
 
T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 
EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ PROGRAMI 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN 
OKUL YÖNETİMİNE KATILMALARI 

 
(Düzce İli Örneği) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 
 
 
 

Şükrü UYAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ankara 
Şubat, 2007



 
T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 
EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ PROGRAMI 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLERİN 
OKUL YÖNETİMİNE KATILMALARI 

 
(Düzce İli Örneği) 

 
 
 
 
 
 

 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 

 
Şükrü UYAR 

 
 
 
 
 
 
 

Danışman:  Prof. Dr. İnayet AYDIN 
 
 
 
 
 
 
 

Ankara 
Şubat, 2007



 

 

i 

i 

 
 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, 

 

Bu çalışma Jürimiz tarafından Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi 

ve Teftişi Programında YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI RAPORU olarak 

kabul edilmiştir. 

 

 

 

Başkan  Prof. Dr. Ali BALCI…………………………………………………… 

 

Üye (Danışman) Prof. Dr. İnayet AYDIN……………………………………..  

 

Üye  Prof. Dr. Rıfat MİSER………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onay 

Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. 

 

                                                                                         ……./……../ 2007 

 

 

                                                                                      Prof. Dr. Meral Uysal 

                                                                                            Enstitü Müdürü 
 
 
 
 

 



 

 

ii 

ii 

 
 

ÖNSÖZ 
 

 

  Okulda alınacak kararlara öğretmenleri katmak, hem okulun 

amaçlarının gerçekleşmesinin, hem de demokratik yapının bir gereğidir. 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılması, kendilerine yönetimce değer 

verildiğinin bir göstergesidir. Öğretmenlerin kendilerinin okul yönetimi 

tarafından önemsendiğini görmeleri işgücünün verimi, yapılan işin kalitesi ve 

okul için yaptıkları özverilerin artmasını sağlayacaktır. Okul yöneticilerinin 

katılımcı yönetim anlayışını benimsemeleri, okulda demokratik bir havanın 

oluşmasına katkı sağlayacağı gibi, okuldan etkilenen tüm kesimlerin istek ve 

beklentilerinin de karşılanmasını sağlayacaktır.  

 
           Bu araştırmada ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul yönetimine 

katılmalarına ilişkin öğretmen ve yöneticilerin görüşleri alınmıştır. 

 

          Araştırmanın başlangıcından bitimine kadar ilgi ve desteğini gördüğüm 

hocam ve tez danışmanım sayın Prof. Dr. İnayet AYDIN’a, araştırmanın 

önemli bir kısmında bilgilerine başvurduğum, ilgi ve yardımlarını içtenlikle 

gösteren sevgili arkadaşlarım Mehmet SEVGİ’ye, Gökhan ARASTAMAN’a, 

Cemalettin ŞENER’e ve Tuncer FİDAN’a, Mamak 75. Yıl İlköğretim Okulu 

Yöneticilerine, manevi destekleri ile hep yanımda olan kardeşim Saime’ye, 

sevgili Aygün’e ve aileme en içten teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZET 

 

 
ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE 
ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİMİNE KATILMALARI 

 
(Düzce İli Örneği) 

 

UYAR, Şükrü 

Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. İnayet AYDIN 

                                          Şubat  2007, 175 +  XII Sayfa 

  

 Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul 

yönetimine katılmalarına ilişkin öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini ortaya 

koymaktır. 

 

Araştırmanın evrenini, 2005-2006 öğretim yılında Düzce il merkezindeki 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 26 kamu ilköğretim okulunda görev yapan 605 

öğretmen ve 66 yönetici oluşturmaktadır. 

 

Verilerin toplanması aşamasında yönetime katılmaya ilişkin alanyazın 

taranmış, ilgili kavramlar incelenmiş ve bunlar birer soru ifadesine 

dönüştürülerek veri toplama aracı, ‘’Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılma 

Anketi’’ araştırmacı tarafından geliştirilmiştir.  Başlangıçta, ankette 60 madde 

varken uzman görüşüne başvurulduktan sonra, anketteki 60 madde 53’e 

düşürülmüştür. 53 madde geçerlilik ve güvenirliğinin test edilmesi için ön 

uygulamaya tabi tutulduktan sonra anketin son hali, 352 öğretmene ve 66 

yöneticiye uygulanmıştır.  

 

 Verilerin çözümünde frekans ve yüzde dağılımları ile aritmetik 

ortalamalar kullanılmıştır. Öğretmenlerin okul yönetimine katılmalarına ilişkin 

görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği t- testiyle, 

öğretmen ve yöneticilerin öğretmenlerin okul yönetimine katılmasına ilişkin 
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görüşlerinin öğrenim durumu ve mesleki kıdeme göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediği ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. 

Aynı şekilde öğretmenlerin okul yönetimine katılmasına ilişkin öğretmen ve 

yöneticilerin görüşlerinin boyutlara göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediği t- testiyle  incelenmiştir. 

 

Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin yönetime katılma 

durumuna ilişkin yönetici görüşleri, öğretmenlerin görüşlerine göre daha 

olumlu (yüksek) bulunmuştur. Yöneticilerin demokratik bir yönetim anlayışına 

sahip olmaları gerektiği konusunda ise yöneticilerle öğretmenler aynı 

görüştedirler. 

 

Öğretmenler, görüş ve önerilerinin okul yönetimince önemsenmesi 

durumunda, kendilerinin çalışma isteklerinde artış olduğunu fakat, okul 

yönetimi tarafından öğretmenlerin görüş ve önerilerine gerektiği kadar önem 

verilmediği görüşündedirler. 

 

Öğretmenler, yönetimle ilgili işleri yöneticilere havale etmenin daha 

risksiz olduğu görüşüne pek katılmadıklarını, yönetime katılma sürecine 

ayıracak yeterli zamanlarının olduğunu, ancak, okul yöneticilerinin 

öğretmenlerin görüşlerine başvursa da kendi görüşleri doğrultusunda karar 

verdiğini ve bu nedenle yönetime katılmaya istekli olmadıklarını 

düşünmektedirler. 

 

Okul yöneticilerine göre öğretmenler, alınacak kararlara katıldıklarında 

eğitimdeki hizmet kalitesinde artış olduğunu fakat, öğretmenlerin yönetimle 

ilgili işleri yöneticilere havale etmenin daha risksiz olduğu düşüncesini 

taşıdıklarını ve okul yönetimi, öğretmenlere sorumluluk verse bile, 

öğretmenlerin genellikle sorumluluk almaktan kaçındıklarını düşünmektedirler. 

 

 

Anahtar Sözcükler: Yönetim, katılma, yönetime katılma, karara 

katılma, öğretmenlerin okul yönetimine katılması 
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ABSTRACT 
 

 
TEACHERS’ AND ADMINISTRATORS’ OPINIONS İN RELATION TO 

TEACHERS’ PARTICIPATION İN SCHOOL ADMINISTRATION  
 

(The Sample Of Düzce Province) 
 

 

Uyar, Şükrü 

Master, Department of Educational Sciences 

Thesis Supervisor: Prof.Dr. İnayet Aydın 

February 2007, 175 + XII pages 

 

  

        The aim of this research is to determine the opinions of teachers and 

administrators in primary schools in Duzce province relation to teachers’ 

participation in school administration. 

         

       The population of this research consists of 605 teachers and 66 

administrators work at 26 public primary schools at Düzce province. 

         

        At the level of gathering data, literature, related to participation in 

management has been reviewed, related aspects have been examined and 

questionnaire items have been constituted by transforming these reviews into 

question sentences. Firstly, there were 60 questions in the questionnaire. A 

panel of experts assisted to the development of the questionnaire. After 

a panel of experts’ opinions, 53 questions were chosen out of 60 

questions. After the pilot study the final questionnaire was applied to 369 

teachers and 66 administrator. 

          

          In the data analysis, frequency and percentage, arithmetic means were 

used. In order to determine whether or not there have been any differences 

with respect to teachers’ gender, the t test was used, and in order to 

determine whether or not there have been any differences in participation in 
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school management of teachers with respect to seniority and educational level 

variables, the variance (ANOVA) analysis was used. 

 

           According to the results of the research, administrators’ opinions in 

relation to teachers’ participation in administration has been found more 

positive (higher) than teachers’ opinions. Administrators and teachers have 

same opinions that administrators must have an undarstanding of democratic 

administration. 

 

         Teachers have the opinion that their willingness of working increases in 

the event that the school administration gives importance to their opinions and 

suggestions, but they think that the school administration does not give 

importance to their opinions and suggestions sufficiently. 

  

             Teachers do  not agree with the opinion that leaving managerial works 

to the managers is less risky, teachers also think that they have enough time 

to spare for managerial works, but they do not have willingness to participate 

in school management, because the managers make decision through their 

own opinions through they apply for teachers opinions. 

 

          According to the administrators, educational quality becomes higher 

when teachers participate in school administration. Administrators think that 

teachers think that administrative works should be sent to the administrators 

because it is safer. When the administrators give a responsibility to the 

teachers, they avoid taking responsibility. 

 

 

 

 

Key words: Management, Participation, Participation in management, 
Participation in decision, Teachers’ participation in school management. 
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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 

 

Bu bölümde araştırmaya ilişkin problem durumu, araştırmanın amacı, 

önemi sınırlılıkları ve tanımlar yer almaktadır. 

 
Problem  

 

Günümüz modern örgütlerinde demokratik yaşamın bir gereği olarak 

yönetime veya karara katılmanın örgütün verimliliği ve devamlılığı açısından 

önemli olduğu söylenebilir. Genel olarak bütün örgütlerde, özelde de 

ilköğretim okullarında yönetim işleriyle ilgili alınan kararlarda yöneticinin tek 

başına karar vermesi ile örgütte çalışan herkesin karara katılması arasında 

önemli bir farkın olacağı açıktır. Örgütler amaçlarını gerçekleştirme etkinlikleri 

sırasında birtakım sorunlar yaşayabilir. Bu sorunların çözümünde yönetimin 

tek başına yeterli olmadığı, örgüt çalışanlarının da sorun çözme sürecine 

katılmasının sağlanması gerektiği söylenebilir. 

  

Günümüzde örgüt çalışanlarının, örgütün devamlılığının ve verimliliğin 

sağlanmasında,  üretimdeki artışta ve ürün kalitesinde önemli bir yere sahip 

oldukları artık bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, çalışanlara sadece üretimde 

değil aynı zamanda yönetimde de ihtiyaç duyulmaktadır (Özdemir ve 

Cemaloğlu, 2000). 

 

Yönetimin tarihsel gelişimine bakıldığında ilk devirlerde yönetenler ve 

yönetilenler arasında otorite ilişkisi söz konusuydu. Bu ilişki, otoriter bir felsefe 

geliştirmiş ve yönetim, yönetilenlerin tüm eylemlerinin birkaç kişi tarafından 

belirlenmesi olarak görülmüştür. Daha sonra bu otoriter felsefenin yerini 

insancıl görüşler almış ve eğilim daha demokratik ve katılmaya izin veren bir 

yönetim tipine doğru olmuştur (Can ve Tecer, 1968, 7). 

 

Yönetime katılma, karar verme ve uygulama yetkesini belli ölçüde 

uygulayıcılara da tanıyarak, genişletme ve anonimleştirme işlemidir (Eren, 



 

 

2 

2 

2001, 395). İşgörenlerin yönetime katılması, örgütün yönetim ve işleyişine 

ilişkin bir görevin onlarla paylaşılmasından başka bir şey değildir (Dicle, 1980, 

310). 

Başaran’a (1996, 141) göre yönetime işgörenleri katmanın amacı, 

gittikçe karmaşıklaşan yönetim sorunlarının çözümü için işgörenlerin 

deneyimlerinden ve meslek bilgilerinden yararlanmak, daha güçlü ve  etkili bir 

örgüt yaratmaktır.  

 

Örgütte alınan her karar, örgütün verimliliğini ve sonuç olarak 

işgörenleri etkileyeceğinden, işgörenlerin örgütte alınan bütün kararlara 

katılımı gereklidir (Dicle, 1980, 14). Yönetime katılma, çalışan kişilerin 

güdülenmesi açısından gerekli olan bir husustur (Eren, 2001, 401).  

 

Katılımcı yönetim olgusu, işgörenlerin gönülgücü ve mutluluğuna 

katkıda bulunmakta ve bu sayede örgütlerin verimlilik ve etkenliklerinde 

yükselmelere yol açmaktadır (Ulutaş, 2003, 6). Özden (1999), insana verilen 

değerin artmasıyla kalite ve verimlilikte artış yaşandığını, iyi bir ürün veya 

hizmet sunabilmek için kurumdaki tüm çalışanların bir bütün halinde çalışması 

gerektiğini, bunu sağlamanın tek yolunun da çalışanları karara ve yönetime 

katmak olduğunu belirtmiştir. 

 
Karara katılma fırsatı bulan işgören hem kararın geliştirilmesine katkıda 

bulunur, hem de onu sahiplenir. Böylece kararların uygulamada başarı şansı 

daha da artar. Geniş katılım daha fazla bireyin liderlik özelliklerinin gelişimini 

sağlar. İşgören örgüt içerisinde birbirini tanır ve daha fazla kendi rollerini 

anlama ve yeniden düzenleme fırsatı bulur (Özdemir, 2000, 41-42). 

 

         Örgütlerde yönetilenlerin yönetime katılmasıyla, ast-üst ilişkilerinin 

iyileşmesi; insan ilişkilerinin gelişmesi; yönetsel kararların sağlıklı verilmesi; 

bunların tam uygulanması; uygulama sonuçlarından gereğince yararlanılması 

sağlanmaktadır  (Başaran, 1996, 141). 

 

Rekabet anlayışının hakim olduğu günümüz toplumunda örgütlerin 

varlığını sürdürebilmesi ve verimliliğin artması için tüm işgörenlerin yönetime 
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katılmasının gerekli olduğu söylenebilir. Özellikle eğitim örgütlerinde eğitim-

öğretim ve yönetimle ilgili konularda okul yöneticisinin tek başına yeterli 

olmayacağı, öğretmenler kurulunda bulunan herkesin alınacak kararlara 

katılımı okuldan beklenen yararın sağlanması açısından önemlidir. 

 

Okulda alınacak kararlara öğretmenlerin katılmasının, hem okulun 

amaçlarının gerçekleşmesi için, hem de demokratik yapının bir gereği olarak 

son derece önemli olduğu söylenebilir. Bu nedenle okullarda alınan 

kararlarda, bu kararlardan etkilenen tüm kesimlerin fikirlerinin alınması ve 

uygulamaya konulması gerekmektedir. 

 

Türk Eğitim Sisteminin örgütsel yapı olarak dikey örgütlenme, öğretim 

yapısı olarak merkeziyetçi bir anlayış içerisinde yapılandırılmış olması 

nedeniyle, öğretmenlerin eğitimsel kararların oluşturulmasında yöneticilerle 

birlikte söz sahibi olup olmadığı, eğitimle ilgili her türlü kararın okul 

çalışanlarıyla birlikte alınıp alınmadığı konularının bilinmesi, örgütsel 

yenileşme çabalarına katkı sağlayacaktır (Yemenici ve Bayrak, 2001, 23). 

 

Kocabaş ve Gökbaş’ın 2002 yılında yaptıkları ‘Eğitimde Karara Katılma’ 

adlı araştırmanın bulgularına göre, okul yöneticileri, işgörenleri karara katma 

konusunda istekli olduklarını ve mutlak surette kararlar alınırken işgörenlerin 

de fikirlerinden istifade edilmesi hususunda büyük bir çoğunlukla bu 

düşünceye katıldıklarını belirtirken, öğretmenlerin bu konuda kısmen de olsa 

kararsız kaldıkları görülmüştür. Kocabaş ve Gökbaş (2002), bunun sebebi 

olarak, bugüne kadar yapılan uygulamaları göstermektedir. Bu uygulamalarda 

öğretmenler, kararlar alınırken genel olarak bu kararların dışında 

kaldıklarından katılmanın önemine de inanmamaktadırlar. 

 

      Eğitim sisteminin işleyişinde, karar alıcı durumundaki yöneticiler, alınan 

kararı uygulayıcı durumundaki işgörenlerle paylaşmadığı zaman alınan 

kararın başarı şansı zayıf olabilir. Yönetici tek başına aldığı kararlarla, bu 

kararların uygulama aşamasında  güçlük çekebilir. Bir bakıma yönetimde 

yalnız kalabilir. Ama işgörenlerle birlikte alınan kararların uygulama aşaması 
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daha kolay gerçekleşebilir. Çünkü, karara katılan işgörenler alınan kararları 

sahiplendikleri gibi onların gerçekleşmesi için de çaba sarfedebileceklerdir. 

 

Örgütlerde demokrasi kültürünün yerleştirilmesi için demokratik 

yönetime ihtiyaç vardır. İşgörenlerin yönetime katılımının, demokratik 

yönetimin oluşumu açısından da önemli görüldüğü söylenebilir.  

           Eğitimde yönetime katılma, okulun demokratik yapısının gereğidir. 

Öğretmenlerin yönetime katılması çeşitli faydalar sağlayabilir. Aldemir’e 

(1996) göre öğretmenlerin yönetime katılmasının faydaları şunlardır: 

•        Öğretmenlerin okulla daha fazla bütünleşmelerinin sağlanması, 

•        Eğitim ve öğretimde verimliliği artırabilmesi, 

•        Öğretmen - okul yönetimi işbirliğinde yüksek işbirliği 

sağlanabilmesi, 

•        Demokrasinin okul ortamında gerçekleşmesi. 

 

   Bu bulgulara dayanarak öğretmenlerin karar süreçlerine katılmalarıyla 

okullarda demokratik yönetim biçiminin gelişmesine katkıda bulunulabileceği, 

aynı zamanda öğretmenlerin okullarını daha fazla sahiplenebilecekleri 

söylenebilir. 

 

   Okulda alınan kararlara katılan öğretmenlerin güdülenme düzeylerinin 

yüksek olacağına yönelik bir beklenti vardır. Aynı zamanda okul yönetimine 

karşı direnme eğilimi içerisinde bulunan informal gruplar, karara katılma 

sürecinde okul yönetimi ve diğer gruplarla daha yakın ilişki kurma ve onları 

daha iyi tanıma fırsatı bulabilirler (Özdemir ve Cemaloğlu, 2000, 18). 

 

Karara katılım ile çalışanların morali yükselerek iş tatmini artar, işin 

niteliği ve niceliği yükselerek devamsızlıklar ve işten ayrılmalar azalır. Aynı 

zamanda sosyal ilişkilerin dostane bir ortamda yürütülmesi gerçekleştirilir. 

Ayrıca alt kademede çalışanların kendilerini ilgilendiren kararlara katılması, 

onlarda yönetime ve yaptıkları göreve karşı olumlu tutumlar uyandırır, daha 

iyi iş yapma çabalarını artırır (Karaca, 2001, 6). 
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          Okullarda demokrasi kültürünün gelişmesi öğretmenlerin okul 

yönetiminin alacağı kararlara katılımıyla mümkün olabilir. Yöneticilerin 

yönetimde öğretmenlerin görüşlerine yer vermesi okuldaki demokrasi 

kültürüne katkı sağlayabileceği gibi hem öğretmenlerin kendilerini ifade 

etmeleri, hem de değişik fikirlerin ortaya atılması açısından  önemli 

görülmektedir. 

         

        Yönetime katılma, verimliliği artırmak ve örgüt yaşamının devam 

ettirilmesi açısından da önemli görülmektedir. Yapılan işin basitleştirilmesi, 

öğretmenlerin işten doyumu, plan ve programların desteklenmesi, 

öğretmenlerin yönetime katkıda bulunmalarıyla artabilir (Aldemir, 1996, 3). 

 

         Ülkemizde yönetimin aşırı merkezileşmesi sonucu, alt yönetim 

düzeylerinin bile kararlara katılma olanaklarının bulunmadığı söylenebilir. 

Buna göre, ülkemizde eğitim yönetiminde yetkiler, hiyerarşinin üst 

düzeylerinde toplanmıştır. Eğitim yönetiminde  yetki devrinin yeterince 

yapılmadığı söylenebilir. 

 

Ülkemizde yetkilerin üst düzeylerde toplandığı, buna karşılık 

sorumlulukların alt kademelere doğru kaydırıldığı ileri sürülmekte, 

yetkisizlikten yakınan genel müdür yardımcısı, müsteşar yardımcısı gibi üst 

düzey yöneticilere bile sık sık rastlanmaktadır (Kaya, 1986, 173).  

 

 Örgütlerde alt kademedeki işgörenlere yeterince yetki aktarılmamasının 

iki temel nedeni vardır. Bunlardan ilki, yasal düzenlemelerin yetki aktarımına 

izin vermemesi, ikincisi ise yöneticinin yetki aktarımında isteksiz 

davranmasıdır (Pehlivan, 1995, 32). 

 

Mozakoğlu’na (2000, 228) göre, okulları etkileyen kararlar alınırken 

nasıl okul yöneticilerinin fikirleri üst yönetim (Milli Eğitim Müdürlükleri, Milli 

Eğitim Bakanlığı) tarafından alınmıyorsa, okul içi yönetimde de öğretmen ve 

diğer yönetici yardımcılarının fikirleri çoğunlukla alınmamaktadır. 
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Örgütlerde katılmanın etkili ve yararlı olması, gerek astların, gerek 

üstlerin katılmaya karşı olumlu tutumlara sahip olmalarına bağlıdır ( Onaran, 

1971, 185). Okul ikliminin demokratikleşmesinde okul yönetiminin önemli bir 

etken olduğu düşünüldüğünde, yönetimde işgörenler, yönetime 

katılabildiklerinde, mesleki açıdan özgür iradelerini kullanabildiklerinde, onların 

özerklikleri yönetimce tanındığında daha yaratıcı, daha üretken ve daha 

doyumlu olabilirler (Zencirci, 2003, 6). 

 

Okullarda demokratik yöneticilerin öğretmenleri önemseyip onların 

düşüncelerinden yararlanması, öğretmenlere kendilerini ifade etme fırsatı 

vermektedir. Okullarda demokrasi kültürünün yerleşmesi ve gelişmesi için okul 

yönetiminin demokratik tutumu son derece önemlidir.  

 

Okul yöneticileri eğitsel değişmelerde karar ve uygulama süreçlerine 

öğretmenlerin katılımını sağlayarak başarılı olabilir (Karaca, 2001, 10). 

Uygun’a (2004) göre, okul yöneticilerinin katılımcı yönetim anlayışını 

benimsemeleri, okulda demokratik bir havanın oluşmasına katkı sağlayacağı 

gibi, okuldan etkilenen tüm kesimlerin istek ve beklentilerinin de 

karşılanmasını sağlayacaktır. 

  

Öğretmenlerin,  eğitim ve öğretimi doğrudan etkileyen politikaların 

geliştirilmesi ve yürütülmesinde veya okul yönetiminde çoğu kez devre dışı 

bırakıldığı söylenebilir. Bursalıoğlu (2002), okullarda öğretmenlerin karar 

sürecine katılmalarının özellikle gerekli olduğunu belirtmiştir. Bunu okulun 

diğer örgütlere oranla daha sosyal oluşuna ve bu durumun da  kararın etki 

alanını genişlettiği ilkesine bağlamaktadır. 

 

 Eğitimin demokratikleştirilmesi, öğretmenlerin işten elde ettikleri 

doyumun ve eğitim verimliliğinin artırılması, sonuçta demokratik bir toplumsal 

yaşam oluşturulmasının öğretmenlerin kararlara katılmasıyla mümkün olacağı 

düşünülmektedir (Aldemir, 1996, 35). Ayrıca, öğretmenlerin eğitim örgütleriyle 

bütünleşebilme yollarından birisi de hiç şüphesiz öğretmenlerin karara 

katılımının sağlanmasıdır (Özdemir ve Cemaloğlu, 2000, 18). 
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Alınan kararlar öğretmenleri ilgilendirdiğinde ve okuldaki birtakım 

sorunların çözümünde öğretmenlerin alandaki uzmanlığından ve 

yeterliliklerinden yararlanıldığında ve öğretmenler yetkilendirildiğinde, karara 

katılımın daha etkili olarak gerçekleşebileceği söylenebilir. 

 

Katılmalı yönetimin etkili olabilmesi için öğretmenlere sadece katılmış 

olmanın ötesinde, gerçekten alınan kararlar ve dolayısıyla uygulamalar 

üzerinde etki yapabilecekleri bir mekanizmanın sağlanması gerekir. Aksi 

halde, öğretmenlerin yönetim sürecine katılımları başarısızlıkla sonuçlanabilir, 

öğretmenlerin okul yönetiminden ve öğretmenlik mesleğinden soğuyabileceği, 

dolayısıyla bu durumun da eğitimdeki verimliliği  olumsuz etkileyebileceği 

söylenebilir. 

 

Okullardaki iletişim kopuklukları, alınan kararların yerine getirilmemesi, 

yöneticinin güç kullanımı, öğretmenlerin düşüncelerine önem verilmemesi 

güvenin azalmasına yol açabilmektedir. Alınan kararlarda öğretmenlerin 

görüşleri alınsa da uygulamada görüşlerine yer verilmemesi durumunda, 

öğretmenlerin kararlara katılımı olumsuz etkilenebileceği gibi  okul 

yönetiminden de uzak durmalarına yol açabilir. 

 
Okulda alınan kararlara katılan  öğretmenlerin moral ve güdülenme 

düzeylerinin yüksek olacağı,  bireysel amaçları ile örgütsel amaçlarının 

dengeleneceği, okullarında daha kaliteli eğitim ortamı sağlamaya yönelik çaba 

içerisine gidileceği, alınan kararlara sahip çıkıp bu kararların amacına 

ulaşması için gayret gösterecekleri söylenebilir. Ayrıca öğretmenlerin karar 

sürecine katılmalarının, okullarda demokratik yönetim biçiminin gelişmesine 

katkı sağlayacağı, okullarda demokrasinin yerleşmesi açısından önemli etken 

olacağı, dolayısıyla eğitimde verimliliğin artırılabileceği düşünülmektedir.  

 

Yukarıdaki düşüncelerden yola çıkarak, araştırmanın problem cümlesi 

şöyle oluşmuştur: İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul yönetimine 

katılmalarına ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri nelerdir? 

 
 Bu araştırmanın amacı aşağıda belirtilmiştir. 
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Araştırmanın Amacı 
 

Bu araştırmanın amacı; Düzce il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı kamu İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin, 

öğretmenlerin okul yönetimine katılmaları  konusundaki görüşlerini ortaya 

koymaktır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 

1- İlköğretim okullarında öğretmenlerin yönetime katılması konusunda 

öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşleri nelerdir? 

2-    İlköğretim okullarında öğretmenlerin yönetime katılması konusunda 

öğretmen  ve yönetici görüşleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3-    İlköğretim okullarında öğretmenlerin yönetime katılması konusunda 

öğretmenlerin görüşleri arasında kıdem, cinsiyet ve öğrenim durumu 

değişkenlerine göre fark var mıdır? 

4-    İlköğretim okullarında öğretmenlerin yönetime katılması konusunda 

yöneticilerin görüşleri arasında, kıdem, cinsiyet ve öğrenim durumu 

değişkenlerine göre fark var mıdır? 

5-    İlköğretim okullarında öğretmenlerin yönetime katılmamasının nedenleri 

konusunda öğretmen ve yöneticilerin görüşleri nelerdir? 

6-    İlköğretim okullarında öğretmenlerin yönetime katılımını artırıcı öneriler 

konusunda  öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşleri nelerdir? 

 

Araştırmanın Önemi 
 

Demokratik yaşamın bir gereği olan yönetime katılma, verimliliği artırmak 

ve örgüt yaşamının devam ettirilmesi açısından genelde eğitim, özelde ise 

okul yönetimi için belki tüm örgütlerden daha fazla gereksinim duyulan bir 

olgudur.  

 
 Okullarda yöneticilerin aldığı kararlara öğretmenlerin katılıp 

katılmadıklarını veya ne oranda katıldıklarını ortaya koymak açısından bu 

araştırmanın yararlı olacağı düşünülmüştür. Ayrıca, öğretmenlerin okul 

yönetimine katılmaları konusunda yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinin 

incelenip, sorunlara çözüm önerileri getirilerek alana katkıda bulunulacağı 

düşüncesinden hareketle bu araştırmanın yapılması uygun görülmüştür. 
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 Öğretmenlerin yönetim sürecine katılmasına yönelik yapılan bu 

araştırmanın  bu alanda önemli bir boşluğu doldurabileceği ve ilköğretim 

okullarında demokratik ve katılımcı bir örgüt yapısının oluşturulması ile ilgili 

yapılacak düzenlemelere ışık tutacağı düşünülmektedir. 

 
Araştırmanın Sınırlılıkları 

 
Bu araştırma, Düzce il merkezi belediye sınırları içerisinde yer alan Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı kamu ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler 

ile bu okulların yöneticilerinin ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul 

yönetimine katılmalarına ilişkin görüşleriyle  sınırlıdır. 

 

 

Tanımlar 

 
Yönetim. Bir örgütte, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirecek 

işleri yapmak için bir araya getirilmiş insanları örgütleyip eşgüdümleyerek 

eyleme geçirme süreci. 

 

Karar Verme. Bir soruna ilişkin olası çözüm yollarından en uygun 

olanın seçilmesi. 

 

Karara Katılma. Okulda alınacak kararların sonuçlarından etkilenen  

öğretmenlerin kendilerini ilgilendiren kararlara katılımı. 

 
Yönetime Katılma. Yönetsel kararların alınması sürecinde 

öğretmenleri söz sahibi kılarak, alınacak kararları etkilemelerinin sağlanması. 

 

Yönetici. Araştırma kapsamında yer alan kamu ilköğretim okullarında 

görev yapan müdür ve müdür yardımcıları. 

 

Öğretmen. Araştırma kapsamında yer alan kamu ilköğretim okullarında 

görev yapan öğretmenler. 

 

İlköğretim okulu.  Düzce il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

sekiz yıllık ve zorunlu temel eğitim kurumları. 
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BÖLÜM II 

 

ARAŞTIRMANIN KURAMSAL TEMELLERİ 

                                                    

 Bu araştırmada, yönetim, katılma, yönetime katılma, yönetime 

katılmanın amaçları, gerekliliği, yararları, sakıncaları, liderlik tiplerine göre 

çalışanların yönetime katılması, etkili bir yönetime katılmanın başlıca koşulları, 

bazı ülkelerde yönetime katılma durumu, Türkiye’de yönetime katılma, 

eğitimde  yönetime katılma, eğitim yönetimi, okul yönetimi, yönetici ve 

yönetime katılma ve son olarak da  öğretmenlerin yönetime katılmasına yer 

verilmiştir. 

 

Yönetim 

 

            Yönetim olgusu çok yönlü değerlendirilebilen bir kavramdır. Bu kavram 

dönemlere ve koşullara bağlı olarak yönetim bilimciler tarafından çeşitli 

biçimlerde ele alınarak incelenmiş, bir çok tanım ve açıklama yapılmıştır. Bu 

bağlamda, aşağıda yönetim uzmanları tarafından yapılmış farklı yönetim 

tanımlarına yer verilmiştir. 

 

Başında bulunup bir işi yürütmek, çekip çevirmek, idare etmek (Şişman, 

1996, 296) anlamına gelen yönetim kavramı, mevcut kaynakların örgütün 

amaçları doğrultusunda etkin olarak kullanılmasıyla ilgili kararlar alma, alınan 

bu kararları yerine getirme sürecidir (Yozgat, 1994, 7).  

 

Yönetim, “işbirliği etmek” anlamına gelmektedir (Peker ve Aytürk, 2000, 

122). Yılmaz’ın (1997) Koontz ve Weihrich (1988)’den aktardığına göre 

yönetim, “insanların gruplar halinde birlikte çalışarak belirlenmiş amaçları 

verimli bir şekilde gerçekleştirecekleri bir ortamın yaratılması ve sürdürülmesi 

sürecidir. Kaya (1986, 35), yönetimin  bir kararın uygulanması ve  bir işin 

yapılmasıyla ilgili toplumsal bir süreç olduğunu ifade etmektedir. 

 

           Klasik açıdan yönetim, “örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için her 

türlü girdilerin sağlanması ve kullanılma süreci” olarak tanımlanırken bilişsel 
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ve sembolik açılardan yönetim, “örgütsel anlam ve sembollerin oluşturulması 

ve sürdürülmesi süreci” olarak tanımlanabilir (Şişman, 2002, 24). Fayol’a göre 

yönetim; planlama, örgütleme, emir verme, eşgüdüm sağlama ve denetlemeyi 

kapsayan bir süreçtir (Akt; Kaya, 1986, 52). 

 

Yönetim, örgütün insan ve madde kaynaklarıyla verimli bir şekilde 

çalışarak, amaçlanan örgütsel hedeflere ulaşmanın bilimsel sanatıdır. O 

nedenle yönetim, ister bir şirket, isterse bir sendika, cezaevi ya da hastane 

olsun, her türlü örgütte olmazsa olmaz bir süreçtir (Werner, 1993, 10). 

 

             Yönetim olgusunun tanımlarında görüldüğü gibi çoğu yönetim bilimci 

yönetimi bir süreç olarak tanımlamaktadır. Çünkü yönetimin geçici ve anlık 

olmadığı, bir yerde başlayıp bir yerde bitmediği ve hep devam ettiği, birbirini 

tamamlayan faaliyetler ve davranışlar dizisi olduğu söylenebilir (Genç, 1997, 

29). 

Günümüzde yönetme işi, kalkınmanın temel unsurlarından 

sayılmaktadır. Yönetim, önceden saptanmış ve belirtilmiş bir amacın 

gerçekleştirilmesi için insan gücü, para, zaman, malzeme ve yer 

unsurlarının daha verimli, daha ekonomik ve daha iyi bir biçimde 

kullanılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle iyi bir yönetim, kalkınmanın 

daha ucuz ve daha çabuk sağlanmasında önemli bir etkendir (Drucker, 

1995, 20; Zoga, 1980, 5). 

  

Can ve Tecer (1968, 3) yönetimi, yaşamın tüm farklı alanlarında 

örgütlenmiş çabaların istenen amaçlara en iyi bir biçimde yöneltilmesi 

konusunda önümüze çıkan genel bir kavram olarak tanımlamaktadır. 

Zoga’ya (1980) göre yönetim, içinde yaşanılan toplumsal ortamın 

koşullarına göre bir çalışma ortamı yaratma işidir. 

 

Taymaz (2003, 19), yönetim için farklı yaklaşım ve ifadelerle yapılan 

tanımların ortak olan yönlerini aşağıdaki şekilde sıralamaktadır: 

• Örgütü saptanan amaçlara ulaştırma ve amaçlarına uygun biçimde 

yaşatma, 

• İnsan ve madde kaynaklarını sağlama ve etkili biçimde kullanma, 
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• Örgüt için belirlenen politika ve kararları uygulama, işlerin 

yapılmasını sağlama, 

• Örgüt çalışmalarını izleme, denetleme ve geliştirmedir. 

 

Yönetim olgusunun tanımlarını çoğaltmak mümkündür. Bu tanımlara 

bakıldığında görülen ortak noktaların, örgütsel çerçevede belirlenmiş bir 

amacın veya birden çok amacın olduğu, bunu gerçekleştirmek için insan gücü 

ve fiziksel kaynakların varlığı ve bunların bir örgüt bünyesinde, amaçlar 

doğrultusunda verilen kararlarla harekete geçirilmesi olduğudur.  

 

İnsanların yeteneklerinin sınırlı olması ve bireysel amaçlarını elde 

etmeye çalışmaları onları diğerleriyle birleşmeye sürüklemiştir. Birçok 

faaliyetlerde bu gibi grup çabaları gerekli olduğundan insanların bu gibi grup 

çalışmalarına girmesi, birlikte iş görmenin etkili bir biçimde eşgüdümlenmesi 

gereğini doğurmuştur. Bu nedenle, insanların bir araya gelmelerinden beri 

yönetim var olmuştur (Can ve Tecer, 1968, 23). İnsanlar ve örgütler 

varoldukça, yönetim de var olacaktır. Yönetim insanlar ve örgütlerde birlikte 

yaşamaya devam eder. Çünkü o, fonksiyonları ölçüsünde bir süreçtir (Genç, 

1997, 29). 

 

           Görüldüğü gibi yönetimin, insanoğlunun var olduğu günden beri insanla 

birlikte gelişip gelen bir süreç olduğu söylenebilir. 

 

 İnsan sosyal bir varlık olması dolayısıyla yaşamın her alanında 

ihtiyaçları doğrultusunda örgütlenme ve örgüt kurma gereği duymuştur. 

Örgütlenen insanların amaçlarını gerçekleştirme isteği yönetim ihtiyacını 

doğurmuştur. Örgütün belli bir sistem içerisinde işleyebilmesi, devamlılığının 

sağlanabilmesi için yönetimin önemli olduğu söylenebilir. 

 

İyi bir yönetimin amacı, az insan, az para, az malzeme, az zaman ve az 

yer kullanarak daha çok verim elde etmektir. Bir başka deyimle kaynak 

israfına yer vermeden, elimizdeki olanakları en iyi biçimde kullanarak, işlerin 

daha basit, daha ucuz ve daha iyi yapılmasını sağlamaktır (Drucker, 1995, 7). 

Taylorizm açısından yönetimin görevi, insan, para, malzeme, makine ve 
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yöntemi en etkili bir biçimde koordine ederek örgütün verimini arttırmaktır 

(Kaya, 1986, 50). 

 

 Gelişmekte olan ülkelerin, gelişmelerini gerçekleştirmek için sağlam bir 

yönetsel sisteme gereksinmeleri vardır. Böyle bir sistem büyük ölçüde sosyo-

ekonomik koşullara ve politik sisteme bağlıdır. Daha doğrusu bir kısır döngü 

söz konusudur. İkisi de birbirine bağlıdır. Bir ülkenin gelişebilmek için sağlıklı 

ve etkili bir yönetime gereksinmesi vardır. Böyle bir yönetim, gelişmenin adeta 

motoru, itici gücüdür (Drucker, 1995, 6). 

 

 Bazı yazarlar, yönetim faaliyetlerini bir üretim olarak kabul etmekte ve 

yönetime büyük önem vermektedirler. Gerçekten örgüt yönetiminde yönetim, 

“üretim unsurlarının en verimli biçimde kullanılması ile ilgili çalışma ve uyumlu 

bir işbirliği sağlanması” olarak tanımlanmaktadır (Drucker, 1995, 19). 

 

 Şişman’ın (2002) belirttiği gibi, nerede bir örgüt ve örgütlenme söz 

konusu olduğunda orada aynı zamanda bir yönetim vardır. Şişman’a (2002, 

24) göre yönetimin öncelikli görevi, örgüt üyelerini ortak anlamlar 

çerçevesinde bir araya getirmek, böylece örgütsel bütünleşmeyi sağlamak, 

ortak eylemler içinde olacak insanların ortak değerleri ve ortak algı 

dayanaklarını paylaşmalarını sağlamaktır.  

 

 Birden çok insan bir araya gelmişse ve ortak bir amacı 

gerçekleştirmeye çalışıyorsa orada yönetim etkinliği söz konusudur. Amaçları 

ve çalışma alanları farklı olsa da her örgütün yönetilmeye ihtiyacı vardır (Balcı 

ve Aydın, 2003, 3). 

 

 Örgütün önceden kararlaştırılan amaçlarını gerçekleştirmek için 

yönetim, örgütteki insan ve madde kaynaklarına yön vererek bunları kullanır 

ve kontrol eder. Böylece, amaçların gerçekleşmesi için gerekli araçları 

sağlamış olur (Bursalıoğlu, 2002, 15). 

 

 Örgütleri bir dizi amaçlara ulaştırmak üzere bir araya gelmiş insanlar 

oluşturur. Örgütsel yapıları amaçlarına ulaştırma, yönetim çabalarıyla 
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mümkündür (Açıkalın, 1994, 3). Yönetimin en temel amacı, örgütteki insanları 

ortak amaç ve değerler etrafında birleştirerek, onların performanslarını 

yükseltmek ve yeterli hale getirmektir (Balcı ve Aydın, 2003, 4). Aldemir’in 

(1996, 4) Aytürk’ten (1990, 2) aktardığına göre, yönetimde amaç, önce insanı 

kazanmak, sonra etkili ve verimli çalıştırmak ve başarılı olmaktır. 

 

Yönetimin, herhangi bir örgütün yaşaması ve faaliyetlerini 

sürdürebilmesi açısından önemli bir etken olduğu söylenebilir. Yönetimin insan 

faaliyetlerinin her aşamasında yer aldığı ve bu faaliyetleri etkilediği 

söylenebilir. Örneğin, okulda, fabrikada, büroda, hastanede, bankada, hatta 

evde bir yönetimin varlığı kendini göstermektedir. Bu yönüyle yönetimin 

evrensel olduğu söylenebilir. 

 

Çağdaş örgütlerin yönetiminde sermayeden çok, insana ve dolayısıyla 

insan ilişkilerine daha çok önem verildiği söylenebilir. Günümüzde sadece 

yöneticiler üzerinde değil, örgütteki diğer işgörenler üzerinde de önemle 

durulmaktadır.  Buna göre örgütlerde insan sorunlarının üretime ve verimliliğe 

engel olduğu, bu nedenle de bu sorunların giderilmesi gerektiği üzerinde 

durulmaya başlandığı söylenebilir. 

 

İnsana verilen değerin artmasıyla işgücünün verimi, yaptığı işin kalitesi 

ve örgüt için yaptığı özveriler de artabilir. Bu da insanların daha fazla 

önemsendiği, görüşlerine değer verildiği, beklentilerinin karşılandığı bir 

yönetim anlayışı ile  sağlanabilir. 

 

         Yönetici, örgütün hedeflerine yalnız başına değil, ancak, örgütteki 

çalışanların yardımıyla ulaşabilir. Örgütü hedeflerine ulaştıran sadece örgütün 

başında bulunan yönetici değil, örgütün devamlılığı ve verimliliği için emek 

sarfeden örgütteki tüm çalışanlardır. Yönetimin örgüt çalışanlarına gereksinim 

duyması  ‘katılma’ olgusunu ortaya çıkarmıştır. 

 
Katılma 

 
      Katılma en yalın şekliyle, bireylerin kendileriyle ilgili konulardaki karar 

verme süreçlerinde, bu kararların uygulanmasında ve değerlendirilmesinde 



 

 

15 

15 

yer alması olarak tanımlanabilir (Demirel, 2005, 74).  Katılma, bir grup veya bir 

çalışma ekibi tarafından amaçların gerçekleştirilmesine bireysel olarak 

katılmaktır (Tortop, 1982, 159). Katılma, davranış bilimleri ve demokratik 

önderlik kavramının getirdiği, örgüt içinde morali yükselten ve kararlara karşı 

olumsuz tepkileri azaltabilen bir süreçtir (Can ve Tecer, 1968, 72).  

 

Katılma, örgütlerin hızlı bir değişim çağında köktenci bir yönetimin 

düşünce ve uygulamasıyla içine düştükleri çıkmazdan kurtulmalarına olanak 

sağlayabilecek bir yöntemdir (Dicle, 1980, 310). Katılım, liderin astlarının 

bilgisine ihtiyacı olduğu düşüncesini yansıtır (Özden, 2000, 112).     

 

         Yönetim literatüründe katılma, yönetilenlerin fikirleri alınarak kararlara 

iştiraklerinin gerçekleştirilmesidir. Ancak katılma, işgörenlerin, yalnızca fikir 

sahibi olabilecekleri fikrini değil, kararı şekillendirebilecekleri, sorunların 

gerçekçi çözümlerine ulaşılmasına yardımcı olabilecekleri fikrini içerir (Ulutaş, 

2003, 29. 

 

           Eren (2001, 396) katılmayı ekonomik, politik ve yönetsel olarak şöyle 

tanımlamaktadır: Ekonomik anlamıyla katılma, bir patronun istihdam ettiği bir 

veya daha fazla kimseye örgütün kârları üzerinden bir pay vermeyi taahhüt 

etmesidir. Politik anlamda katılma, kamu işlerinin yönetimine bütün 

vatandaşların doğrudan doğruya ve demokrasi gereği katılmasıdır. Yönetsel 

anlamda katılma ise, kararlarda sorumlu bir rol oynayacak kişilerin 

oluşturduğu bir grup yönetimi türüdür. 

 

       Argyris’e (1998, 99-100) göre katılım, dış katılım ve iç katılım olarak 

ikiye ayrılır:  

    Dış katılım, çalışanların verecekleri kararlarda daha az kontrole sahip 

olduklarında ortaya çıkar. Bu insan doğasının ve psikolojinin gereğidir. Daha 

az güce sahip olan insanların kendi yaşantısını paylaşmak zorunda olduğu 

duygusuna dayanır. Böylece sahip oldukları yetkilendirme daha az olacaktır.             

 

             İç katılım, eğer yöneticiler, çalışanlarına daha fazla sorumluluk 

vermek istiyorlarsa, iç katılımın gelişimini cesaretlendirmek zorundadırlar. İç 
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katılımda işgörenler özel bir projeye veya kendi motivasyonlarına dayalı 

programlara katılırlar. Tanımından da anlaşılacağı gibi iç katılım yetkilendirme 

ile doğrudan bağlantılıdır. Tepe yönetim iç katılımı işgörenlerden ister. Bu 

nedenle tepe yönetim işgörenleri amaçların  tanımlanmasına katmalıdır. 

 

Argyris’e (1998, 100) göre dış katılım ve iç katılım arasındaki farklar 

Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. 
Dış Katılım ve İç Katılım Arasındaki Farklar 

 

Dış Katılım İç Katılım 

*Görevler üstler tarafından 

tanımlanır.  

*Görevi bireyler tanımlar. 

*Performans için gerekli 

davranışlar diğerleri tarafından 

tanımlanır. 

*Birey, görevini yerine getirirken 

gerekli davranışı kendi tanımlar. 

*Performans hedefleri yönetim 

tarafından tanımlanır. 

*Yönetim ve liderler performans 

hedeflerine birlikte iştirak eder. 

*Hedeflerin önemi diğerleri 

tarafından tanımlanır. 

*Hedeflerin önemi bireyler 

tarafından tanımlanır. 

 

Katılma, işgörenlerin işlerini daha iyi yapabilmeleri ve bundan hem 

kendilerinin hem de örgütün yarar sağlayabilmesi için karar alma gücünün 

paylaşılması olarak tanımlanabilir. 

 

Yönetime Katılma 

 

Günümüzde yönetim konusunda artık örgütler geleneksel yönetim 

anlayış ve yaklaşımlarını bir tarafa bırakarak, yönetimde yeni anlayışları ve 

yeni bakış açılarını gündeme getirmiştir. Bu anlayışlardan biri de ‘yönetime 

katılma’dır. Yönetime katılma genel olarak, işgörenlerin örgüt düzeyinde 

kendini ilgilendiren kararların alınmasına, uygulanmasına ve 

değerlendirilmesine katılımı olarak ele alınabilir.  
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Örgüt yönetimine yeni bir bakış açısı kazandıran yönetime katılma 

yaklaşımı, aslında geleneksel yönetim yaklaşımından şimdiye kadar uzanan 

bir gelişmenin son aşamasını oluşturur (Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998, 237). 

Dicle’ye (1980, 9 -10) göre yönetime katılma, çoğu kere, demokratik yönetimle 

eş anlamda kullanılmaktadır. Türkçe’de yönetime katılma yerine, “işgörenin 

yönetime katılması”, “katılmalı yönetim”, “kararlara katılma” ya da “sorun 

çözümleyici demokratik yönetim” gibi kavramlar da kullanılabilmektedir. Yine  

Dicle’ye (1980, 40) göre katılımcı yönetim, geleneksel örgüt ve yönetim 

felsefesinin işgörenler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak, siyasal 

demokrasinin uygulama alanını endüstri işletmelerini de içerecek biçimde 

genişletmek ve işgörenlere çalıştıkları örgütlerin yönetimine katılma olanağını 

sağlamak amacıyla geliştirilmiş çağdaş yönetim düşüncelerinden biridir. 

 

Yönetime katılma işgörenlerin motive edilmesinde, işgörenler 

arasındaki iletişimin sağlanmasında, işgörenlerin kendilerini geliştirmelerinde 

yönetimin kullanabileceği bir araçtır (Tayfun ve Kösem, 2005, 126). Özden’e 

(1999) göre yönetime katılma, kararların sonuçlarından etkilenen, o konuda 

uzmanlığı olan ve kararları uygulamadan sorumlu olan herkesin yönetim 

sürecine katılmasını öngörmektir. 

 

Yönetime katılma, sınırları özel mülkiyetçe ve genel amacı da emek 

verimliliğinin artırılmasıyla belirlenmiş bir alanda, taraflara karşı göreli 

bağımsızlığı varsayılan ortak organlar yoluyla, işgören – işveren işbirliğini 

kurumlaştıran özel bir yönetim şeklidir (Fişek, 1977, 58). 

 

Yönetime katılma en genel anlamda, “kararları etkileme” biçiminde 

tanımlanabilir. Yönetime katılma, yönetsel kararların alınması sürecinde 

ilgilileri söz sahibi kılarak, alınacak kararları etkilemelerinin sağlanması 

anlamına gelmektedir (Aydın, 2004, 490). Yönetime katılma, büyük ekonomik 

kuruluşlarda, emek ve sermayenin, yöneticiyi eşit oylarla seçmesi ve yönetim 

kararlarını denetlemesidir (Akçaylı, 1995, 12). 
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Katılımcı yönetim, siyasal demokrasinin, endüstri işletmelerindeki 

yansıması olarak düşünülebilir. Nasıl ki demokratik düzen, aslında 

yönetilenlerin kendilerini yönetenlerin, kendilerine ilişkin aldıkları kararları 

doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyebilmeleri ise, endüstriyel hayatta da 

katılımcı yönetim, işgörenlerin kendilerini idare eden üst yönetimin aldığı 

kararlarda siyasal platformdaki kadar olmasa da etkili olabilmelerini 

içermektedir (Ulutaş, 2003, 2). 

 

Yönetime katılma, işgörenlerin karar sürecine katılmalarını ifade eder 

(Koçel, 2001, 337). Daha esnek ve kapsamlı bir tanıma göre yönetime 

katılma, bir örgütte çalışanların temsilcileri aracılığı ile o örgütte alınan tüm 

kararlara söz ya da oy hakkı ile katılmalarıdır (Dicle, 1980, 11).  

 

Aydın’a (2004, 490) göre, katılmanın yöntem ve biçimleri çok farklı 

şekillerde gerçekleşebilir. Kimi zaman katılma sadece temsilci çağırma 

biçiminde olabilirken, kimi zaman ise oy hakkı tanıma biçiminde de 

gerçekleşebilir. Dicle’ye (1980, 3) göre yönetime katılma kimi kez yalnızca bir 

danışma niteliği taşımakta, kimi kez de gözetmen düzeyinde oluşturulan çeşitli 

kurullarda işgören temsilcilerinin bulundurulması, örgütlerin yönetim 

kurullarına değişik oranlarda işgören temsilcilerinin katılması ya da örgütlerin 

doğrudan doğruya işgörenler tarafından yönetilmesi biçimlerinde 

uygulanabilmektedir. 

 

İşgörenin, kimi ülkelerde kendileri ile ilgili kararların alınması hususunda 

yönetime fiilen katıldıkları yönetime katılma biçimlerine rastlanmaktadır. Bu 

yönetime katılma biçimlerini  Eren (2001, 341-344) ilgili başlıklar altında 

aşağıdaki gibi özetlemektedir: 

 

Gönüllü katılma. Yasal açıdan zorunlu olunmayan hallerde ortaya 

çıkmaktadır. İşveren ve işgören temsilcileri, yönetsel açıdan kin, husumet ve 

anlaşmazlıkların giderilmesi ve karşılıklı anlayış ve uzlaşma yolunun seçilmesi 

bakımından bu tür bir yönetime katılma biçimini kabullenebilirler. Bu tür 

katılmanın başlıca etkili organı işyeri komitesi olmaktadır. İşyeri komitelerinde, 

yapılan antlaşmaya uygun olarak, işveren ve işgören temsilcileri ya eşit sayıda 
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ya da azınlık çoğunluk esasına göre katılmaktadır. İşyeri komitesi, yönetimin 

öncelikle personelin ekonomik  çıkarlarına ilişkin kararları ile tüm finansal, 

teknik ve işyeri koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam sorunlarına ilişkin 

kararları müzakere konusu yapabilir. Ancak, bu komitede görüşülüp karara 

bağlanan hususların yönetimce alınan ve uygulanması planlanan kararlara 

etkisi ve onları değiştirmesi ihtiyaridir. Çoğu hallerde, bu komite kararları, 

öneriden öteye gitmemekte ve yaptırım gücü taşımamaktadır. 

 

Temsili katılma. Yasal olarak işveren temsilcileri ile işgören 

temsilcilerinin ortaklaşa oluşturdukları işyeri komitelerinin bulunduğu katılma 

biçimidir. Komite, işyerinin ekonomik, sosyal ve personel yönetimine ilişkin 

tüm politikalarının belirlenmesi konularında kararlar alabilir. Ancak, işveren 

alınan kararları tümüyle uygulamak zorunda değildir. 

 

Eşit sayıda katılma.  Yasal olarak, işveren temsilcileri ile işgören 

temsilcilerinin eşit sayıda katıldıkları bir yönetime katılma biçimidir. Alınan 

kararlar, yaptırım yetkesi taşımaktadır. Bu tür yönetime katılma biçiminin 

uygulandığı yerlerde grev, işgal, direniş ve eylemler yasaklanmıştır. Çünkü 

artık işgören de işverenle eşit düzeyde yönetimde söz sahibidir. 

 

Sendikal katılma. Yasal olarak, yönetime katılma hakkının sendikalar 

vasıtasıyla yapılmasını öngören bir sistemdir. Sendika yönetimi, nasıl olsa 

işgörenin meydana getirdiği ve arzusu ile seçtiği bir kuruluş olduğundan, 

işgörene tanınan yönetime katılma hakkı, onların işveren karşısındaki 

temsilcileri tarafından doğrudan doğruya yürütülebilir. 

 

Özyönetim (Kendi kendini yönetim). Bu türdeki katılma biçiminde, 

işgören temsilcileri, işveren ve sermayedar sınıfı temsilcileri olmaksızın 

çalıştıkları işletmeyi yönetmektedirler. Örgütte çalışan her işgören, işgörenler 

meclisi, işgören konseyi, yönetim komitesi, denetim komitesi, örgüt yöneticisi 

olmak üzere beş temel organın seçilmesinde oy hakkına sahiptir. İşyerinin 

planlanması, örgütlenmesi ve hatta çeşitli gelişme, birleşme ve büyümeye 

ilişkin stratejik kararlar işgörenler tarafından belirlenir. 
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Eilon’a (1977) göre, yönetime katılmanın iki yönü vardır. Birincisi, 

işgörenlerin çalıştıkları örgütlerin özdeksel olanaklarına katılmalarıdır ki 

burada işgörenlerin kâra ve örgütün sahipliğine katılmaları söz konusudur. 

İkinci yönü ise, işgörenlerin örgütte alınan kararlara katılmaları ile ilgilidir (Akt; 

Dicle, 1980, 10). 

 

Teknolojik yeniliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan yönetime katılma 

düzeni, toplumun bütün fertlerinin yönetim, karar ve kontrol mekanizmalarına 

katılmalarını gerçekleştirmek, yetki ve sorumluluk dengesini kurmak, toplum 

ve çevresi ile insanın bağlarını kuvvetlendirip yaratıcılık hassasını geliştirmek, 

kısaca insanın insan olarak yaşayabilmesi için toplumu gerekli imkanlarla 

donatmaktır (Turan, 1973, 144). 

 

French, Israel ve Aas (1960) yönetime katılmayı, planların 
yapılmasında, ereklerin saptanmasında ve kararların alınmasında iki ya da 
daha çok tarafın birbirlerini etkiledikleri bir süreç olarak tanımlamışlardır (Akt; 
Dicle, 1980, 12).   

Kimi yöneticilerin gözünde, katılmalı yönetimin benimsenmesi, 

buyrukçu bir yönetim biçiminden, örgüt üyelerinin alınan kararlara 

katılabildikleri demokratik bir sisteme geçiş, güç ve yetkinin yeniden 

dağıtılması, denetim ve öteki yönetim ayrıcalıklarından bir kesiminin 

başkalarına bırakılması, bağımlı ve güçsüz kişilerin belirli haklara 

kavuşturulması anlamını taşır (Dicle, 1980, 51). Çelik’in (1998) McPick’ten 

(1987) aktardığına göre, katılmalı yönetim, demokratik yönetim biçiminin temel 

gereklerindendir. Kararın sonuçlarından etkilenen herkesin karara katılmasını 

öngörmektedir. 

                

Yönetime katılma, temel olarak, güç dengesinin kurulması ile 

sağlanabilmelidir. Güç, üst düzeyde ve dar bir çerçevede toplanırsa katılımdan 

söz etmek anlamsız olabilir. Eğer güç örgüt bünyesinde çeşitli düzeylere 

yayılırsa yönetimin katılımcı olduğundan söz edilebilir. Ayrıca İşgörenlerin 

yönetim sürecini etkileyip değiştirebilecek nitelikte olmayan, göstermelik söz 

ya da oy haklarının olması onların gerçek manada yönetime katıldıkları 

şeklinde düşünülmemelidir.  
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Yönetime Katılmanın Amaçları 
 
 

Örgütlerde demokrasi kültürünün yerleştirilmesi için demokratik 

yönetime ihtiyaç vardır. İşgörenlerin yönetime katılımının, demokratik 

yönetimin oluşumu açısından önemli görüldüğü söylenebilir. 

           

Yönetime katılmanın amaçladığı hususlardan biri, yönetici veya 

işverenlerle yönetilenler arasında işbirliği kurarak örgütün verimliliğini 

artırmaktır (Eren, 2001, 396). Yönetime katılma, işgörenlerle işverenlerin 

emek verimliliğini artırmak için aktif işbirliği yapmalarını, yönetim organlarında 

yer alan işgörenlerin “çift kasketli” olmalarını, bir başka deyimle, hem 

sendikacı hem de yönetici durumunda bulunmalarını ister (Türkdoğan, 1978, 

125). 

 

 İşgörenin yönetime katılmasında asıl gaye, işgörenin üretim 

faaliyetlerinde kararlara, uygulamaya ve kontrole iştirakini sağlamaktır. Bu 

yeni düzenin sahibi kılınacak işgörenin, benliğinde saklı tuttuğu iç dünyasının 

yardımı ile, içinde yaşadığı toplumu, iktisadi demokrasinin ancak bu sayede 

gerçekleşebileceği umulmaktadır. Bu genel hedefe yönelen toplumlar ayrı ayrı 

gerekçelerden hareket etmekte fakat aynı hedefte birleşmektedirler (Turan, 

1973, 54). 

 

 Kimilerine göre katılmalı yönetim, uygulamada savunulduğu gibi, 

örgütsel demokrasiyi artırmak amacıyla değil, işgörenin verilen buyrukları 

olduğu gibi benimsemesini sağlamak ve örgüte bağımlılığını artırmak için bir 

araç olarak kullanılmıştır (Dicle, 1980, 51). 

 

 Katılmalı yönetim ideolojisiyle onu somutlaştıran yönetime katılmanın 

çoğu kere verimliliğe katkı olarak savunulduğu düşünüldüğünde, katılmanın 

asıl amacının emek verimliliğinin artırılması olduğu söylenebilir (Fişek, 1977, 

61).  

   

 Karara katılmanın altında, değişik beklentiler yatmaktadır. Sadece, 

karara katılanların yeteneklerinden yararlanarak, daha sağlıklı karar verme 
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amaçlanmamakta; aynı zamanda, bireylerin yeteneklerine olan içtenlikli 

güveni sergileyerek, onların saygısını kazanarak, onlar üzerindeki etkileme 

gücünü artırmak da  amaçlanmaktadır (Aydın, 2005, 323-324). 

 

           Okul örgütünde öğretmenlerin yönetime katılması ile, öğretmenlerin 

okul ile özdeşleşmesi, emek verimliliğini artırmak, öğretmen - yönetici 

işbirliğini kurumlaştırmak, öğretmenlerin kişisel çabalarını, okulun örgütsel 

amaçlarına yönelterek aynı anda kendi amaçlarını da gerçekleştirebilmeleri 

için örgütsel koşulların ve çalışma yöntemlerinin yeniden düzenlenmesi 

amaçlanmaktadır (Aldemir, 1996, 16). 

 

Yönetime Katılmanın Gerekliliği 
         

Günümüzde örgüt çalışanları, gerek işletmelerde, gerekse kamu 

kuruluşlarında basit birer işgören olmak yerine, çalıştıkları örgütte söz sahibi 

olmak, örgütün yönetsel faaliyetlerinde etkin rol almak, kısaca örgütün 

yönetimine katılmak istemektedirler. İşgörenler, kendilerini ilgilendiren her türlü 

kararın görüşülmesine ve sonuçlandırılmasına aktif olarak katılıp, 

düşüncelerini ifade etmek istemekte ya da bu konularda kendi fikirlerine de 

başvurulmasını istemektedirler. İşgörenler, gerek kültür düzeylerinin 

yükselmesi, gerekse mesleki yeterliğe sahip olmalarından dolayı başkaları 

tarafından sürekli yönetilmek istememektedirler. Bu durum örgütlerde 

yönetime katılmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Birçok yararın yanı sıra, 

işgörenlerin örgütü hedeflerine götürebilmesi ve örgütten yeterince verim elde 

edilebilmesi, işgörenlerin performansına bağlı olduğundan işgörenlerin 

yönetime katılarak güdülenme düzeylerinin yüksek tutulması örgütün geleceği 

açısından önemli görülmektedir. 

 

Örgütün kendini yenileyebilmesi, çağa ayak uydurabilmesi için 

yönetime katılım gereklidir. Her çalışan kendi alanında fikir üretme, yorum 

yapma, sorunların çözümüne yönelik alternatif çözümler sunma gibi 

yeteneklere sahiptir. Çalışanlar, bu yeteneklerini kullanma fırsatı bulduklarında 

ait oldukları örgütün olumlu yönde değişimine katkı sağlayabilir. 
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 Yönetime katılma düzeni, bütün insanlığın ortak hedeflerini 

cevaplandırması bakımından, ideolojilerin parçaladıkları beşeri birliği, yeniden 

düzenlemek şansını taşımaktadır. Sınıf kavgası sloganının acı 

denemelerinden bıkan insanlık, kavga ile barışa; nefret ile sevgiye; taassup ile 

gerçeğe varamayacağını anlamıştır. İktisadi hayatın toplumlar arası bir 

düzene kavuştuğu günümüzde, insanlığın ortak malı olan modern teknolojinin 

izinde yönetime katılma ilkesinin, insanlığın kaderine egemen kılınması tek 

çıkar yol gibi gözükmektedir (Turan, 1973, 145). 

  

Bir örgütte işgörenler yönetime katıldıkları zaman, işgörenin çevresi ile 

şahsiyeti arasında yeni bağların meydana geldiği ve insan cevherinin bütünü 

ile üretimin hizmetine girdiği görülmüştür. Böyle bir örgütte verimlilik 

konusunda meydana gelen artış bugüne kadar yapılan tecrübelerle 

görülmüştür. Halbuki, işgörenin yönetime katılmadığı, işverenle işgören 

arasında dolayısıyla bağların kurulmadığı örgütlerde yadırgama, mukavemet, 

kötü ilişkiler, şüphe yüzünden beklenen verimliliğin elde edilemediği 

bilinmektedir (Turan, 1973, 56). İnsanlar bazen onaylayabilecekleri bir karara, 

salt katılmadıkları için hayır diyebilirler. Bu karar, herhangi bir yeniliği savunur 

da olabilir; ama kendisine sorulmadığı, görüşü alınmadığı için yeniliğe karşı bir 

tutum alabilir (Aydın, 2005, 323). Bu nedenle, işgörenlerin alınacak kararlara 

katılımları örgütün geleceği açısından son derece önemli görülmektedir. 

            

 Özellikle branşların ve toplumsal ihtiyaçların sürekli çeşitlendiği 

asrımızda bir kişinin her işten anlaması veya herkesin bir branşın uzmanı dahi 

olmazken, yöneticinin her branşta uzman olması beklenemez. Bu nedenle 

yönetimde başarı artık tamamen ekip işi olmuştur (Çelikkaya, 1999, 121). 

 

 İktisadi verimliliği artırmak için yönetime katılmak gereklidir. İnsan, 

üretimin etken olmasında en önemli unsurdur (Turan, 1973, 57-58). Birçok  

işletme yöneticisi ve bilim adamı işletmelere rekabet avantajı sağlayan asıl 

kaynağın işgörenler olduğunu ve başarıya ulaşabilmek için bütün işgörenlerin 

katılımının sağlanması gerektiğini kabul etmektedirler. Onlara göre örgütsel 

etkinliğin sağlanabilmesi için sahip olunan insan kaynaklarının en akılcı 

şekilde kullanılması gerekmektedir (Siegall ve Gardner, 2000). 
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Eksiksiz bir demokrasi meydana getirmek için yönetime katılmak 

gereklidir. Siyasi demokrasinin gerçekleştiği bir ortamda, işgörenlerin örgütte 

alınan kararlara, kararların uygulamalarına ve kontrole katılmaları uygun 

olacaktır. Siyasi yönden bütün fertlerini kararlara iştirak ettiren bir toplumun, 

örgütlerde çalışanların yönetime katılmasını temin etmeden eksiksiz bir 

demokrasi kurabilmesi düşünülememektedir (Turan, 1973, 55). Demokratik bir 

örgütte, alınan bir karardan etkilenen işgörenlerin, bu kararda söz sahibi 

olmaları gerekir (Aydın, 2005, 129). 

 

Bir örgüt içinde alınan her karar, yalnız sermayeyi değil, aynı zamanda 

orada çalışanları da ilgilendirir. Gerçekten örgüt kararları, işgörenlerin de 

hayat ve kaderlerini etkiliyor ise, bu takdirde örgüt kararlarına işgörenlerin de 

dolaylı veya dolaysız bir şekilde katılmaları yasal bir hak sayılmalıdır. Bu 

hakkın tanınmaması işgörenin, örgüt politikasının basit bir objesi durumuna 

itilmesi sonucunu doğurur (Akçaylı, 1995, 179). Bir örgütteki işgören topluluğu, 

çalıştığı yerin kaderini kimin tayin ettiği hususunda kayıtsız kalamaz. Bundan 

dolayı işgörenlerin de, yönetimin tayinine ve onun denetlenmesine katılmaları 

gerekir (Akçaylı, 1995, 179).  

 

Bir eğitim örgütünde geniş bir katılımın sağlanması yerinde olur. 

İşgörenin niteliği buna uygundur (Aydın, 2005, 129). Eğer işgörenler, verilecek 

bir kararda bireysel çıkara  ve karara anlamlı katkıda bulunabilecek bir bilgi 

birikimine sahip iseler, karar verme sürecine katılmalıdırlar (Aydın, 2005, 131). 

 

 Eğitim, halkın kayıtsızlığı ya da karşı durması değil, katılması 

durumunda başarıya ulaşılacak bir girişimdir. Eğitime katılma, demokratik 

toplumlarda yurttaşların hem hakkı hem de sorumluluğudur (Yemenici ve 

Bayrak, 2001, 23). Okulun bir yaşam olduğu ve insanın en önemli hakkının da  

yaşama hakkı olduğu düşünülürse, insan kendi yaşam hakkını kendi 

kararlarıyla belirleyebilmelidir. Ve bu, ancak, örgütsel yapılarda yönetime 

katılmakla gerçekleşebilecek bir kültürü oluşturmakla olası görünmektedir.  

 

Bayrak’a (1996, 24) göre, katılım ve paylaşım, çağdaş ve demokratik 

eğitim anlayışının bir gereğidir. Özünde bir insan hakkı olan katılım 
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becerisinin eğitim örgütlerinde geliştirilmesi, sistemin işleyişi açısından bir 

zorunluluk taşımaktadır(Akt; Yemenici ve Bayrak, 2001). Okulda kararların 

grupla oluşturulmasına diğer örgütlerden daha çok gereklilik vardır. Çünkü 

okul, toplumsal boyutu güçlü, yapısı gevşek bir örgütlenmedir (Açıkalın, 1994, 

61-62). 

 

            Eğitim örgütlerinde kararları uygulamaya aktaran okul yöneticisi ve 

öğretmenlerdir. Bu nedenle, eğitim örgütlerindeki bir kararın başarılı bir şekilde 

uygulamaya aktarılması, uygulayıcı durumunda bulunan okul yöneticisi ve 

öğretmenin karara katılmasını zorunlu hale getirmektedir (Çelik, 1998, 31). 

               

              Başaran’a (1996, 177) göre, yöneticinin başarısını artırmada ve 

örgütün demokratikleşmesinde önemli bir etken olan astları yönetime katma 

eylemi eğitim örgütünde gerçekleştirilememektedir. Eğitim örgütünde, yetkileri 

sınırlı olduğu için, yöneticilerin bile kendilerinden üst düzeydeki yönetim 

etkinliklerine katılmaları söz konusu olamamaktadır. Merkeziyetçi bir yönetimle 

yönetilen eğitim örgütünde yöneticiler, Bakanlık’tan gelen buyrukları alt 

yöneticilere aktarmakla görevlidirler. Yöneticiler, yönetimle ilgili işlerinde karar 

vermeye pek yetkili olmadıklarından astlarının yönetime katılmalarına da 

gerek kalmamaktadır. Yine Başaran’a (1996, 177) göre astları yönetime 

katmanın, ancak yöneticinin sorun çözme (karar verme), planlama gibi 

yönetim süreçlerini işletme yetkisiyle donatılmış olması  durumunda olanaklı 

olmaktadır. Eğitim örgütünde yöneticilerin bu yetkileri kısıtlı olduğundan 

astlarını yönetime katma işlevleri de gerçekleştirilememektedir.  

 

Zencirci’ye (2003, 51) göre, okulun demokratik değerlerin yaşatıldığı bir 

ortam olması için, öncelikle yönetimin demokratik ilkelere dayalı olarak 

işlemesi gerekir. Yönetimin demokratik ilkeler çerçevesinde 

gerçekleştirmesinde okul ortamında özellikle işgörenlerin yönetime katılım 

hakkına sahip olması mesleki özgürlük ve mesleki özerkliklerine saygı 

duyulması ve desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

Eğitim sisteminin işleyişinde, karar alıcı durumundaki yöneticiler, alınan 

kararı uygulayıcı durumundaki işgörenlerle paylaşmadığı zaman alınan 
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kararın başarı şansı zayıf olabilir. Bu nedenle yöneticiler, işgörenleri yönetime 

katarak, alınan kararın niteliğinin de artmasını sağlayabilir. 

 

 Yönetime Katılmanın Yararları 
 
 

      İşgörenler, özgür iradeleriyle yönetim sürecinin karar alma, kararların 

uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında yer aldıklarında ve onların 

özerklikleri yönetimce tanındığında daha yaratıcı, daha üretken olabilecekleri 

ve bunun sonucunda da işteki verimliliğin de artabileceği söylenebilir. 

 
Karar verme süreci, tüm yönetimsel eylemlerin kaynağıdır. Bu nedenle, 

hangi düzeyde bulunursa bulunsun, yöneticilerin görevlerine ilişkin konularda 

kararlar almaları ya da kararların oluşmasına katkıda bulunmaları gerekir. 

Aynı zamanda yöneticilerin, astlarını kararlar almaya ya da kararlara katkıda 

bulunmaya özendirmeleri beklenir. Böylece; karar verme yetkisinin, örgüt 

hiyerarşisi boyunca yayılması sağlanır ve örgüt, kararlar hiyerarşisi durumuna 

dönüştürülür (Kaya, 1986, 177). Örgütlerde kararlar üstünde hem astların hem 

de üstlerin denetimi sağlanırsa üretim artabilir ve daha uyumlu bir çalışma 

gerçekleşebilir. 

 

Yönetime katılma ile ilgili yapılan araştırmalar, genellikle katılmalı 

yönetimin yüksek gönülgücü ve doyuma, olumlu işgören-işveren ilişkilerine 

ve örgütlerde verimliliğin artmasına yol açtığını göstermektedir. Yönetime 

katılmanın verimlilikte bir yükselmeye yol açtığını gösteren araştırmalar 

çoğunlukta olmakla beraber, katılmanın verimlilikte herhangi bir değişikliğe 

neden olmadığını gösteren araştırmalar da vardır. Bir başka deyişle, 

yönetime katılma ile verimlilik arasındaki ilişkiler üzerinde tam bir düşünce 

birliği bugüne dek sağlanamamıştır. Buna karşılık, yönetime katılmanın işten 

sağlanan doyumda ve gönülgücünde bir yükselmeye, yöneticilerle ilişkilerde 

bir iyileşmeye ve genel olarak birtakım olumlu sonuçlara yol açtığı yapılan 

tüm araştırmaların bulgularıyla kanıtlanmıştır (Dicle, 1980, 719). 

 

Kaya (1986, 177), kararlar hiyerarşisi oluşturmanın yararlarını şöyle 

ifade etmektedir: 
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•      Yönetici ayrıntılar hakkında karar verme yükünden kurtulur. 

•      Kamu hizmeti çabuk yapılır, gecikmeler önlenir. 

•      İletişim yükü hafifler. 

•      Görevliler onure edilmiş olur. 

•      Karar alanlarında uzmanlaşma gelişeceğinden yönetimsel 

kararlarda rasyonelliğe yaklaşılır. 

  

Karar alma yetkisinin dağılımı sayesinde; yönetim, personel seçimi, 

bütçe ve programların kontrolü alanlarındaki değişimlerin eğitimin niteliğini 

yükselteceği varsayılmaktadır (Hanson, 1998, 123).  

 
Köse (1985, 40-41), Norveç, Yugoslavya, İsrail ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde katılma konusunda uzun yıllardır yapılan araştırmaların 

birbirlerini doğruladığını ve katılmanın olması durumunda bireylerde aşağıdaki 

davranışların gözlemlendiğini  vurgulamaktadır: 

• Psikolojik gerginlik, yüksek iş doyumu, işe ilişkin düşük tehdit, 

yabancılaşma ve rol belirsizliği azalmakta, 

• Örgütte iyi ilişkiler kurulmakta, 

• Bireyler işe karşı olumlu tutumlar takınarak daha fazla iş 

yapmakta, işe karşı bağlılık artmakta, 

• Devamsızlıklar ve işten ayrılmalar azalmakta, buna bağlı olarak 

da yüksek verimlilik sağlanmaktadır. 

 

Öztürk ve Dündar’ın 2002 yılında ‘Örgütsel motivasyon ve kamu 

çalışanlarını motive eden faktörler’ adlı araştırmasında, çalışanların kendilerini 

ilgilendiren iş noktasında fikirlerinin alınmasını önemli gördüklerini ve bu 

özelliğin işe karşı motivasyonlarını sağlamada önemli bir faktör olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 

Sabuncuoğlu ve Tüz’e (1998, 242-245) göre katılımcı karar vermenin 

faydaları şunlardır: 
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• İşgörenlere birçok taleplerini bizzat dile getirme olanağı 

sağladığından işi aksatma, yavaşlatma ve grev gibi çalışma 

barışını bozacak eylemlerde azalmalar meydana gelir. 

• İşgörenin bilgi, tecrübe ve yeteneklerini yaptıkları işe 

katabilecekleri ve yaptıkları işin anlamlı olduğunu fark 

edebilecekleri demokratik çalışma ortamının yaratılmasını 

sağlayarak yabancılaşmanın ortadan kaldırılması veya etkisinin 

azaltılmasına yol açabilir. 

• Bedensel gücü yanında düşünsel gücünü de kullanmasına 

olanak tanıdığı işgörenin kendisine olan güven duygusunu artırır 

ve kendisini gerçekleştirme özlemine kavuşmasını sağlar. 

 
Aydın’ın (2004) Can’dan (1994) aktardığına göre, kararlara katılma 

aşağıdaki yararları sağlamaktadır: 

•        Konuya farklı bakış açıları getirir, 

•        Farklı birim ve kişileri eşgüdümleyebilir, 

•        Karara katılanların güdülenmesini sağlar, 

•        Farklı çıkar gruplarının temsil edilebilmesini sağlar, 

•        Grup tartışmaları yoluyla yaratıcı düşünceler ortaya koyulabilir. 

 

Kuramsal olarak, karar alma yetkisinin tek bir kişi yerine birden çok 

kişiye dağıtılmış ve yetkinin ortak olarak kullanılıyor olması, sübjektif kararların 

alınmasını engeller (Sezen, 2003, 25). Yetkinin üyeler arasındaki eşit dağılımı, 

üyeleri, bir yandan diğer üyeleri kendi görüşü yönünde davranmaları için ikna 

etme çabasına, diğer yandan da farklı görüşlere katlanmaya, onları 

sindirmeye zorlayarak uzlaşma için zemin yaratır (Sezen, 2003, 25).  

 

           Kaliteyi ön planda tutan yönetim anlayışının örgütlerde yerleşebilmesi, 

“takım ruhunun” geliştirilmesine ve “katılımcı bir yönetim anlayışının” 

benimsenmesine bağlıdır. Örgüt içinde tam katılımın sağlanması, fikir ve 

yapıların ortaya konmasıyla yenilik sürecinin başarısını yükseltmektedir (Güleş 

ve Bülbül, 2004, 309). 
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           Lester Coch ile John R.F. French tarafından yapılan ve Harwood 

araştırması olarak anılan araştırmada, işgörenlerin karara katılmalarının 

örgütte ya da iş yerinde planlanan değişikliğe karşı daha az direnmelerine 

neden olduğu ve üretimde artışa yol açtığı gözlenmiştir (Aydın, 1998, 130). 

 

            ABD Konferans Heyeti tarafından gerçekleştirilerek 1973 yılında 

yayınlanan ve 50 ülkeden 143 iş adamının görüş ve deneyimlerini yansıtan bir 

araştırma, yönetime katılmanın, verimliliği yükseltmekte, işgöreni 

isteklendirmekte ve emek - yönetim sorunlarını çözmekte yararlanılan bir 

yöntem olarak, bütün dünyada giderek daha çok benimsendiğini göstermiştir 

(Dicle, 1980, 62). 

 

Yönetime katılma olgusuyla, otoriteden demokrasiye, verimlilikten 

sosyal adalete ve yönetici yetkilerinden yönetilen haklarına yönelme eğilimi 

taşıyan bir “hareketli denge” görülmektedir (Fişek, 1977, 52). 

 

Katılma hürriyetinin sağlanması sayesinde demokratik insan, 

yönetimi altında bulunduğu iktidardan pay alacak; demokratik toplum ise, 

egemenlik hakkını fertlerin, sınıfların, grupların hakimiyetinden kurtararak, 

toplumun yararına kullanılmasını temin edecektir. Katılma hürriyeti 

sayesinde fertler hür bir toplumun hür unsurları olabilecektir (Turan, 1973, 

130-131). 

 

Yönetime katılma ile, ekonomik iktidarın merkezileşmesi yumuşayacak, 

hatta engellenecek ve demokratik hukuk devletindeki güç dağılımına benzer 

bir biçimde bölünecektir. Yine bu hak, kişilerin özgürlük haklarının kısılmasını 

önleyecek ve ekonomik iktidarların birkaç kişinin elinde toplanmasını 

engellemek sureti ile, demokrasinin tehlikeye düşmesi ihtimalini de ortadan 

kaldıracaktır (Akçaylı, 1995, 180). 

 
Anthony’e (1978) göre, birçok araştırma sonucunda elde edilen bulgulara 

dayanarak etkin bir yönetime katılma sisteminin aşağıdaki yararları 

sağladığı söylenebilir (Akt; Dicle,1980, 71-72): 

• Verimliliği artırabilir. 
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• Gönülgücünün gelişmesine, devamsızlığın düşmesine ve 

savurganlığın azalmasına yol açabilir. 

• Değişime karşı direnişin azalmasını ve örgütsel değişimin 

hızlanmasını sağlayabilir. 

• Daha olumlu ve daha barışçı ast- üst ve yönetim – sendika 

ilişkilerine olanak sağlayabilir. 

• İşgörenlerin kendilerini örgüte adamalarına ve yönetime 

güvenmelerine yol açabilir. 

• Astların yönetiminde kolaylık sağlayabilir. 

• Daha ussal kararların alınması, iletişimin geliştirilmesi ve ekip 

çalışması için gerekli koşulları ve ortamı yaratabilir. 

 

İşgörenin örgütte alınan kararlara katılması hem işgörene hem de 

örgüte bazı yararlar sağlamaktadır. Uras’a (1995) göre, karara katılma süreci 

bazı yararlar sağlamaktadır: Bu yararlara birey açısından bakıldığında; 

• Bilgi ve deneyimine saygı duyulduğunu, bu bilgi ve deneyimden 

yararlanıldığını gören işgörenin morali yükselerek, işine ve iş 

çevresine karşı olumlu duygu  ve tutumlar geliştirilebilir. 

• Karara katılma, bir görüşme ve tartışma ortamında 

gerçekleşeceğinden, böyle bir ortamın, işgörene yeni bilgi, beceri 

ve düşünceler kazandırması, işgörenin kendini geliştirmesine 

yardımcı olması beklenir. Ayrıca işgörene ön yargılarını test 

etme fırsatı vereceğinden gelişmesini engelleyen bazı 

önyargılardan kurtulmasına da yardım edebilir. 

 

          Karara katılmanın örgüt açısından yararlarını da Uras (1995) şöyle 

belirtmiştir: 

•      Tek kişinin aldığı kararlara oranla, katılımlı kararlarda sorunun 

pek çok farklı açılardan ele alınması, daha fazla toplanması, 

daha çok seçeneğin gözden geçirilmesi, seçeneklerin olası 

sonuçları hakkında daha ussal kestirimler yapılması ve tüm 

bunların sonucunda daha isabetli kararlar verilmesi olasılığı 

yüksektir. 
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•      İşgören, kendisinin de katkıda bulunduğu bir karara 

direnmeyeceğinden, örgütün, işgörene kararı benimsetmek ve 

içtenlikle uygulamayı kabul ettirebilmek için sarfetmek zorunda 

kalacağı zaman madde ve enerjiden tasarruf edilir. 

 

           Howes ve McCarty (1982) Newyork sahası dışında yapmış oldukları 

araştırmalarında yönetime katılmanın yararlarını şu şekilde  vurgulamışlardır: 

Katılımcı yönetimin karar verme sürecine geniş bir katılımı sağladığını, büyük 

ölçüde kabul gördüğünü, yönetici ilişkilerini geliştirdiğini, kimin ne karar 

vereceği üzerindeki anlaşmazlıkları azalttığını belirtmektedirler. Ayrıca kararın 

sorumluluğu, kararların kolaylaştırılması, yöneticinin zaman tasarrufu, 

eğitimcilerin değişime açıklığı gibi konularda da yönetime katılmanın yararlı 

olduğu üzerinde durmuşlardır. 

 

           Sabuncuoğlu (1995), yönetime katılmanın üstünlüklerini şöyle 

sıralamaktadır: 

•     İşgörenlerin yönetime katıldıkları her yerde üretimin miktarı ve 

kalitesinde bir artış yaşanmıştır. 

•      Ast-üst arasındaki iletişim engellerinin kaldırılması kararlara 

katılma yolu ile olmuştur. 

•       Kararlara katılma, denetim kolaylığı sağlamıştır.  

            

Sabuncuoğlu’na (1987, 100) göre katılımın temelinde yatan düşünce, 

kişilerin kararlara katıldıklarında verilen kararları benimseyecekleri gerçeğidir. 

Karara katılanlar sorunun temelinde yatan gerçekleri daha iyi ve ayrıntılı 

olarak bileceklerinden kararın niteliği artmış olacaktır (Akt; Pehlivan , 1995, 

31). Karar vermeye katılımın sağlanması yolu ile her şeyden önce, daha 

sağlıklı karar verilebilir. Seçeneklerin ve olası sonuçların grupça tartışılması ile 

daha sağlıklı bir karar verilebilir (Aydın, 2005, 130). Yetkilendirilmiş işgörenler 

onları etkileyen ve örgütle ilgili tüm kararlara katılırlar. Bu nedenle işgörenler 

sorumluluk duygusunu ve katılım ile birlikte kararlara sahip olma duygusunu 

da taşırlar (Wıllıam ve diğerleri, 1993, 535). Karar alma sürecinde katılımcılar 

alınan kararların sonuçlarına ilişkin sorumluluğu kabul ettiklerinde daha nitelikli 
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kararlar alınacaktır (Latham, 1998, 85). Katılımcı karar verme, birden fazla 

insanın aynı konu üzerinde uzmanlık bilgilerini, becerilerini ve yeteneklerini 

kullanmalarına imkan sağladığından dolayı alınan kararların kalitesini artırır 

(Rausch, 1996, 29). 

 

           Her ne düzeyde olursa olsun, daha az ya da daha çok, daha dar yahut 

geniş biçimde örgütlerde bir katılım ya da paylaşım platformu oluşturmak 

örgütlerde kararların hem daha sağlıklı alınmasını sağlayacak hem de alınan 

kararların uygulanmasını ve kararlara uyulmasını kolaylaştıracaktır. Karara 

ilişkin fikri sorulan ya da doğrudan kendi önerisi karara dönüşen işgören, bu 

kararları daha içten ve samimi bir biçimde benimseyecek ve uymaya özen 

gösterecektir (Ulutaş, 2003, 3). Verilen kararların anlaşılmasında, 

benimsenmesinde ve etkili bir biçimde uygulamaya konulmasında da karara 

katılma önemli rol oynar (Aydın, 2005, 130). 

 

Örgüt içerisinde karara katılma, değerleri paylaşma, bir gruba mensup 

olma duygusu personelin moralini yükseltir. Böylece personelin girişimciliği ve 

yaratıcılığı artar (Özdemir, 2000, 42). Dağlı’ya (2004) göre, örgüt 

yöneticilerinin, işgörenlerin kararlara katılmalarına olanak hazırlamaları, 

yalnızca örgüt açısından değil, aynı zamanda işgörenlerin onure edilerek 

güdülenmesi açısından da büyük yarar sağlayacaktır. Koçel’e (2001, 337) 

göre, katılımın artması ile, işgörenlerin motivasyonu, işe karşı tutumları, 

başarma anlayışı, işin anlamı olumlu yönde değişmektedir.  

 
Çelikkaya’ya (1999, 121) göre, yönetici, ekibini kurarsa başarısız 

olması düşünülemez. Bu gerçeği bilen yöneticiler, “ben” tabirini kullanmaktan 

özellikle sakınırlar ve devamlı “biz” kelimesini kullanmaya gayret gösterirler. 

Bu hal, psikolojik olarak, aynı zamanda çalışanları takdir anlamı taşıdığından 

onları, görevlerine daha motive etmiş olur. 

 

Zencirci’ye (2003, 6) göre okul ikliminin demokratikleşmesinde okul 

yönetiminin önemli bir etken olduğu düşünüldüğünde, yönetimde işgörenler, 

yönetime katılabildiklerinde, mesleki açıdan özgür iradelerini 

kullanabildiklerinde, onların özerklikleri yönetimce tanındığında daha yaratıcı, 
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daha üretken ve daha doyumlu olabilirler. Bunun da iş verimini artırabileceği 

söylenebilir. 

 

Yönetime katılma, psikolojik bir yaklaşma özelliğine sahiptir. Yöneticiler, 

yönetilenlere böyle bir olanak tanıyarak, onların benlik gereksinimlerinin 

tatminini sağlamaktadır. Ayrıca uygulama sorunlarına daha yakın olan alt 

kademe elemanlarının işgörme ve işleri planlama konusundaki gerçekçi 

fikirlerinden yararlanan yöneticiler, yönetsel etkinliği ve verimliliği artırma 

olanaklarına kavuşmaktadırlar (Eren, 2001, 396-397). Katılımcı karar verme 

anlayışı ile, görüşlerine başvurulan insanların beklentilerini karşılamaya imkan 

sağladığından ve doğrudan iletişim kurabilmeyi kolaylaştırdığından daha iyi bir 

örgüt iklimi yaratılmasına neden olur (Bakan ve Büyükbeşe, 2005, 27). 

 

Yönetime katılma yanlısı olan birtakım düşünürlere göre yönetime 

katılmanın yararları şöyledir (Eren, 2001, 401-403): 

•    Eğer, yönetsel kararları icra eden işgören, sorunun 

belirlenmesine ve çeşitli çözüm alternatiflerin ortaya çıkarılmasına 

ve tartışılmasına iştirak ederlerse bu durum, hem uygulama 

koşullarını iyi bilen işgörenin güdülenmesine, hem de nihai kararın 

kalitesinin iyileştirilmesine hizmet edecektir.   

•   Yönetime katılma olgusunda, normal olarak yüzyüze sorun 

tartışması vardır. Bu tartışma tecrübeli yöneticilerle yetişmekte olan 

uygulayıcı astlar arasında olmaktadır. Böylece astlar uzun yıllar 

yönetim sorumluluğunu taşımış tecrübeli amirlerini kolayca 

kavrayabileceklerdir.  

•   Yönetime katılma, kişisel amaçlarla örgütsel amaçların 

dengelenmesinde küçümsenmeyecek bir rol oynar. Yönetime 

katılma astın kendi benliğinin doyumu için önemli olanaklar sağlar, 

onun örgütle kaynaşmasını sağlar, örgütsel amaçlara doğru teşvik 

eder.  

• Yönetime katılmanın yararlarından biri de çalışma gruplarının 

tavır ve alışkanlıklarını değiştirmektir. 
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•   Yönetime katılma psikolojik yönden daha tatmin edici bir iş 

çevresi yaratmada faydalı olmakta, miktar ve kalite yönünden daha 

yüksek bir üretim düzeyi elde edilmektedir. 

•   Diğer bir yarar da, işgörenin yönetim kararlarına açıkça veya üstü 

örtülü bir biçimde karşı koyma durumlarının azalması, sosyal 

ilişkilerin daha sakin ve dostane bir ortamda yürütülmesinin 

gerçekleştirilmesidir. 

 

Onaran’ın (1971) Tannenbaum ve Massarik’ten (1950) aktardığına 

göre, astların karar verme sürecine katılmaları şu yararları sağlayacaktır: 

•        Kararlara katılan işgörenler olumlu tutumlar geliştirecekler, daha 

iyi iş çıkarmak isteyecekler, daha çok çaba ve dikkat harcayacaklar, 

dolayısıyla üretim artacak, üretimin kalitesi düzelecektir. Maneviyat 

ve işten duyulan tatmin artacak, dolayısıyla işe geç kalma gibi 

aksaklıklar azalacaktır. 

•       Karar alınması için gerekli bilgi, örgüt içinde daha serbestçe 

yayılabilecektir. 

 •       Yönetimin örgütte yapmak istediği değişikliklere karşı baskı 

azalacak, hatta bu değişiklikler kabul edilecektir. 

•       Denetim ve gözetim de kolaylaşacaktır, çünkü kararlara katılan 

işgörenler, katıldıkları kararların yürütülmesinden sorumluluk 

duyacaklardır. Ayrıca, bu işgörenler üstlerin otoritesini daha kolay 

kabul edeceklerdir. March ve Simon (1961) bu konuda şu varsayımı 

ileri sürmektedir: İşgören kendini kararlara ne kadar çok katılmış 

hissederse, örgütteki kuvvet farklılaşması da o ölçüde azalacaktır. 

Çünkü üst kademedeki örgüt üyeleri, karar verme süreciyle astları 

denetleyebileceklerdir. Böylelikle, örgüt içinde, örgütün amaçları, 

normları, standartları konusunda bir görüşbirliği sağlanabilecektir. 

•      Katılmayla, kararların niteliği de düzelecektir. Çünkü, daha önce 

de görüldüğü gibi, grup kararları bireysel kararlardan daha sağlam 

olmaktadır. 
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Yönetime katılmadan dolayı, ast, üstlerinin sorunlarından daha çok 

haberdar olacak, yönetsel sorumluluğun elde edilmesinde ve karar verme 

alışkanlıklarının edinilmesinde değerli bilgiler sağlayacaktır. Bu durum, onların 

iyi birer yönetici olarak yetişmelerine de yararlı olacaktır (Eren, 2001, 391). 

Katılma yoluyla ast, örgütün sorunlarından daha fazla haberdar olabilir. 

Sorunlara çözüm bulunmasında kendi görüşlerinin dikkate alındığını görerek 

gerçek bir doyum elde edebilir (Aydın, 2005, 333). 

 

Örgütlerde kararlar ve işlemler üstünde hem astların, hem de üstlerin 

denetimi sağlanırsa, başka bir deyişle, kararlar astlarla üstlerin gerçekten 

katılmalarıyla alınırsa, üretim artacak, daha uyumlu bir çalışma gerçekleşecek, 

üyeler örgütü ve örgütün amaçlarını daha çok benimseyeceklerdir (Onaran, 

1971, 184). Astların uygun biçimde kararlara katılımı kararların kabulünü ve 

amaçlara ulaşmayı kolaylaştırır. Bu durum aynı zamanda liderliğin etkililiğini 

artırır ve astları geliştirir (Vroom ve Yetton, 1973; Akt. Bakan ve Büyüykbeşe, 

2005, 32). Yine Onaran’a (1971) göre grup üyeleri, grupta herkesin rolünü 

açıkça bilmek isteyecek ve onlardan bu rollere uygun davranışlar 

bekleyeceklerdir. Dolayısıyla, üyelerin rollerinin belirgin olduğu gruplar, 

işlerinde daha başarılı olacaklardır. 

 

Bir kararı eyleme dönüştüren insanlar için, o kararın kendi kararları 

olması gerekir. Bu da onu yapmada sorumluluğu almaları demektir (Drucker, 

1995, 392). Yönetime katılma, işin planlanmasında o işi yapan işgörenin fikrini 

alma, hem sorumluluğun bilinmesinde hem de işin düzenli, severek ve 

doyumlu yapılmasına imkan verebilir. 

 

Kişisel kararlarda da, karar alan yöneticinin emrinde çalışan 

işgörenlerin belli ölçülerde katkıları vardır. Alt kademelerin kararların 

alınmasında katkıda bulunmaları, bir başka anlatımla yönetime katılmaları, 

uygulamanın başarılı olmasını sağlar. Çünkü karara katılanlar, alınan kararın 

en iyi çözüm yolu olduğuna inanırlar. Kendileri tek başlarına karar yetkisine 

sahip olsalardı, aynı kararı alacaklarmış gibi hareket ederler (Tortop ve İsrib, 

1993, 139). 
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İşgörenlerin kararlara aktif katılımının sağlandığı örgütlerde verimlilik ve 

doyum daha yüksektir (Başaran, 1996, 140). Örgüt içerisinde karara katılma, 

değerleri paylaşma, bir gruba mensup olma duygusu işgörenin moralini 

yükseltir. Böylece işgörenin girişim kabiliyeti ve cesareti artar (Özdemir, 2000, 

42). Katılımcı karar verme, kalite, verimlilik ve motivasyonun artması ile örgüte 

duyulan güveni sağlamlaştırır (Rausch, 1996, 35). 

 

Örgütler kendi içerisinde, hiyerarşik yapıyı zedelemeden, demokratik bir 

zemin oluşturduğunda, sürekli etkileşim sistemi kurup işgörenine fikrini 

sorduğunda, kendisini önemsediğini, kendisine kulak verdiğini hissettirdiğinde 

işgörenin de kuruma bağlılığında artış yaşanacaktır Örgüt, kendileri için geçim 

kaynağı olduğu işgörenine güven ve değer verdikçe, işgören örgüt ile arasında 

duygusal bağlar geliştirecek ve örgüte daha üst düzeyde bağlılık duymaya 

başlayacaktır (Ulutaş, 2003, 3). 

 

Balay’a (2000) göre bireyler, katılımlarını sağlayan kararlara, sonuçları 

hakkında sorumluluk veya yükümlülük hissettikleri davranışlara daha fazla 

bağlılık gösterme eğilimindedirler. Eğer bireyler, katılımın değerli ve meşru 

olduğunu düşünürlerse katılım, bağlılığı artırır. Çünkü katılım, işgörenleri 

örgütle bütünleştirmekte ve onları örgütsel kararlara bağlı kılmaktadır. 

  

Efil (1997, 90) grup kararının avantajlarını aşağıdaki gibi 

sıralamıştır: 

•    Problem çözümünde yararlı olacak bilgiler, bireylerin deneyimleri ve 
her bireyin gruba getirdiği fikirler en uygun ve yararlı kaynakları 
oluşturur. 
•     Bir bireyden diğerine farklı görüş noktaları ve algılar problemin çok 
yönlü olarak ele alınmasını sağlar. Bir bireyin tek başına görüş açısının 
gruba göre daha sınırlı olduğu bir gerçektir. 
•     Bir çözümün araştırılması bireylerin katılımı ile olursa çözümün 
uygulanması daha kolay ve hızlı olacaktır. Çözüm bir birey tarafından 
sunulursa uygulanması için her şeyden önce bu çözümün iyi olduğu 
konusunda başkalarını inandırmak gerekir. 
•     İlgili kişiler, problemin analizi ve mümkün olan çözümlerini önceden 
ele aldığı zaman uygulama ayrıntıları ve çözüm konusunda rahat 
hareket edebilirler. 

 

Wroom’a (1971, 321) göre karar vermeye katılma, bağımsızlık 

gereksinmesi kuvvetli olan kişilerin işe karşı tutumları ve başarıları üzerinde 
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olumlu bir etki yapmaktadır. Otoriter eğilimli kümelerse nasıl ve ne zaman 

yapılacağı belli işleri yeğler, katılmadan pek hoşlanmazlar (Akt.Tosun, 1981, 

176). 

 
 İşgörenlerin yönetime katılmaları yolu ile örgütlerde müesseselerin 

bütün kaynaklarını etken bir şekilde üretimin hizmetine koydukları ve bunun 

sonucu olarak verimliliğin eskisine nazaran arttığı, İngiltere’de yapılan 

verimliliği artırma müzakerelerinde de ifade edilmiştir. Çünkü yönetime katılan 

işgören, yabancılaşmaktan kurtulmakta, kendisini örgütün değerli bir unsuru 

olarak kabul etmekte ve varlığındaki bütün cevheri ve hüneri üretimin 

hizmetine seferber etmektedir (Turan, 1973, 57-58). 

 

 İşgörenin yönetime katılması sayesinde karar, uygulama, kontrol 

mekanizmaları çalışanın iradesinin yönetimine terk edileceğinden, işgören 

iktisadi faaliyetlerin üretim, bölüşüm, tüketim gibi safhalarını “insan için iktisadi 

faaliyet” düşüncesine göre yürütecektir (Turan, 1973, 59). 

 

Büyük örgütler karmaşık sorunlarla karşılaştıklarında, yöneticiler soruna 

birlikte yaklaşabilmek için toplantılar düzenlerler. Böyle bir grup oluşturmanın 

belli bazı yarar ve sakıncaları vardır. Can ve Tecer (1968, 73), komitenin 

yararlarını şöyle sıralamaktadır:  

•        Komite içindeki uzmanlar soruna farklı bakış açıları  getirebilirler. 

•       Farklı bölümlerin eylemleri, böyle bir toplantı sonucunda 

eşgüdümlenebilir. 

•        Kararı uygulayacak kişiler, sürece katılma duygusuyla 

güçlendirilmiş olurlar. 

•       Komiteler yoluyla, yöneticiler karar verme süreci konusunda 

eğitilebilirler. 

•        Komiteler farklı çıkar gruplarının temsilcilerini içerirler. 

•        Grup tartışması yoluyla yaratıcı düşünceler ortaya çıkabilir. 

 

Yönetime katılan işgören, örgütün bütün geçmişini öğrenmektedir. 

Periyodik olarak inceleyeceği bilançolardan kârı, yatırım payını, ham madde 
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alışı ve satışlarını kontrol edebileceği gibi, bu yönde verilen bütün kararlar 

üzerinde söz sahibi olabilecektir (Turan, 1973, 131-132). 

 

Katılmalı yönetimin birtakım destekleyicilerine göre, yönetime katılma, 

buyrukçu, komuta düzenine dayalı, yavaş işleyen ve biçimsel bürokratik 

yapıları demokratikleştirecek, yabancılaşmayı önleyebilecek ve işgörenlerin 

kişisel gereksinmeleri ile örgütün amaçlarını bütünleştirebilecektir. Başka bir 

deyişle, katılmalı yönetim, insan yaradılışının gerektirdiği niteliklere ve 

işgörenin örgütte verimli olabilmesi için gerekli koşullara sahip bir örgütsel 

ortamın yaratılmasına olanak sağlayabilecektir (Argyris, 1960; Akt. Dicle, 

1980, 49). 

 

Yönetsel kararlara katılan işgörenler, teknolojik gelişmeler de dahil 

gerekli bütün değişiklikleri benimsemeye daha yatkın olacaklardır. Ayrıca, 

işgörenlerin katılma yönündeki beşeri isteklerinin tatmini ve düşünen, kendi 

yazgılarına sahip çıkmak isteyen birer varlık olarak görülmek insan hakkının 

kendilerine tanınması, çalışma ve bütün gücünü örgüte verme isteğini, giderek 

de verimliliği artıracaktır (Fişek, 1977, 73). 

 

Örgütte farklı bölümlerde çalışanların bir araya gelerek takım 

oluşturması yenilik geliştirmede olumlu sonuçların ortaya çıkmasını 

sağlayacaktır. Farklı disiplinlerde eğitim almış ve farklı işler yapan 

işgörenlerin, yenilik yapılması düşünülen konulardaki bakış açıları birbirinden 

farklı olacağı için bu farklılıkların bir araya gelmesi yeniliğin geliştirilmesinde 

kolaylaştırıcı bir etki yaratacaktır (Güleş ve Bülbül, 2004, 309). 

 

            Yönetime katılma ilkesinin bir yaşama tarzı olması, örgütün demokratik 

bir kültüre sahip olmasını da beraberinde getireceği söylenebilir. Bir örgüt 

kültürünün değiştirilmesinde veya geliştirilmesinde kullanılan en önemli 

yöntemlerden birinin katılım olduğu söylenebilir. Katılmada önemli olan, 

bireyin alternatifler üretmesi ve her hareketinden sorumluluk duymasıdır. 

Çalışanların kendileriyle ilgili konularda alternatif üretmesi, çoğu zaman örgüte 

bağlılığı da beraberinde getirmektedir. Çünkü çalışanlar, kendilerinin seçim 

yapıp karar verdiği konularda, daha fazla sorumluluk duymaktadırlar.  
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Yönetime Katılmanın Sakıncaları 
 

 

           Karara katılmanın olumlu etkilerinin yanı sıra, gözden kaçırılmaması 

gereken birtakım olumsuz özellikleri de bulunmaktadır. Uras’a (1995) göre bu 

olumsuz özelliklerden biri, kararın grupça alınmasının, bireysel olarak alınan 

kararlara göre daha fazla zaman alıcı olmasıdır. Katılma; aynı zamanda 

görüşme, tartışma ve çoğu kez çatışmayı içermektedir. Süre ve katılanların 

sayısı arttıkça eşgüdüm de zorlaşmaktadır. 

           

         İşgörenlerin yönetime katılması, farklı düşünce ve yaklaşımları 

doğuracağından bu durum yönetimde karar verme sürecini tıkayabilir. Eren 

(2001, 403-405), yönetime katılmanın sakıncalarına yönelik birtakım görüşleri 

şöyle belirtmiştir: 

 

• Yönetime katılma, yöneticilerin örgütteki karar vermelerinden 

dolayı elde ettikleri üst makamın ayrıcalıklarını zayıflatmakta ve 

hatta ortadan kaldırmaktadır. Böylece hiyerarşik bakımdan astı ile 

aynı masaya oturan ve onunla eşit veya çok az farklı yetkiyi 

taşıyan üstlerin doğal olarak denetimi de elden çıkacak veya 

zayıflayacaktır. 

• Yönetime katılma, aynı zamanda bir komite  yönetimi niteliği arz 

eder ve bu yönetim biçiminin sakıncalarını da beraberinde getirir. 

Örneğin, fikirleri grup tarafından kabul edilmeyenler alınan 

kararlara ve gruba karşı gelebilirler ve böylece birçok yarar ortadan 

kalkabilir.  

• Yönetime katılma, bazı hallerde, işgörenler arası sıkı bağlılık 

yaratabilir ve işgörenlerin çıkarları yönünden örgüte karşı kuvvet 

olarak nitelendirilebilir.  

• Katılma, genellikle çok zaman alabilir, ilgilileri huzursuz yapabilir ve 

zamanında karar alma gerekleri yerine getirilmeyebilir. 

• Yönetime katılma konusunda ortaya konabilecek bir sakınca da, 

işgörenlere kendileri ile ilgili kararları etkileme olanağının 

tanınması, kısa zamanda onların ilgili olmadıkları sorunlara da 
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katılmak istemeleri sonucunu doğurması tehlikesini 

taşımasındadır. Bu da bilmedikleri sorunlarla ilgilenen kimselerin 

isabetsiz karar vermeleri ve örgütü zarara sokmaları sonucunu 

verebilir. 

• Yönetime katılma, işgören ile sendikası arasındaki kuvvetli 

dayanışmayı zayıflatıcı ve sendikaların eylem serbestisini 

kısıtlayıcı toplumsal bir sakınca taşımaktadır. 

• İşgörenlerin ve işgören örgütlerinin önemli sayılan ve sakıncalı bir 

olgu olarak baktıkları bu yönetsel aracı, işverenler verimlilik ve 

mülkiyet hakkı bakımından sakıncalı bulmaktadırlar. Onlara göre, 

mülkiyet hakkını elinde bulunduranlar doğal olarak yönetim 

yetkesinin de sahibidirler ve ancak verimlilik verenin mutlak yetkesi 

sayesinde elde edilebilecektir. 

 

Astların uzmanlık ve yeterlik alanlarının dışında bulunan kararlara 

katılmalarının, onlarda gereksiz gerilime yol açacağı ileri sürülmektedir (Aydın, 

2005, 131). Bir karar konusunda astların çıkarı olabilir, ancak bu konuda 

yeterince bilgi sahibi değilseler, astlar sık olarak karara katılmamalıdır. Aksi 

halde sorun yaratılmış olur. Eğer gerçekten katkıda bulunabilecek durumda 

değil iseler, sonuçta, karar astlar tarafından değil, uzmanlar tarafından 

verilecektir. Böyle bir karara katılmaları astlarda bir engellenme ve düşmanlık 

duygusu oluşturmuş olacaktır (Aydın, 2005, 132). Yöneticinin, işgöreni karara 

katma konusunda bu hususları bilmesi ve dikkate alması, yönetime katılımdan 

beklenen yararı sağlaması açısından önemli görülmektedir. 

 

Grup kararlarının üstünlüklerinin yanında bazı sakıncalı yönlerinin 

olduğunu , grup çalışmasının her zaman avantajlı olmadığını Efil (1997, 91) 

şöyle belirtmiştir: 

•     Bazı katılımcılar en iyi fikirlere sahip olsalar da genel 

düşüncelerin yanında yer alabilirler. Bunun nedeni grubun 

baskısına dayanamamak veya başkalarını ikna etmeyi 

becerememektir. 
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•    Sorunları yeterince ortaya koymadan bir çözüme ulaşmak 

grup açısından tercih edilebilir. Ancak bu durumda sonuçlar 

sağlıklı olmayabilir. 

•    Grup çalışması zaman alır, eğer problemi incelemek için 

yeterli zaman verilmezse, grubun belli bir deneyimi de yoksa 

sonuçlar da iyi olmayacaktır. 

•     Grup içinde iyi konuşma yeteneğine sahip olan bazı bireyler 

grubu egemenliği altına alır ve konu üzerinde daha çok bilgisi 

olan bireylere rağmen etkili olurlar. 

•    Grup, çözümleri hemen önerir veya problemi ve nedenlerini 

yeterince incelemeden herhangi bir kişi tarafından önerilen 

çözümü onaylar. Bunun nedeni, grubun, zamanını problemi 

yeterince incelemek için geçirmemesi veya problem ve çözüm 

konusunda ortak bir düşünceye varılmamasıdır. Herkesin ortaya 

koyduğu farklı çözümler, yararsız tartışmalar, fikir çatışmaları ve 

zıtlıklar yaratabilir. 

 

Kararların paylaşılması daha fazla zaman harcamak demektir. Bazı 

önemsiz problemlerin tartışılması uzun zaman almakta veya üst yönetimin 

huzurunda tartışılamamaktadır. Ayrıca zamanın çoğu yönetim tarafından 

alınmaktadır (Prasch, 1990; Akt. Özdemir, 2000, 43).  

 

Olağanüstü durumlarda katılmanın örgüte maliyeti, ondan beklenen 

yararı kat kat aşabilir (Tosun, 1981, 176). Bir gruba değil, sadece bir kişiye 

yetki devredilmelidir. Bir işten bir grup sorumlu tutulduğunda bir problem 

çıktığı zaman bunun sorumlusunu bulmak hemen hemen olanaksızdır 

(Coleman ve Barrie, 2000, 149).  

 

Büyük örgütlerin karşılaştıkları sorunları komite yoluyla çözümlemeye 

çalışmaları birtakım yararların yanında bazı sakıncalar da doğurmaktadır. Can 

ve Tecer (1968, 72) bu sakıncaları şöyle sıralamaktadır: 

•        Komiteye katılan kişilerin zamanlarının değeri düşünülürse, 

masraflı olduğu sonucuna varılabilir. 
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•        Acil durumlarda komiteler gereksiz gecikmelere neden 

olabilir. 

•       Grup kararları uzlaşma ya da karar verememeyle 

sonuçlanabilir. 

•       Yöneticinin bulunduğu toplantılarda, astlar, yöneticinin 

hoşlandığı fikirleri öne sürerek ona yeteneklerini göstermek 

isteyeceklerinden verilen kararlar yöneticinin fikirleri 

doğrultusunda olacaktır. 

•       Komite kararları sorumluluktan kaçma yöntemini ortaya 

çıkarabilir. 

 

 Uras’ın (1995) Razzell’dan (1979) aktardığına göre, karar verme 

yetkisinin yönetim konumunda toplanmasının, pek çok okulda profesyonelliğin 

ortaya çıkmasını ve gelişmesini engellediğini iddia etmiş, kemikleşme ve 

eskimişlikten kaçınmak isteniyorsa karar vermede daha fazla işgören 

katılımının gerektiğini ileri sürmüştür.   

 
Yönetime katılma hakkında işveren çevrelerince yöneltilen itirazları 

Akçaylı (1995, 80-85) şöyle ifade etmiştir: 

• Yönetime katılma, yönetim kadrosunun seçimine olumsuz 

etki yapmaktadır. 

• Yönetime katılma, yönetimin özgürlük ve esnekliğini 

kısıtlamaktadır. 

• Yönetim kararlarına sosyal içerik kazandırma zorunluluğu, 

örgütün ekonomik başarısına yönelik uzun vadeli yönetim 

planlarının yapılmasını engellemekte veya aksatmaktadır. 

• İşgörenler, örgüte mal varlığı yatırdıklarında bu malların 

yönetiminde söz sahibi olmaktadır. 

• Örgütün iflası halinde, risk dağılımı işgören ve pay sahibi için 

eşit değildir. Pay sahibi riski tek başına taşımakta, tüm mal 

varlığını kaybetmektedir. 
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• Örgütün iflası halinde, işgören emeğini kaybetmemekte, 

başka bir işyerinde değerlendirebilme şansına sahip 

bulunmaktadır. 

• Örgütün gizli tutulması gereken sırları, denetim kurulundaki 

işgören temsilcileri tarafından üçüncü şahıslara, özellikle 

sendikalara açıklanacaktır. Bu da örgütün piyasadaki 

durumuna olumsuz etki yaratacaktır. 

• Örgüt her gün rekabetin baskısı altındadır. Bu nedenle 

örgütün geleceği ile ilgili bir dizi kararların alınması gerekir. 

Bu kararlar, ayrıca, birçok hallerde yaratıcı nitelikte bir 

beceriyi, bazen çok kısa sürede, hatta ani kararlar verebilme 

ve bu kararların riskini üstlenebilme yeteneğini gerekli 

kılmaktadır. Bu kararların alınması ise, çok katılımlı bir 

yönetim biçimi içinde son derece güçtür. 

 

Özetle, işgörenlerin yönetime katılması ile, farklı düşünce ve 

yaklaşımlar ortaya çıkacağından,  bu durumun yönetimde karar verme 

sürecini tıkayabileceği söylenebilir. Ayrıca yönetime katılma, genellikle çok 

zaman alabileceği gibi ilgilileri de  huzursuz  yapmakta ve zamanında karar 

alma gerekleri yerine getirilmemektedir.  

 

Her ne kadar işgörenlerin yönetime katılımı birtakım sakıncaları 

beraberinde getirebiliyorsa da günümüzde işgörenlerin yönetime katılımı, 

örgütün hedeflerine ulaşabilmesi, devamlılığın sağlanabilmesi kısaca, 

örgütün geleceği açısından son derece gerekli görülmektedir.  

 

Liderlik Tiplerine Göre Çalışanların Yönetime Katılması 
  

 Günümüzde örgütlerin verimlilik ve rekabet ilkelerine göre çalışması, 

amaçlarını uygun araçlar kullanarak etkili bir şekilde gerçekleştirmesi ancak 

nitelikli insangücü ve bu güce önderlik edecek liderlerle mümkün olabilir. 

Liderlik, sosyal yaşamın bir gereği olması dolayısıyla geçmişten günümüze 

değin süregelen bir olgudur. İş dünyasını yakından ilgilendiren liderlik, 
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insanları etkileme gücü olarak tarif edileceği gibi örgütlerin amaçlarına 

ulaşabilmelerini sağlayan bir etki süreci olarak da tanımlanabilir. 

 

 Lider, izleyenlerin davranışlarında ve düşünce sistemlerinde değişiklik 

yapan, bir başka deyişle onları etkileyen kişidir (Güçlü, 1995, 26). Liderler, 

bireyler ve gruplar vasıtasıyla belirli bir zaman periyodunda belirli çevre ve 

şartlar altında örgütteki diğer insanlara ve gruplara nüfuz ederek bireylerin ve 

grubun amaçlarını gerçekleştirmesini sağlayan kişilerdir (Cole, 1993, 52). 

 

 Buluç’a (1998) göre, tarihi süreç incelendiğinde her dönemde yere, 

duruma, zamana ve şartlara göre değişik türde liderlerin ortaya çıktığı 

görülmektedir. Çünkü toplumlar sürekli değişme ve gelişme içinde 

olduğundan, insanlar ve çevre koşulları da değişmekte ve daha önce geçerli 

olan liderlik tarzı ve davranışları da geçerliliğini kaybetmektedir. Buna bağlı 

olarak yeni lider tipleri ortaya çıkmaktadır. Literatürde liderlikle ilgili pek çok 

sınıflama yapılmış olmasına rağmen bu araştırmada, en çok bilinen liderlik 

tiplemelerine yer verilmiştir. Buluç’a (1998) göre, genelde liderlerin 

benimsediği üç tip (otoriter, demokratik ve serbestliğe dayalı) yönetim tarzı 

bulunmaktadır. Liderin bu yönetim tarzlarından birisini benimsemesinde 

işgörenin ihtiyaçları ve örgütsel iklim belirleyici rol oynamaktadır. Ancak 

bunların yanında liderin kapasitesi ve aldığı eğitim düzeyi de yönetim tarzının 

oluşmasında rol oynamaktadır. 

 

  Her lider, farklı çalışma tarzına ve farklı değerlere sahip olduğundan,  

kimi otokratik (yetkeci), kimi katılımcı (demokratik), kimi de başıboş 

davranarak örgütün başında yer almaktadır. Liderlerin bu şekilde davranmaları 

birtakım yararların yanında bazı sakıncaları da doğurmaktadır. Bu yarar ve 

sakıncalar aşağıda belirtilen liderlik tiplemelerinde sunulmuştur. 

 

Otokratik (Yetkeci) Liderlik 

 

Otokratik liderlik genellikle bürokratik, otoritenin hakim olduğu 

örgütlerde görülmektedir. Otoriter liderler, işgörenleri ya da astları yönetim 

dışında tutarlar. Amaçların, politikaların belirlenmesinde işgörenlerin hiçbir söz 
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hakkı yoktur. Onlar sadece, liderden aldıkları emirleri tam olarak yerine 

getirmekle yükümlüdürler. Yönetim yetkisinin tamamı liderde toplanmaktadır 

(Eren, 2001, 453). Otoriter liderliğin uygulandığı bir ortamda tüm politika bir 

kişi (lider) tarafından belirlenir. Atılan her adım lider tarafından dikte edilir. 

Görevler ve görev arkadaşları lider tarafından belirlenir (Aydın, 1994, 14). 

 

 Bu liderlik biçimi, çoğunlukla diktacı ve rasyonel olmayan yöntemlerle 

açıklanır. Otokratik liderler genellikle grup üyelerini belirlerken ve karar 

verirken baskın bir rol oynarlar. Bu liderlik biçiminin bazı sakıncaları vardır. 

Eğer lider kavgacı ve saldırgan ise, astlar baskıcı lidere olumsuz bir tavır 

takınabilirler ve görevlerini ihmal edebilirler. Yönlendirmede lidere bağımlı 

olmaya zorlanan grup üyeleri, liderin yokluğunda etkililiği düşürebilirler (Güçlü, 

1995, 26). 

 

Otokratik liderliğin en önemli sakıncası, liderin aşırı ölçüde bencil 

davranması ve izleyicilerin sözlü olması dahi inanç ve duygularını hiç dikkate 

almamasında görülür. Bu gibi durumlarda işgörme arzusu olumsuz biçimde 

etkilenir ve işgörenlerde psikolojik açıdan tatminsizlikler ortaya çıkar. 

Tatminsizlik, yönetime karşı nefreti, moral düşüklüğünü, grup içi çatışma ve 

anlaşmazlıkları artırır (Eren, 2001, 454). İşgörenlerin yönetime karşı durması, 

yönetimden nefret etmesi, işgörenlerin işgücü verimini düşüreceği gibi 

yönetime katılmalarını da imkansız hale getirebilir. 

 

Eren’e (2001, 454) göre, otokratik liderlikte sadece liderin görüş ve 

düşünceleri söz konusudur. İzleyicilere düşüncelerini, sezgilerini ifade etme 

fırsatı verilmemektedir. Fikrini, görüş ve sezgilerini dile getiremeyen izleyiciler 

sonunda hiç yaratıcı olmamanın daha iyi olduğu kanı ve alışkanlığını 

edinmektedirler. Otokratik liderler tarafından yönetilen kurumlarda örgütsel 

yenilik faaliyetleri asgariye inmektedir. 

 

 Örgütün kendini yenileyebilmesi için lider, çalışanların fikir ve 

görüşlerinden yararlanabilir. Böylece çalışanların yaratıcılığı sağlanabilir. 
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 Otoriter liderliğin uygulandığı gruplarda, liderin yokluğunda grup 

üyelerinin şikayetleri artmaktadır. İşten ayrılmalarda da artış gözlenmektedir. 

Grup üyeleri çok düşük düzeyde doyum sergilemekte; ayrıca grup üyelerinde 

çok düşük düzeyde bir güdüleme görülmektedir. Grup üyelerine görüşleri 

sorulduğunda, liderle her zaman görüş birliği içinde olduklarını 

belirtmektedirler. Ancak, kendi aralarında konuştukları zaman, görüş birliği 

içinde olmadıkları anlaşılmaktadır (Aydın, 1994, 14). 

 

Demokratik – Katılımcı Liderlik 

          

          Demokratik liderler yönetim yetkisini işgörenlerle paylaşma eğilimi 

taşırlar. Bu nedenle amaçların, plan ve politikaların belirlenmesinde, 

işbölümünün yapılmasında ve iş emirlerinin oluşturulmasında lider daima 

astlarından aldığı fikirler doğrultusunda liderlik davranışlarını belirlemeye 

önem verir (Eren, 2001, 453). 

 

 Demokratik katılımcı liderlik, tüm insanların değere ve onura sahip 

oldukları, saygıdeğer oldukları varsayımına dayanır. Bu varsayımın doğal bir 

sonucu olarak, bir grubun tüm üyelerinin kendilerini geliştirme olanağına sahip 

olmaları ve kendilerini geliştirme fırsatının verilmesi gerektiği savunulur 

(Aydın, 1994, 15). 

 

 Katılımcı lider, yetkiyi dağıtma eğilimindedir. Kararlar, otokrat liderlerde 

olduğu gibi, bir merkezden verilmez, astların katılımı ile alınır (Erdoğan, 1994, 

355). Harwood deneyleri; çalışanların kendilerini ilgilendiren konularda karara 

katılmalarına, belirli konularda görüşlerinin alınmasına ve sorumlulukların 

paylaşılmasına olanak sağlayan demokretik liderliğin, grubun işe ve yönetime 

karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediğini, morali ve verimi yükselttiğini 

göstermiştir (Kaya, 1986, 111). 

 

 Kurt Levin’in üç tip liderin (otokratik, demokratik, babacan) bulunduğu 

küçük gruplarda yaptığı araştırmalarda, kısa dönemde otoriter liderin 

bulunduğu grupta verimin yüksek çıktığı, ancak liderin işin başından 

ayrılmasıyla verim ve iş motivasyonunda düşüş yaşandığı  gözlenmiştir. İş 
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doyumu ve verim açısından en yüksek verim demokratik liderin bulunduğu 

grupta gözlenmiştir (http://yunus.hacettepe.edu.tr). 

 

Görüldüğü gibi, astlar en çok demokratik liderliği tercih etmektedirler. 

Üyelerinin kararlara aktif katılımının sağlandığı gruplarda verimlilik ve 

doyumun daha yüksek olduğu görülmektedir. 

 

 Demokratik  katılımcı liderliğin en önemli özelliği çalışanların fikirlerine 

önem vermektir. Bu sayede hem katılımı artırmakta hem de kendisine duyulan 

sadakati güçlendirmeyi hedefleyen demokratik liderler, alınan kararlarda 

oybirliği ya da oyçokluğuna dikkat etmektedir. Ayrıca, takım çalışması isteyen 

bu liderler, ekibinin motivasyonunu da yükseltmektedirler (Gedik, 2005, 9). 

  

Demokratik liderlik genellikle katılımla açıklanır. Lider tartışma ya da 

danışma yoluyla grubun görüşlerini almaya çalışır. Lider, karar sürecinde 

astlarına danışır, ancak son kararı kendisi verir (Güçlü, 1995, 26). 

 

Demokratik ve katılımcı liderlik biçiminin en önemli sakıncası, zaman 

kayıplarına neden olması, önemli önemsiz tüm karar sisteminin yavaş 

işlemesinde görülür. Acil durumlarda karar almak gerektiğinde bu liderlik 

biçimi başarısız olmaktadır (Eren, 2001, 455). 

 

Eren’e (2001, 455) göre, demokratik ve katılımcı liderlikte, herkesin fikir 

vermeye zorlanması, uzmanı olmadığı konularda, kendisinden fikir sorulması, 

hem izleyicileri zor durumda bırakabilmekte hem de yanlış bazı fikirlerin ortaya 

atılıp savunulmasına yol açabilmektedir. 

 

Liderler aktif katılım için olanaklar yaratmalıdır. İşgörenlerin 

karşılaştıkları problemlerden haberdar olmalı, problemleri işgörenlerin 

önerileriyle çözmelidir (Akat, 2000, 228). Lider, demokratik bir yönetim 

sergileyebilmek için karar sürecine astlarını da katmalı, planlama sürecini 

astlarıyla paylaşmalı, okulun ve demokrasinin amaçları doğrultusunda astlarını 

örgütlemelidir. 
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Başıboş (Tam Serbesti Tanıyan) Liderlik 

  

Bu tür liderler, yönetim yetkisine çok az gereksinim duyan, işgörenleri 

kendi hallerine bırakan ve her işgörenin kendisine verilen kaynaklar dahilinde 

amaç, plan ve programlarını yapmalarına olanak tanıyan davranış gösterirler. 

Tam serbesti tanıyan liderler, yetkiye sahip çıkmamakta ve yetki kullanma 

haklarını tümüyle astlarına bırakmaktadırlar (Eren, 2002, 453). 

Tam serbesti tanıyan liderlik, grup içinde anarşinin doğmasına ve 

herkesin dilediği amaçlara doğru ve hatta birbirlerine karşıt amaçlara doğru 

yönelmelerine yol açabilir. Bireysel başarıların dışında grup başarılarının 

önemli ölçüde azalması, tembel olan ve iş görmekten kaçma yollarını arayan 

kimselerin kargaşa ve anarşiyi artırmaları, örgütsel kaynakları kendileri için 

kullanmaları ve hatta grubu bölme ve parçalamaya çalışma çabaları yine bu 

liderlik tipinde söz konusu olabilir (Eren, 2001, 456). 

 

Buluç’a (1998) göre bu liderlik biçimi, grup üyelerinin amaç, plan ve 

politikalarını kendilerinin belirlemesi, uygulama ile ilgili kararları kendilerinin 

alıp uygulaması, her üyenin bireysel eğilim ve aktivitesini harekete geeçirmesi 

nedeniyle yararlıdır. İşgörenler kendilerini yetiştirip problemlere en iyi çözüm 

şekli bulma konusunda güdülenmişlerdir. Gerekli gördüğü zaman isteyen kişi 

istediğiyle grup oluşturarak sorunları çözmekte, yeni fikirlerini test etmekte ve 

en uygun kararları almaktadır. Bu tür liderlik biçimi, sorumluluk duygusuna 

sahip ve sorumluluktan kaçmayan kişilerin olduğu durumlarda uygulanabilir. 

Aksine eğitim düzeyi düşük, iyi bir iş bölümünün ve sorumluluk duygusuna 

sahip olmayan kişilerin bulunduğu gruplarda bu tür liderlik biçiminin 

yürümeyeceği ise kesin bir sonuçtur. 

 
 
Etkili Bir Yönetime Katılmanın Başlıca Koşulları 
 

Örgütlerde etkili bir katılmanın sağlanabilmesi için birtakım koşulların 

gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi halde katılmanın getireceği yararlar söz konusu 

olmayabilir. 
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Astların etkili bir biçimde yönetimin alacağı kararlara katılmaları için, 

örgüt üyelerinin olumlu tutumlara sahip olmaları, örgütün amaç ve değerlerini 

kabul etmeleri; gruplarını ve örgütü benimsemeleri, dolayısıyla, hem iktisadi 

gereksinmelerini, hem de kendini gerçekleştirme, itibar sağlama, güven içinde 

olma, araştırma, bir şey yaratma gibi benlikleriyle ilgili gereksinmelerini bu 

örgüt içinde giderebileceklerini hissetmeleri gerekir (Onaran, 1971, 183). 

 

Bazı düşünürlere göre kişisel ve toplumsal psikoloji ilkeleri ve koşulları, 

yönetime katılmanın başarısını etkilemektedir. Bu koşullar şu şekilde 

özetlenebilir (Eren, 2001, 447): 

• Yönetime katılması söz konusu olan astlar veya işgörenler bu 

eyleme (faaliyete) karşı istekli olmalı ve yönetsel faaliyetlere 

karşı bağlılık hissetmeli ve arzu duymalıdırlar. 

• Astlar yönetime katılmanın bilincinde olmalıdır. 

• Astlar, kişisel yaşamları ve ihtiyaçları ile yönetime katılma 

konusu arasındaki bağıntıyı seçmelidirler. 

• Astlar, arzu ve isteklerini açıklıkla ifade edebileceklerinden başka 

bir deyimle, kendi ifade kapasitelerinden emin olmalıdırlar. 

• İşgörenle yönetim arasındaki ilişkiler kararlı bir düzeyde olmalı, 

diğer bir deyimle yönetime ve karara katılma süreci, yöneticinin 

biçimsel (hiyerarşik) yetkesini ortadan kaldırmamalı ve 

yeteneğinden kuşkuya düşürmemelidir. Aksi halde, yöneticilerin 

bilgisel ve yönetsel yetenek ve tecrübelerinden yararlanma 

olanakları ortadan kalkabilecektir. 

• Yönetime katılma, astların güvenliği üzerinde olumsuz sonuçlar 

doğurmamalıdır.  

• Astlara fikirlerini açıklıkla anlatabilecekleri yazılı ve sözlü 

olanaklar ile gerekli zaman tanınmalıdır. 

• Astları, işletme veya örgütün işlevleri ve amaçlarından haberdar 

etmek gereklidir. 

• Acil bir kararın alınması halinde, astlara düşünme ve yargılama 

bakımından görüşlerini bildirmeden önce yeterli zaman aralığı 

tanınmalıdır.  
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• Ekonomik yönden, alınan kararların getirisi, maliyetlerinden fazla 

olmalıdır. Grup kararları kişisel kararlardan daha pahalıdır. Bu 

nedenle yönetime katılma konuları, ekonomik rasyonalite 

yönünden de bir değerlemeye tabi tutulmalıdır. 

 

Çetin’e (2002) göre, mal veya hizmet üreten bir kuruluşta tam katılımın 

olabilmesi, hiyerarşik yapının azalarak basıklaşması, yatay ve çapraz iletişimin 

her kademede kolayca kurulabileceği ortamın sağlanması ile mümkündür. 

Onaran’a (1971, 178) göre, örgütlerde genellikle, yöneticiler emirleri altındaki 

grubu, karar almak için değil de, alınan kararları kabul ettirmek için 

toplamaktadırlar. Bu toplantılarda yönetimin teklifi konuşulur ve astlar bu teklifi 

desteklemeye yöneltilirler. Dolayısıyla, böyle gruplarda sorunun ne olduğu 

çoğunlukla üst kademelerdeki yöneticilerce bildirilecek, sorunun tanımı onlar 

tarafından yapılacak, önceden saptanan alternatifler gruba verilecek ve karar 

yönetimin istediği yönde alınacaktır. Örgütlerde bu hiyerarşik kalıbı kırmak 

oldukça güç olmaktadır. Dolayısıyla, etkili bir katılmayı sağlayan koşullar  

gerçekleştirilmediği sürece katılmanın getireceği yararlar ortaya 

çıkamamaktadır. 

 

Katılım zihinsel çabayı gerektiren bir etkinlik olduğu için daha yüksek 

düzeyde motivasyonu, gelişmiş bir aidiyet duygusunu ve gönüllüğü 

gerektirmektedir. Katılım hiyerarşik ilişkilerin katılığıyla ve emir komuta zinciri 

içinde emirle gerçekleşemez. Bu tarz bir yaklaşımla katılım biçimsel olarak 

gerçekleşse de, işgörenler emir ile toplansalar da bu toplantılardan amaca 

yönelik bir çıktı almak mümkün olmayabilir. 

 

Ergin’e (2006) göre, bir kişi ya da bir gruba, ortak alınmamış kararları 

güç kullanarak uygulatmak demokrasi değildir. Baskıyla belki bir süre yönetici 

kendi kararlarını astına uygulatma olanağı bulabilir. Ama bilinmeli ki, insan 

doğası gereği buna karşı koyacak gücü bulduğu anda başkaldıracak, 

başkaldırmayı yapamıyorsa hileli yollara veya oyalama taktiklerine 

başvuracaktır. Bütün bunların ötesinde uygun fırsatı bulduğunda sistemi terk 

edecektir. Kurallarının belirlenmesinde kendi onayının aranmadığı bu oyunda 

oynamayacaktır. 
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Yönetimde demokratik yaklaşımın yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

İşin içindeki her bireyin düşüncesini ifade edip değer verildiğini görmesi iş 

doyumu açısından da önem taşır. Böyle bir başarı için de; eğitimin 

herhangi bir kademesinin yönetiminde veya okul yönetiminde bulunacak 

kişilerde, farklı görüşlere ve problem çözmede farklı düşüncelere saygı 

geliştirilmelidir. Bunun yanı sıra demokratik davranış eğitimi şart 

görülmektedir (Mozakoğlu, 2000, 230). 

 

İşgörenlerin yönetime katılmada örgüte yararlı olabilmeleri için gerekli 

eğitim, kendilerine gerek işgören sendikaları, gerekse işverenler tarafından 

sağlanabilir (Dicle, 1980, 50). Yönetime katılma uygulamalarından olumlu 

sonuçların alınabilmesi, geniş ölçüde, bireylerin demokrasiye inanmış, 

işgörenlerin yönetime katılmanın gerektirdiği eğitim ve kültür düzeyine sahip 

olmalarına bağlıdır. Demokrasi ve yönetime katılma, toplumlar kalkındıkça, 

insanlar bilinçlendikçe, daha çok benimsenmekte ve uygulama alanı giderek 

daha çok genişlemektedir (Dicle, 1980, 73). 

 

Yönetime katılmanın sonuçları, her şeyden önce, toplumun kültürel, 

toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişme düzeyi ile yakından ilgilidir. Siyasal 

demokrasiyi benimsememiş, eğitim düzeyi düşük, tutucu ve ekonomik 

bakımdan az gelişmiş toplumlar için yönetime katılma bir gösterişten öteye 

geçmeyebilir. Buna karşılık, köklü bir siyasal demokrasi geleneğine sahip, 

eğitim düzeyi yüksek ve hızla değişen toplumlarda yönetime katılma ve 

endüstriyel demokrasi kaçınılmaz olacak ve bu yöndeki uygulamalardan elde 

edilecek sonuçlar da olumlu olabilecektir (Dicle, 1980, 72). 

 
        Buyrukçu, sıradüzene aşırı tutkun, merkezci ve tepeden inme 

yöntemlerle yönetilmekte olan örgütlerde yönetime katılmanın içtenlikle 

benimsenmesi ve çok olumlu sonuçlar vermesi olası değildir. Örgütün amaç 

ve görevleri, üretimin türü, kullanılan teknoloji ve benzeri etmenler yönetime 

katılma bakımından büyük önem taşır. Sıkı bir disiplin, denetim ve düzeni 

gerektiren örgütlerde (askeri örgütler, hapishaneler, vb.) yönetime katılmanın 

çok başarılı olması beklenemez. Buna karşılık, uzmanlığa dayanan bir 
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danışma firmasında ya da bir üniversitede katılmalı yönetim çok gerekli ve 

yararlı olabilecektir (Dicle, 1980, 72). 

 

 Dereli’ye (1976, 62-66) göre, işgörenlerin kendilerini ilgilendiren ve 

yetenekli oldukları konulara ilişkin kararlara katılmaları, en sağlıklı yol olarak 

görülmektedir (Akt. Aydın, 2005, 110). Aydın’a (2005, 132) göre, karar 

verilecek konu uygun değilse ve astların yeterlik alanlarının dışında ise, bu 

durumda karar, kabul alanının içindedir. Bu karar verme sürecine astların 

katılımı engellenmelidir. Böyle bir durumda katılım sağlanırsa, kırgınlığa 

neden olması beklenmektedir. Astlar genellikle böyle bir karara katılmak 

istemeyeceklerdir.  

 

Davis (1998), güçlü bir katılımın etkisinden söz edilebilmesi için 

aşağıda sıralanan koşulların önemli olduğunu belirtmektedir (Akt. Çelik, 1997): 

• Katılım için zaman yeterli olmalıdır. 

• Katılım, örgütün temel amaçlarını engellememelidir. 

• Katılım, işgöreni ilgilendiren konularda olmalıdır. 

• Katılımcılar katılımın gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyime 

sahip olmalıdır. 

• Katılım sürecinde ortak dil kullanılmalıdır. 

• Katılımcı statüsünden dolayı baskı altında kalmamalıdır. 

• Örgütte katılım, iş özgürlüğü çerçevesinde gerçekleşmelidir. 

 

Örgütlerde yönetime katılma için gerekli koşullar oluşturulmamışsa 

katılmanın etkililiğinden ve yararından da söz edilemez. Eğer katılım için 

gerekli koşullar oluşturulmuşsa, işgörenlerin yönetime katılımı sakınca yerine 

yarar getirebilir. 

 
Bazı Ülkelerde Yönetime Katılma Durumu 

 
 

Terim olarak, yönetime katılma İngiltere ve Fransa’da “Particiption” 

olarak ifade edilmektedir. Fransızlar yönetime katılma için “cogestion” terimini 

de kullanmaktadırlar. Diğer bazı ülkelerde “iktisadi demokrasi” kavramı 
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üzerinde durmaktadırlar. Bu sonuncu terim, geçmişte özellikle Federal 

Almanya’da çoğunlukla sendikalar tarafından kullanılmıştır (Akçaylı, 1995, 8). 

 

“Yönetim” ve “yönetici” kavramlarının algılanışı, bunların ifade ettiği 

anlamlar ve yönetim uygulamaları, ülke ve kültürlere göre az çok 

değişebilmektedir. Bu durum, yönetimle ilgili sorunların anlaşılmasında ve 

çözümlenmesinde, kültürün özelliklerinin göz önünde bulundurulması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Yöneten-yönetilen ilişkilerinde güç mesafesinin 

yüksek olduğu kültürlerde yönetilenler, kendilerine önderlik edilmesini 

beklerler. Ayrıca bazı kültürler, yöneticinin çok kararlı ve otoriter olmasını 

beklemekte, bazıları da yöneticinin katılmalı karar verme ve problem çözme 

süreçlerine önem vermesini beklemektedirler (Şişman, 1996, 306-307). 

 

Çalı’nın (1994) belirttiği gibi, çoğulcu, demokratik toplumlar 1960’lardan 

başlayarak yönetim anlayışlarına katılımcı bir boyut kazandırmaya başladılar. 

Demokratik katılım ilkesi böylece bir söylem olmaktan çıkıp yaşanan ve 

uygulanan bir ilke haline geldi. Doğal olarak eğitim yönetiminde de işgörenler, 

öğrenciler ve veliler, daha etkin bir biçimde yer almaya başladılar. Kuşkusuz 

bu gelişmede yerel yönetimlerin demokratikleşmesinin önemli bir payı vardır. 

Sonuçta özellikle batılı ülkelerde eğitim yönetimi  alanında yapılan yeni yasal 

ve yönetsel düzenlemelerle tüm tarafların bu arada velilerin eğitim yönetimine 

katılmaları sağlanmış oldu. Yine Çalı’ya (1994) göre, eğitimde yönetime 

katılmayı düzenleyen yasalar Almanya’da 1974, Fransa’da 1983, Hollanda’da 

1992 yıllarını taşımaktadır. Hollanda’daki bu yasayla okullarda bir Yönetime 

Katılma Kurulu (YKK) öngörülmektedir. Eğitimde katılım elbette bu yasalarla 

birlikte başlamamıştır. Çıkarılan bu yasalar sadece varolan katılımı yeniden 

düzenlemiştir. Kuzey Avrupa ülkelerinde de uzun yıllardan beri katılımcı 

anlayışın varolduğu bilinmektedir. Bazı ülkelerdeki yönetime katılma durumu 

aşağıda ayrı ayrı ele alınmıştır. 

 

Almanya’da Yönetime Katılma 

  

 Bu ülkede yönetime katılma ile ilgili düzenlemeler, 12 Nisan 1961 tarihli 

“İş Kanunu” nda yapılmıştır. Buna göre her vatandaş, “planların 
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hazırlanmasına ve uygulanmasına, örgütlerin ve ekonominin yönetimine 

yaratıcı şekilde etkili olma” hakkına sahip bulunmaktadır (Akçaylı, 1995, 174). 

 

 Batı ve Doğu Almanya’da yönetime katılmadan anlaşılan mana, Alman 

toprağı üzerinde sosyalizm ve kapitalizm arasındaki rejim farkını belirtmekte, 

diğer bir ifade ile yönetime katılmanın Batı ve sosyalist ekonomilerde ifade 

ettiği değişik anlamları açık bir şekilde ortaya çıkarmaktadır (Akçaylı, 1995, 

178). Batı Almanya’da işgörenler örgütlerin gözetim (denetim) kurullarına 

işverenle eşit sayıda temsilci ile katılabilmektedirler (Dicle, 1980, 16). 

 

 Almanya’da yönetici, ABD’de olduğu gibi kültürel bir kahraman olarak 

görülmektedir. Birbirine benzer Alman, İngiliz ve Fransız örgütler 

karşılaştırıldığında, Alman işgörenlerin büyük ölçüde üretimle ilgili rollere sahip 

olduklarını, liderlik ve yönetim rollerine ise düşük düzeyde sahip oldukları 

görülmüştür (Hoofsede, 1993, 83; Akt: Şişman, 1996, 301). 

 

 Almanya’da işgörenin yönetime katılmasına ilişkin uygulamalar, 

endüstrileşmenin yarattığı toplumsal ve ekonomik sorunlara bir tepki olarak 

doğmuştur. İşgören katılımı akımının siyasal ve ekonomik bunalım 

dönemlerinde güçlendiği görülmüştür. Almanya’da işgörenin yönetime 

katılması düşüncesi 1880’lerde iyice güncellik kazanmıştır.1890’larda işgören 

sendikaları ve toplu pazarlık hareketi yeni bir güç kazanmıştır. İşgörenler 

çalıştıkları örgütlerde karar verme sürecine katılma isteklerini gittikçe 

artırmışlardır. Ne var ki, bu istekler her alanda alınan kararlara katılmaktan 

çok, işgörenlerin kendilerini etkileyen konularda, özellikle ücretler ile çalışma 

koşullarına ilişkin kararlara katılmaları üzerinde yoğunlaşmaktaydı (Dicle, 

1980, 139-140).  

 

 Türkoğlu’na (2003) göre, Almanya’da mesleki bilgiye öncelik verilmesi 

nedeniyle bu ülkede yönetim piramidi diğer ülkelere göre daha yassıdır. Ancak 

ekip çalışması ve alt kademelere yetki devri Amerika’daki kadar yaygın 

değildir. Bu ülkede bireycilik çok güçlü olmadığı için işyeri sahipleri, yöneticiler 

ve işgörenler arasında işbirliği normal karşılanmaktadır. 
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 Çalı’ya (1994) göre, Almanya’da  okul faaliyetlerini planlayan tüm 

çalışmalara veli temsilcileri katılabilmektedirler. Berlin örneğinde velilerin, 

öğretim malzemesinin seçimi, ders ağırlık noktalarının tesbiti ve derslerin 

uygulanması ile ilgili konularda teklif ve tartışma hakları vardır. Okul 

konferansı adını taşıyan katılım kurulunda üç öğretmen, dört veli ve dört 

öğrenci yer almaktadır. 

 

ABD’de Yönetime Katılma 
 

 
 ABD’de yönetime katılma düşüncesi kuramsal olarak büyük ilgi 

görmekle beraber, uygulamada bu yönde önemli bir gelişme sağlanamamıştır. 

Bu ülkede, konu üzerinde çok sayıda uygulamalı araştırma yapılmış, örnek 

olaylar değerlendirilmiş ve işgörenlerin yönetime katılması ile elde edilebilecek 

olumlu sonuçlar ortaya konmuştur. Buna karşılık, uygulamada daha çok örgüt 

içi demokratik uygulamalar (özgür iletişim, insan ilişkileri, buyrukçu olmayan 

bir yönetim, küme-işgören ve kümeler arası ilişkiler, vb.) üzerinde 

durulmaktadır. İşgörenin kararlara katılması gerek demokratik yönetim, 

gerekse örgütün verimliliği bakımından benimsenmekte, ancak işgörenlerin 

yasal olarak ve oy hakkı ile yönetim kurullarına katılmaları kabul 

görmemektedir (Dicle, 1980, 229). 

 

 Amerika’da yönetime katılma, geniş bir uygulama alanı bulmuştur. 

Yönetime katılma konusunda sendikaların etkinliği oldukça fazladır. Yönetim 

ile işgören sendikaları arasındaki ilişkiler, dolaylı yönden sendikaların 

aracılığıyla işgörenlerin yönetime katılmalarına zemin hazırlamıştır (Turan, 

1973, 101). 

 

 ABD’de işgörenin yönetime katılması ve özyönetim doğrultusunda da 

önemli bir takım gelişmelerin sağlanmış olduğu söylenebilir. Kimi Amerikan 

örgütlerinde özyönetim, kimilerinde ise yönetime katılma temeline oturtulan 

yönetim biçimleri geliştirilmiştir. Bu tür uygulamaların önemli bir kesimi bilim 

adamlarının ya da danışmanların etkisiyle örgüt yöneticilerinin kendileri 

tarafından başlatılmıştır (Dicle, 1980, 225-226). 
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 Hofstede’ye (1993, 81) göre, ABD’de geliştirilen yönetim kadrosu, 

örgütün kalbi olarak görülür. Bu kültürde yönetici, otoriteyi temsil eden kültürel 

bir kahraman olarak görülmektedir. ABD’ye özgü yönetim kuramlarında 

vurgulanan temel özelliklerden üçü, Pazar-piyasa süreçlerinin vurgulanması, 

bireyciliğin ön planda görülmesi ve çalışanlardan çok yöneticiler üzerinde 

yoğunlaşmasıdır (Akt; Şişman,1996, 81).  

 

 

Fişek’e (1977, 114) göre,  Amerika yönetim uygulamaları içinde önemli 

bir yere sahip olan Scanlon Planı’nın önemli özelliklerinden biri; verimliliğin 

artması için, işgörenlerin dikkate alınması gerektiğini öngörmesidir. Böylece 

planın, yönetime katılma açısından önemi ortaya çıkmaktadır. Bu modelde, 

işgörenlerin, örgütün kârına ortak olması şeklinde yorumlanan bir uygulama 

vardır. Scanlon planı çerçevesinde kurulması şart tutulan, üretim komiteleri, 

işgörenlerin yönetime katılmaları konusunda önemli bir fonksiyona sahiptir. 

 

Rich’e (1992, 152) göre geleneksel olarak yerinden yönetimin 

benimsendiği Amerika Birleşik Devletleri’nde, metropolitan merkezlerdeki okul 

bölgelerinde merkezileşme artmakta, karar verme sürecine katılma azalmakta, 

kararlar üst yönetim tarafından alınmaktadır (Akt. Özdemir, 2000, 40). 

 

Barley ve Jennes’e (1994) göre, ABD’de son 30 yıldır eğitimde sürekli 

değişim ve yenileşme çalışmaları yapılmaktadır. Eğitimde yeniden yapılanma 

yaklaşımı benimsenerek, bu yaklaşımla eğitimin yerelleşmesi, merkez ile olan 

ilişkilerin daha da esnek hale getirilmesi, karar verme otoritesinin yerel 

liderlere bırakılması, okula dayalı yönetime ağırlık verilmesi, öğretmenlerin 

mesleki seviyelerinin yükseltilmesi, eğitimin amaç ve değerlerinin daha fazla 

paylaşılması, öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve politikaları belirleyen 

kişilerin rollerinin yeniden ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır (Akt. 

Özdemir, 2000, 34). 
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Fransa’da Yönetime Katılma 

 

 Fransa’da toplumdaki her sınıfın belli bir konumu ve değeri vardır. 

Toplumda her şey, belli ilkelere göre düzenlenmiştir. Bu sistem içinde 

yöneticiler olması gerektiği gibi davranır, onlara tabi olanlar da bekler ve 

kabullenirler (Hofstede, 1993, 84-85; Akt: Şişman, 1996, 302). Fransa’da 

örgütsel yapı merkezi nitelikler taşımaktadır. Tek adam yönetimi nedeniyle 

hiyerarşi güçlüdür. Bu modelde alt kademelere yetki devri de pek hoş 

karşılanmamaktadır (Türkoğlu, 2003). 

 

 Sanayi barışına gerçeklik vermenin bir yolu ve örgüt ilişkilerini 

düzenlemenin özel bir şekli olarak beliren yönetime katılma, Fransa’da, daha 

işin başındayken üç yönü bulunan bir direnişle karşılaşmıştır. Direnişin birinci 

ve belki de belirleyici kaynağı, kurulu düzenle diyalogunu öteden beri 

çatışarak kuran ve grev silahını kurulu ekonomik düzenle her türlü işbirliğini 

reddederek ilişkiyi kesmenin bir aracı olarak kullanan Fransa işçi sınavı, daha 

doğrusu bu sınıfın “bağımsız ekonomik mücadele” geleneğidir. Direnişin ikinci 

kaynağı, küçük ve orta aile işletmelerinin yaygın bulunduğu ve toplam işgören 

nüfusunun yarısının bu örgütlerce kapsandığı Fransa’da, bireycilik ve özel 

mülkiyet tutkusunun işverenler arasında ister istemez köklü ve egemen 

oluşudur. Son olarak, ayrı çizgilerde gelişip etkileşen bu iki karşı uç, denge 

tuttukları noktada, her türlü “katılmalı” modelin karşısına Fransız sanayi 

hayatının “siyasal yönelimleri ağır basan ve çoklukla saldırgan olan” ideolojiyi 

çıkarmaktadırlar (Fişek, 1977, 172). 

 

 Fransa’da işgörenler örgütlerin yönetim kurullarında işgören temsilcisi 

bulundurma hakkını da elde etmişlerdir. İşgörenler, hükümet ve müşterilerin 

de temsil edildiği örgüt yönetim kurullarında üçte bire kadar yükselebilen bir 

oranda temsil edilebilmektedirler. İşgören temsilcileri, örgüt komiteleri, en çok 

temsil yetkisi olan sendikalar ya da doğrudan doğruya çalışanlar tarafından 

seçilebilmektedirler. Ancak, yönetim kurullarına katılan işgören temsilcilerine 

yalnızca söz hakkı tanınmıştır (Dicle, 1980, 120). Yine Dicle’ye (1980, 121) 

göre, Fransız işletmelerinde belirli konularda uzmanlaşmış ortak komisyonlar 

da vardır. Bunların en belirgin örnekleri çalışanlar ve disiplin komisyonlarıdır. 
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Ancak, disiplin konuları dışında, işgörenler ve komisyonlardan yeteri kadar 

yararlanamamışlardır. 

 

Örgüt düzeyinde işgörenlerin yönetime katılma sistemi, sendikalara 

dayandırılmamıştır. Ancak sendikaların var olduğu örgütlerde, sendikalar 

atölye temsilciliği ve örgüt komitesi üyelik seçimlerinde aday listesi 

hazırlayabilmektedirler (Dicle, 1980, 121). 

 

Türkoğlu’na (2003) göre Fransızlar, siyasette ve şirket gibi örgütlerde 

merkezdeki güçlü otoritenin son söz ve karar hakkına sahip olduğu bir yönetim 

modelini tercih etmektedir. Bu tercihe rağmen Fransızlarda otoriteye karşı 

direnç geleneği de yaygın olduğu için sık sık sorunlar yaşanmaktadır. 

 

Çalı’ya (1994) göre Fransa’da, hem ulusal düzeyde, hem il düzeyinde 

hem de okullarda veliler yönetime katılmaktadırlar. Ulusal düzeyde danışma 

organları olan Genel ve Teknik Öğretim Kurulu, Ulusal Eğitim Yüksek Kurulu 

ve bu kurulların ilgili komisyonlarında veliler temsil edilmektedirler. 

 

İngiltere’de Yönetime Katılma 
 

 Yönetime katılma düşüncesi İngiltere’de on yedinci yüzyıla 

dayanmaktadır. On yedinci yüzyılda işgörenlerin sorunlarının çözülmesi 

amacıyla, atölye komiteleri kurulmuştur. Bu komiteler, işverenlere karşı 

işgörenlerin temsil edilmesi görevini ayrıca üstlenmişlerdir (Dicle, 1980, 76). 

 

Ortak danışma sistemi adı altında gerçekleştirilen İngiliz Yönetime 

Katılma Uygulaması’nın başlangıcının  Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasından 

hemen sonra, İngiliz İşçi Partisi’nin savaş hükümetine hizmet sunmasına 

kadar uzandığı görülmektedir (Fişek, 1977, 118). 1916 yılında İngiltere’de 

Whitley Raporu, 1918 yılından itibaren işyerlerinin bazı kesimlerinde karma 

komitelerin kurulmasını öngörmüştür (Turan, 1973, 53). 

 

 Fişek’e (1977, 121) göre, İngiliz Yönetime Katılma Uygulaması’nın toplu 

pazarlık düzeniyle yönetime katılmanın, ortak komiteler çerçevesinde 
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uzlaştırılması çabaları olmuştur. Ortak danışma sistemi, verimliliği artırmanın 

bir aracı olarak görülmüştür. Ortak danışma sistemiyle, işgören temsilcileri 

aracılığıyla, işgören isteklerinin yönetime iletilmesi ve kararların işgören ve 

yönetimin ortak çabalarıyla alınması düşünülmüştür. 

 

 Sürdürülmesi ve başarıya ulaştırılması için harcanan tüm çabalara 

karşın, İngiliz ortak danışma sisteminin tam başarıya ulaştığı söylenemez. 

Ortak danışma sisteminin örgütlerde verimliliği yükseltmesi, işgören-işveren 

ilişkilerini geliştirmesi ve işgörenlerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmesi 

beklenmiştir. Oysa, ortak danışma sisteminin bu amaçları ya da beklentileri 

yeterli ölçüde gerçekleştirdiğine ilişkin herhangi bir kanıt bulunamamıştır 

(Dicle, 1980, 86). 

 

 Fişek’e (1977, 121) göre, 1968 yılında İşçi Partisi tarafından başlatılan 

uygulamaya göre, çalışma hayatını ilgilendiren bütün konularda işgörenler, 

kararlara katılacak, toplu sözleşmeler yönetimin her yanını kapsayacak, 

böylece işgören temsilcileri, örgütle ilgili her türlü bilgiye sahip olabileceklerdir. 

 

 1975 yılındaki İstihdamı Koruma Kanunu ile yönetime katılma konusu 

yoğunluk kazanmıştır. Bu kanun toplu sözleşmelerin yapılması için gerekli 

bilgilerin sendika temsilcilerine verilmesi kuralını getirmiştir. Kamu kesiminde 

ve özellikle kamulaştırılmış örgütlerin karar organlarında, genellikle, 

sendikacılara görev verilmiştir (Dicle, 1980, 86). 

 

İspanya’da Yönetime Katılma 
 

 Hükümetin ücret artışlarını ve toplu pazarlık hakkını askıya alma 

yetkisini saklı tuttuğu İspanya’da, yönetime katılma, işgören – işveren 

ilişkilerini düzenlemenin en yaygın şekli olmakla birlikte, yine de belirli bir 

etkinlik kazanamamıştır. On dokuzuncu yüzyılın başından beri işgörenle 

işveren arasında  örtülü veya açık süregelen sınıf savaşının, İspanya iç 

savaşının sonrasında da “soğuk savaş” şeklinde sürmesi, bu başarısızlıkta 

belirleyici rol oynamıştır (Fişek, 1977, 193). 
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 Örtülü veya açık süregelen bir sınıf mücadelesi ve işgörenle işveren 

arasındaki “karşılıklı düşmanlık” havasıyla nitelenen İspanya çalışma 

hayatında, işgörenin yönetime katılması, örgüt güvenliği, iş sağlığı ve aile 

ödenekleri dağıtım komiteleri, örgüt komiteleri, örgütlerin yönetim kurullarında 

bir de işgörenin bulunması, bir başka deyişle, yönetici – işgören yoluyla 

gerçekleşmektedir (Fişek, 1977, 190). 

 

İsrail’de Yönetime Katılma 
 

Emek verimliliğinin artırılması çabalarının işgören-işveren işbirliğince 

etkilendiği görüşü İsrail’de yaygınlıkla benimsenmektedir. Ancak, Hükümet – 

Histadruth kaynaşmasının destekleyici tutum ve olağanüstü gücüne rağmen, 

çalışma hayatının unsurları arasındaki etkileşme, yönetime katılmanın 

başarısını sağlayacak bir denge durumu yaratamamıştır. Küçük aile mülkiyeti 

ve ataerkil yönetim alışkanlıklarıyla nitelenen ve İsrail’deki toplam işyerlerinin 

yaklaşık yüzde 95’ini kapsayan özel teşebbüsün, verimlilik artışı yönündeki 

her çabayı kendilerine yüklenecek yeni bir yük şeklinde gören işgörenlerin ve 

katılmayla verimlilik artışının el ele yürümedikleri görüşünü savunan örgüt 

yöneticilerinin direnişi, çoğuna Histadruth’un öncülük ettiği katılma 

denemelerini daha baştan başarısızlığa mahkum etmiştir (Fişek, 1977, 155-

156). 

 

 İsrail katılma pratiğinin en önemli özelliği olarak; taraflar arasındaki 

ideolojik ayrılıklar ne kadar az ve düşünsel ortam ne kadar uygun olursa 

olsun, işgörenler yönetimle kaynaşmanın kendilerine zararlı ve bağımsız 

kalmanın yararlı olacağını düşündükçe, bu sorunu çözemeyen bütün katılma 

denemeleri güdük kalacaktır (Fişek, 1977, 156). 

 

İsveç’te Yönetime Katılma 
 

 Eşitlikçi ve işbirliğine dayanan toplum yapısı nedeniyle İsveç’te katılımcı 

yönetim modeli egemendir. Alt kademelere yetki devri ve ekip çalışması 

eğilimi, Avrupa’nın güneyindeki ülkelere göre çok daha güçlüdür. Ancak 

kararlar karşılıklı görüşmeler sonunda alındığı için işin başında zaman 



 

 

61 

61 

kaybedilir. Ancak bu modelde, uygulamada sorunlar çıkmadığı için bu zaman 

kaybını fazlasıyla telafi etmek mümkün olmaktadır (Türkoğlu, 2003) 

 

 İsveç’te endüstrileşmenin ilk yıllarında işgörenler yönetime katılma 

üzerinde çok durmamışlardır. Bu konuda ilk gelişmeler 1880’lerde ortaya 

çıkmıştır. Bu tarihte Sendikalistler endüstri üzerinde işgören denetiminin 

gerçekleştirilmesi için çaba harcamış ve işgörenleri bu yönde etkilemeye 

çalışmışlardır. Ancak bu çabalar başarılı olamamış ve Sendikalist akım 

19’uncu yüzyılın sonlarında gücünü tümüyle yitirmiştir. İlk yönetime katılma 

istekleri de böylece, kısa sürede son bulmuştur (Dicle, 1980, 102). 

 

İsveç’te yönetime katılmanın başarısı, geniş ölçüde, sendikaların 

konsey çalışmalarına katılan işgörenleri titizlikle seçmeleri ve eğitimlerinin bir 

sonucu olmuştur. Konseylere seçilen üyelere, sürekli olarak dersler ve 

konferanslar düzenlemekte ve örgütün işleyişi, amaçları, görevleri ve benzeri 

konularda eğitmeye çalışmaktadırlar. Buna karşılık iş konseyleri, işgörenin 

yönetime katılmasını sağlamada yeterli görülmemiştir (Dicle, 1980, 102). Yine 

Dicle’ye (1980, 106) göre İsveç’te çalışanların yönetime katılması yolunda 

işgören kuruluşları ve işverenlerin ortak girişimiyle atılan önemli adımlardan 

biri, büyük girişimlerde üretim ve geliştirme kümelerinin oluşturulması 

olmuştur. İlk kez 1968 –1969’da Saab – Scania’ya bağlı bir fabrikada 

başlatılan işin yeniden düzenlenmesine ilişkin deneyimin ana amacı, her 

işgörene kendi çalışma koşullarını daha çok etkileyebilme ve kendi işinin 

planlanmasına katılabilme olanağını sağlamak olmuştur. 

 

Japonya’da Yönetime Katılma 
 

Sanayinin hızla geliştiği, ama  bu hızlı gelişmeden doğan enflasyonist 

etkilerin işgören gelirlerini olumsuz yönde etkilediği Birinci Dünya Savaşı 

yılları, işgören-işveren ilişkilerinin gelişmesinde bir bakıma dönüm noktası 

olmuştur. İşgörenlerin çalışma şartlarından ve geleneksel düzenlemelerden 

hoşnutsuzluklarının ilk kendiliğinden belirtisi olan 1918 gösterilerinin çok ciddi 

boyutlara ulaşması, Japon işgören sınıfının sosyalist etkilere açılması ve 

anarko - sendikalizmin yenilgisinden sonra ilgi merkezinin Sovyet devrimine 
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kayması, gerek hükümette, gerekse işverenlerde, işgören- işveren ilişkilerini 

başıboş bırakmanın iyi bir yol olmadığı ve çalışma barışının geleneksel yol ve 

yöntemlerle artık gerçekleştirilmeyeceği bilincini yaratmıştır. Bu şartlar altında, 

“birlik sağlama” araçlarının aranmasına geçilmiş ve bu arayış “çalışanların 

yönetimde temsil edilmeleri” planlarının geliştirilmeye başlanmasıyla sona 

ermiştir. Kökenlerini bu dönemde bulan örgüt komiteleri, bugün de, yönetime 

katılmanın Japonya’daki egemen gerçekleşme şeklidir (Fişek, 1977, 159-160). 

 

Örgüte yeni katılan kişiler, önemli kararların alındığı Japon stili danışma 

toplantılarında yer almaktadır. Japon işgörenler, yöneticilerinden çok bağlı 

oldukları iş grupları tarafından kontrol edilmektedir (Hofstede, 1993, 83; Akt: 

Şişman, 1996, 303). 

 

Katılma konusu, özel örgütlerden devlet örgütlerine önemli farklar 

göstermektedir. Yönetime katılma denemelerinin Japonya’daki ağırlık 

merkezini özel örgütler oluşturmuştur (Fişek, 1977, 167). 

 

Yönetime katılma görüş ve şekillerinin henüz yeterince gelişmediği 

devlet kesiminde artık işgörenleri ilgilendiren kararların alınmasından veya bir 

programın başlatılmasından önce işgörenlerin görüşlerine başvurulması 

yoluna gidildiğini, ama bizzat yönetimin yetkilerinin devlet hiyerarşisince 

sınırlanmış olması ve devlet örgütlerinin rekabetçi olmayan bir ortamda 

çalışmaları nedeniyle, hakların daha da genişletilmesi yönünde yeni baskıların 

belirmediği söylenebilir (Fişek, 1977, 168). 

 

 Çalışma hayatını düzenleyen bütün kanunlar gibi, katılmanın şekil ve 

derecesi de, Japon toplumundaki somut güç dengesine göre, en esnek bir 

şekilde ve güçlü olanca belirlenmektedir. Japonya’da 1945 – 1947 döneminin 

dışında hep işverenler egemen ve güçlü olmuşlardır. Japon işgören ve 

işverenleri, katılma konusunda değişmez bir çizgi izlemek yerine, somut 

durumlara göre somut tutumlar takınmışlardır (Fişek, 1977, 171). Yine Fişek’e 

(1977, 72) göre, marjinal kalan Japon katılma denemesi, hızlı ekonomik 

gelişmeyle katılma arasında nedensellik bağı bulunmadığını ve hatta 
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katılmanın örgüt ilişkilerinin şekillenmesine sınırlı etki yaptığını, ama, bazı 

örgütlü baskıları gidermede yarar sağladığını göstermektedir. 

 

 Japon örgütlerinde yaygın olan, sorumluluğun paylaşılmasından 

hareketle, önemli kararlar, aşağıdan yukarıya doğru gelişir. Kararın etkisini 

duyacak olan işgörenler, karar sürecinde yer alırlar. Bu katılıma, ringi karar 

sistemi adı verilmektedir (Ulutaş, 2003, 25). 

 

Türkiye’de Yönetime Katılma 
 
 Yönetime katılma ve öz yönetim bir yandan iktisadi kamu kuruluşlarında 

öngörülen yeniden düzenlemenin bir öğesi ve verimliliği artırmanın bir aracı 

olarak düşünülmekte, öte yandan endüstriyel demokrasinin ve insan 

haklarının bir gereği sayılmaktadır (Dicle, 1980, 308). 

 

 Türkiye’de 1960’dan sonra yönetime katılma düşüncesi üzerinde 

durulmaya başlanmıştır. Yönetime katılma düşüncesi önce 23 sayılı yasada 

yer almış; daha sonra bu yasanın uygulanmaması sonucu 1962’de hazırlanan 

ve 12.3.1964 tarihinde kabul edilen 440 sayılı yasada anlatımını bulmuştur. Bu 

yasanın sekizinci maddesinde gerekli yasal koşulları yerine getiren 

teşekküllerin yönetim kurullarında ve 12’nci maddesinde müesseselerin 

yönetim komitelerinde birer işgören üyenin bulunacağı öngörülmektedir (Dicle, 

1980, 245). 

 

           Yönetime katılma ilkesi Türkiye’de yeni bir kavramdır. Sanayileşme 

hareketinin gelişme sürecini sonuçlandırmadığı ve sendikal hareketin klasik 

işgören haklarının mücadelesini tam olarak sindiremediği günümüz 

Türkiye’sinde, yönetime katılma ilkesi işgören kesimine daha tam olarak mal 

edilememiştir (Turan, 1973, 156). Türk toplumunda emekleme halinde 

bulunan bu ilke, çalışanların yalnız çok küçük bir kesimini de ilgilendirse, 

sembolik mahiyette de olsa, çalışma hayatımızda gerçekleştirilmeye 

çalışılmıştır (Turan, 1973, 157). Türk toplumunda işgörenlerin yönetime 

katılma konusuna İkinci Dünya Harbinden sonra ilgi duyulmuş ve işgörenlere 

bu sahalarda yeni sorumluluklar verilmeye başlanmıştır (Turan, 1973, 157). 
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           Türkiye’de yerleşmiş olan yönetim anlayışında yöneticiler, 

yönettiklerine hep güvensizlik gözüyle bakar ve davranışlarını bu güvensizlik 

temelleri üzerine oturturlar. Örneğin kanunlar ve disiplin yönetmelikleri hep 

yasaklarla doldurulup güven niteliğine sahip çoğunluk, adeta sıkboğaz 

edilmekte, neredeyse çoğunluğun hareket kabiliyeti sıfırlanmaktadır 

(Çelikkaya, 1999, 122). 

  

 Türkiye’de arzu edilir bir yönetime katılma ortamının belirmesi, 

toplumun biraz da iktisadi sosyal, kültürel ve eğitim konularında yapacağı 

hamlelere veya yukarıdan alınacak kanuni tedbirlere bağlı kalmıştır (Turan, 

1973, 150). 

 

Türkdoğan’ın (1978, 132-133) Turan’dan (1973) aktardığına göre, 

Türkiye’de gerek kanun ve gerekse toplu iş sözleşmesi yolu ile yönetime 

katılma hakkını elde etmiş Türk işgörenleri, hiçbir zaman örgütün kontrol ve 

yönetimine gerçek anlamda katılacak duruma gelmemişlerdir. Ana meselelerin 

yönetiminde, örgütler içinde işgörenin rolü yok gibidir. İktisadi Devlet 

Teşekkülleri ve müesseselerin yönetim kurullarında bulunan bir işgören, 

örgütün yönetim ve kontrolüne ilişkin isteklerini, kurulda çoğunluğu sağlamaya 

muktedir olmadığı için hiçbir zaman gerçekleştirememektedir. 

 

Türkiye’de gerçek anlamda işgörenlerin yönetime katılması şeklen 

vardır, ama muhteva olarak tatminkâr değildir. Bütün sendikal haklarını 

tepeden inme kanunlarla elde eden bir işgören kitlesinin, yönetime katılma 

hakkını toplu iş sözleşmeleri vasıtasıyla genişletmesini beklemek, başka bir 

deyimle Türkiye’de sendikal katılma sisteminin doğuşunu ümit etmek biraz güç 

olacaktır (Turan, 1973, 186). 

 

Türkiye’de yöneticiler, bırakınız katılmayı, memurların 

sendikalaşmalarını bile otoritelerine karşı yönelmiş bir hareket şeklinde 

gördükleri için, ataerkil sayılabilecek bir yönetim anlayışı ve mutlakçı 

dönemlerin düşünce ve davranış alışkanlıklarıyla şartlanmış memur – devlet 

ilişkilerinde görülür bir değişiklik yaratmadığı söylenebilir (Dicle, 1980, 329). 
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Türk yöneticisi, otoriter yönetim tarzı ile birlikte nasihatçı yönetim tarzını 

da sıklıkla kullanmaktadır. Yönetici, kararları önceden tek başına kendisi alır. 

Ama fazladan çalışan işgörenin fikirlerini sorar; olumsuz tepkileri, tereddütleri, 

kaygıları ortadan kaldıracak açıklamalar yaparak işgörenlerin aldığı kararları 

daha iyi anlamalarına yardımcı olur (Ulutaş, 2003, 95). 

 

 İşgörenlerin grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakları bulunduğu ve 

yasalarla düzenlendiği ülkemizde, işgörenlerin yönetime katılma uygulaması 

yeterli görülmemektedir. Öğretmenlerin üst düzey yönetime katılmaları yok 

sayılabilecek kadar azdır. Program geliştirme çalışmaları, kitap inceleme 

komisyonları ve şurâlarda görev alma gibi örneklerde yönetime katılım söz 

konusudur (Aldemir, 1996, 32). 

 

 Bütün yönetimsel ve uygulamayla ilgili kararları, tepeden inme kanun, 

yönetmelik ve genelgeler... v.b. yoluyla elde eden öğretmenlerin, yönetime 

katılma hakkını kullanabilmesi yeterli görülmemektedir. Çalıştığı kurum 

bünyesinde yönetime katılmaları da yöneticilerin kişilik ve tutumuna bağlı 

kalmaktadır (Aldemir, 1996, 33). 

 

 Sarpkaya’nın (1996) Gülmez’den (1991) aktardığına göre, Türkiye’de 

eğitim örgütlerinde en sık uygulanan katılma biçimi, kurullar (Disiplin Kurulları, 

Görev Yeri Belirleme Kurulu, Öğretmenler Kurulu vb.) aracılığıyla olmaktadır. 

Ancak, Sarpkaya (1996)’nın belirttiği gibi, bu kurullardaki yönetime katılma, 

öğretmenler kurulu dışında, demokratik yollarla gerçekleşmemektedir. 

Öğretmenler kurulu, öğretmenlerin  okullardaki  kararlara doğrudan 

katılabildikleri önemli bir kuruldur. Öğretmenler kurulunda, öğretmenler, kurula 

doğrudan katılabilseler de yine de bu kurullardaki demokratik katılım 

görecelidir. 

 

 Ülkemizde eğitim örgütlenmesindeki aşırı merkezileşme, yönetime 

katılmayı sınırlayıcı bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Merkezi yapının 

olumsuzluklarını ortadan kaldırmak da yerinden yönetimin 

yaygınlaştırılmasıyla olabilir. 
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 Ülkemiz eğitim örgütlerinde, karar yetkisi, üst düzey yöneticilerde 

toplanmıştır. Bu nedenle, üst düzey yöneticiler, imza ve paraf işlerinden, 

ulusal eğitimin plan ve programlarına gereken önemi vermemektedirler. Bu 

durumda, alt düzey yöneticiler de gerçekte kendilerini ilgilendiren kararlara 

katılamadıkları için silikleşmektedirler (Kaya, 1993, 213 - 214).  

  

Türkiye’de halihazırda yöneticiler, yönetmek işlevlerini, ekseriyetle 

otoriter yönetim tarzı ve buna yakın yönetim tarzları ile yerine getirmektedirler 

(Ulutaş, 2003, 115). Görüldüğü gibi, ülkemizde eğitim yönetiminde yetkiler 

hiyerarşinin üst düzeylerinde toplanmıştır. Böylece, eğitim yönetiminde 

yeterince yetki devrinin yapılmadığı söylenebilir. Bunun yanı sıra artık 

ülkemizde, Ulutaş’ın (2003, 116) da belirttiği gibi astlardan gelen fikirleri 

peşinen reddeden, astlarının fikir geliştirme yetilerini körelten yönetici tipinden, 

modern fikirlerle donanmış demokratik yönetici tipine geçiş söz konusudur. 

 
Eğitimde Yönetime Katılma 

 

 Günümüzde hem eğitimin öneminin yeterince anlaşılması hem de 

eğitimdeki kalite arayışları düşünüldüğünde, eğitim örgütlerinde işgörenlerin 

verimliliği ve etkinliği diğer örgütlere oranla daha fazla önem kazanmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında, eğitim örgütlerinde çalışan işgörenlerin alınan 

kararlara katılmaları onları daha iyi motive edecek ve çalışma performanslarını 

artıracaktır. Bu da eğitim örgütlerinden beklenen yararın sağlanması şeklinde 

düşünülebilir. 

 

Eğitim yönetimi ve onun bir alt alanı olan okul yönetiminde işgörenlerin 

karara katılması, eğitim örgütlerinde  örgütün hedeflerine ulaşması, 

devamlılığı, verimliliği ve demokrasinin bir gereği olması açısından da ayrıca 

önem taşımaktadır. 

 

Eğitim Yönetimi 

 

Eğitim yönetimi, “eğitim” ve “yönetim” bilimlerinin birlikte oluşturdukları 

“disiplinler arası” bir bilim dalı ve yönetim biliminin eğitime uygulanmasıdır 
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(Balcı ve Aydın, 2003, 25). Eğitim yönetimi, insan davranışlarında istenilen 

davranış değişikliğini sağlamak için madde ve insangücü kaynaklarını 

kullanma sürecidir (Çelik, 2002, 23). 

 

Eğitim yönetimi, toplumun eğitim gereksinmelerini karşılamak için 

kurulan eğitim sisteminin ve eğitim sisteminde yer alan kuruluşların yönetimini 

kapsamaktadır. Yönetimin diğer özel alanlarına bakarak, eğitim yönetimi daha 

sonraları yönetimin konusu olmuştur. Ama eğitim yönetiminin kapsamı 

diğerlerinden daha geniştir (Başaran, 1984, 49). 

 

 Eğitim yönetimi, kamu yönetiminin özel bir alanı olarak düşünülebilir 

(Kaya, 1986, 36). Eğitim örgütleri, temsili siyasal organlar tarafından 

saptanmış olan eğitim politikaları çerçevesinde eğitim ve öğretim 

faaliyetlerinde bulunurlar. Eğitim yönetimi ve onun bir alt alanı olan okul 

yönetimi, devletin eğitim politikalarını ve yetkili organların bu politikalar 

doğrultusunda saptadığı genel ve özel eğitim amaçlarını gerçekleştirmekle 

yükümlüdür. Eğitim yönetimi, eğitim alanına ilişkin politika, karar ve amaçların 

gerçekleştirilmesiyle ilgilenir (Kaya, 1986, 37). 

 

Eğitim yönetimindeki gelişmeler genellikle, kamu yönetimi ve genel 

yönetimdeki gelişmeleri izlemiş; başka bir deyişle eğitim yönetimi bu 

alanlardaki gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmiştir. Böylelikle, eğitim 

yönetimi, genel yönetim alanından gelen kavramlar, kuramlar, ilke ve 

yöntemlerle zenginleşmiş, yönetim bilimciler zaman zaman eğitim yönetimi 

bilimi ile ilgilenmişlerdir (Kaya, 1986, 41).  

   

Bursalıoğlu’ya (1977) göre, eğitimin olduğu gibi, eğitim yönetiminin de 

en önemli konusu insandır. Eğitim yönetimi, insan ve insanların oluşturduğu 

toplumu her yönden geliştirip zenginleştirmeyi amaçlar. Bu nedenle, eğitim 

yönetimi bilimi, bir eğitim sistemini bütün olarak çözümleme ve birleştirme 

amacına yönelik çalışmalar yapar (Akt; Kaya,1986, 38). 

 

 Eğitim yönetiminin temel amacı, Türk Milli Eğitim Sistemini bir bütün 

olarak eğitim politikaları ve örgütün amaçları doğrultusunda yaşatmaktır (Balcı 



 

 

68 

68 

ve Aydın, 2003, 27). Eğitim yöneticileri de bu amaçla insan ve madde 

kaynaklarını eşgüdümlemek, karar vermek, grup çabalarını yönlendirmek 

amacıyla genel yönetimin kuram, yöntem ve ilkelerinden yararlanır (Kaya, 

1986, 37).  

 

Okul Yönetimi 

 

Okul yönetimi, eğitim yönetiminin sınırlı bir alana uygulanmasıdır. Bu 

alanın sınırlarını eğitim sisteminin amaçları ve yapısı belirler. Eğitim yönetimi 

nasıl yönetimin eğitime uygulanmasından meydana geliyorsa, okul yönetimi 

de eğitim yönetiminin okula uygulanmasından meydana gelmektedir 

(Bursalıoğlu, 2002, 5). 

 

Okul yönetimi, eğitim yönetiminin bir alt sistemi ve ağırlık merkezi 

durumundadır. Okul yönetiminin görevi, okuldaki insan ve madde kaynaklarını 

eşgüdümleyerek, verimli şekilde kullanarak okulu amaçlarına uygun olarak 

yaşatmaktır (Balcı ve Aydın, 2003, 29). Okullar temel ve birincil karar alma 

birimidir ve okulu etkileyen kararlar mümkün olan en alt düzeyde ve katılıma 

dayalı olarak alınmalıdır (Chapman, 1990, 11). 

 

 Okul yönetiminin önemini ayrıca, okul yöneticisinin yetki ve sorumluluğu 

da belirtir. Yönetimin çok yönlü tanımları, yöneticiye çok yönlü yetki ve 

sorumluluklar yüklemiş bulunmaktadır. Bunlar okul yönetiminin değerini 

yükselttiği kadar, önemini de artırmaktadır (Bursalıoğlu, 2002, 6). 

 

 Okul yönetimi, öncelikle insan yönetimidir. Dolayısıyla yönetimdeki 

başarı faktörlerinden biri, yöneticinin, yönetilenlerin kişiliklerine saygı 

gösterebilmesidir. Bu nedenle de okul yöneticisinin, insan psikolojisi 

konusunda yeterli olması gerekir (Çelikkaya, 1999, 117). 

 

 Erden’e (1995) göre, okul yönetimi aynı zamanda okul (eğitim) 

programlarının yönetimi demektir. Eğitim sistemlerinin eğitim programlarıyla 

işlerlik kazandığı bir gerçektir. Bu bakımdan okul yöneticisinin program 

konusunda yeterli bilgi ve tekniğe sahip olması gerekir (Akt; Çelikkaya, 1999). 
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         Örgütün amaçlarını gerçekleştirmesi, işgörenlerin yüksek performansıyla 

ilgili olduğu kadar bir o kadar da o örgütün yönetim biçimiyle  ilgilidir. Yönetim 

biçimi işgörene yön vereceğinden işgörenlerin örgütün amaçlarından 

sapmamaları da yine yönetim biçimiyle ilgilidir. Okullarda uygulanacak yönetim 

biçimi demokrasinin temel alındığı bir yönetim biçimi olmalıdır. Bu da 

demokratik ve katılımcı yönetim anlayışını benimsemiş yöneticilerin okulun 

başında bulunmaları ile gerçekleşebilir. 

       

Yönetici ve Yönetime Katılma 
 
 

Okul yönetiminde katılımı sağlayacak ve işlevsel hale getirecek olan 

okul yöneticisidir. Okul yöneticisinin katılmaya bakış açısı yöneticiden 

yöneticiye değişmektedir. Kimi okul yöneticileri otokratik davranarak okul 

çalışanlarını yönetimden uzak tutmakta; kimileri ise demokratik bir yönetim 

anlayışı sergileyerek okul çalışanlarını yönetime katarak yetkisini 

paylaşmaktadır.    

  

 Bolat’a (1996, 507) göre, yönetici, lider olarak yöneten değil, bireylerin 

yaratıcı katılımıyla kendilerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan kişidir. 

Yönetici, okuldaki bütün çalışanları ortak bir amaç doğrultusunda güdüler ve 

bütünleşmiş ruhu olan bir takım oluşturur. Peker ve Aytürk’e (2000, 122) göre 

yönetici, örgütte işgörenler arasında işbirliğini temin eden kişidir. 

 

Öğretmenleri işlerine motive etme, onların verimini artırma ve bu yolla 

eğitim işlerinde doyuma ulaşmasını sağlama işi ilk aşamada eğitim örgütünün 

en önemli basamağı olan okulun başında bulunan okul yöneticisine 

düşmektedir. Ancak okul yöneticilerinin; yönetimi altındaki çalışanlarını çeşitli 

sebeplerden dolayı yeterince destekleyip cesaretlendirmedikleri ayrıca 

okullardaki çalışma ortamının, örgütsel iklimin istenilen düzeyde olmadığı ve 

sunulan olanakların öğretmenleri mesleki yönden tatmin etmediği 

düşünülmektedir. Buna bağlı olarak eğitimin kalitesi olumsuz yönde 

etkilenmektedir. Bu nedenle eğitimde kalite ve verimin sağlanabilmesi için okul 

yöneticilerinin; okulun çalışma şartlarını iyileştirmeye aynı zamanda 



 

 

70 

70 

öğretmenlerin bireysel ve mesleki beklentilerini karşılamaya özen göstermeleri 

gerekmektedir (Karaköse ve Kocabaş, 2006, 5). 

 

Yapılan ilgili  alanyazın taraması sonucunda yönetici, genel olarak, 

yetkiyi kullanış tarzına göre otoriter, demokratik ve ilgisiz davranış özellikleri 

göstermektedir. Örgütleri amaçlarına göre yaşatmak zorunda olan yöneticilerin 

bu davranışlarının işgören üzerinde olumlu ve olumsuz  etkileri görülmektedir. 

 

Otoriter yönetim biçiminde, yöneticinin asıl ilgisi daima görev ya da iş 

üzerinde toplanır. İnsandan çok işe önem verir. Yöneticinin istediği, işgörenin 

azami ölçüde çalışmasıdır (Peker ve Aytürk, 2000, 72). Otoriter yöneticiler, 

güç ve karar alımını kendilerinde merkezileştirir. Bu yöneticiler, işgörenlerin ne 

söylenirse onu yapmasını bekler ve işgörenlerinin bütün iş durumlarını 

düzenleyerek, tüm yetkeyi üzerine alırlar. Otoriter yöneticiler genellikle tehdit 

ve cezalandırmayı esas alırlar (Newstorm ve Davis, 1993, 227).  

 

Demokratik yönetici, otoriter yöneticideki gibi kararları tek taraflı olarak 

vermez. Kararlar, katılıma dayalı olarak verilir. İşgörenler kendilerini 

ilgilendiren durumlar hakkında bilgilendirilir ve fikir ve önerilerini açıklamaya 

teşvik edilirler (Newstorm ve Davis, 1993, 227). 

 

 Otoriter ve demokratik yöneticinin yanı sıra  bir de ilgisiz yönetici vardır. 

Eren’e (1989, 382) göre ilgisiz yönetici, bir örgütün üst makamlarında bulunan 

kişilerin yetkilerini kullanmamalarından dolayı ortaya çıkar. İşgörenlerin işten 

doyumu yöneticiyi ilgilendirmez. Örgütte oluşan çatışmalar sürer gider ya da 

zamanla kendiliğinden unutulur. İlgisiz yönetici, işgörenleri kendi hallerine 

bırakır ve her işgörenin kendisine verilen kaynaklar dahilinde amaç, plan ve 

programlarını yapmalarına imkan tanıyan davranışlar gösterir. Newstorm ve 

Davis’e (1993, 228) göre ilgisiz yöneticiler, güç ve sorumluluktan kaçınırlar. 

Onlar, büyük ölçüde grubun kendi hedeflerini belirlemesine ve onların kendi 

problemlerini kendilerinin çözmesine bağımlıdır. 

 

 Okullarda tüm işgörenlerin her konuda duyarlı olması ve okulun 

amaçları için çabalaması gerektiği düşüncesinden hareketle, ilgisiz 
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yöneticilerin okulların başında bulunmasının sakıncalı olabileceği söylenebilir. 

Okullarda özellikle sorun çözme ve karar verme sürecinde işgörenlere tam 

serbesti tanıması, onları kendi hallerine bırakması, sorumluluktan kaçması ve 

okuldaki çatışmalara kayıtsız kalması okulun amaçlarını gerçekleştirme 

yolunda sakıncalı olabileceği gibi öğretmenlerin okula bağlılığını da olumsuz 

etkileyebilir. 

 

Başkalarının deneyimlerinden yararlanmadan karar veren yöneticiler, 

çok değerli bir fırsatı kaçırıyor olabilirler ve böyle bir kendini beğenmişlikle 

karşılaştıkları için kırılan zeki işgörenin direnişine de yol açabilirler (Coleman 

ve Barrie, 2000, 136). Ayrıca, yönetici davranış ve uygulamalarının, 

işgörenlerin örgütsel bağlılık düzeyini etkilediğinin de kanıtları vardır. Buna 

göre, örgüt tarafından desteklenmediğini düşünen, karar alımında sınırlı rol 

alan ve iş rolü ve performansı hakkında geribildirim almayan bireyler genellikle 

düşük bağlılık göstermektedir (Dick ve Metcalfe, 2001, 115). 

 

Genellikle ast ve üstlerin, ortaklaşa yaptıkları toplantılarda başarılı olan 

yöneticiler daha ziyade kendi kendilerine karar veren, ancak karar verirken 

kararın geçirdiği fikri aşamalarla, astlarının da katılmasını sağlayabilen 

kimselerdir. Verilen karara bir katkılarının olduğunu bilen astların, bu kararın 

uygulamasını daha dikkatli bir şekilde yaptıkları da bir gerçektir (Drucker, 

1995, 179).  

 

İlköğretim okullarının demokratik ilkelerle yaşatılması, bu okulların 

öncelikle demokratik olarak yönetilmeleriyle yakından ilgilidir. Okullarda 

demokratik ortamın yaratılmasında yönetim önemlidir. Bu da demokrasiyi içine 

sindirmiş okul yöneticilerinin demokratik okul yönetimini gerçekleştirmeleri ile 

olanaklıdır (Kontaş, 1997; Bülbül, 1989; San, 1985; Akt: Zencirci, 2003, 4). 

Kişi ve toplumun her yönden gelişmesine katkıda bulunan okulun, demokratik 

yöneticilerce yönetilmesi hem sistemin işlerliğini, hem de çevre öğelerinin okul 

yönetimine olumlu katkılarda bulunmasını sağlayacaktır (Aldemir, 1996, 34). 

 

 Aslan’a (1990, 28-29) göre demokratik yönetici, katılmayı en yükseğe 

çıkarmaya, sorumluluğu yaymaya, kişiler arası iyi ilişkileri özendirmeye çalışır. 
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Demokratik yönetici grubun temsilcisi olarak çalışır. Kümenin buyruğunu 

yürütme veya bu buyruğun üyelerce yürütülmesini özendirip kolaylaştırıcı 

çareler arar (Akt; Aldemir,1996, 34).  

  

Yöneticiler, sürekli ve artan bir şekilde çalışanlarını karar verme 

sürecine katma gereksinimi duymaktadırlar (Bell, 1996, 254). Yöneticiler 

alınan kararları uygulamada ve acil işlerin çokluğunda astlarına büyük ölçüde 

sorumluluk yüklemek istemektedirler. Ancak uygulamada bunu 

başaramamaktadırlar. Yöneticilerin çoğu kendileri bulunmadığı zaman 

astlarına yetki devri yapabileceklerini belirtmektedirler. Ancak astların yeterli 

bilgi ve beceriye sahip olduklarına inanmamaktadırlar. Bu da yöneticilerin 

sorun çözücü yönetici imajını sürdürmeleri açısından yetki devrine soğuk 

baktıklarını göstermektedir (Özdayı, 2001, 162). 

 

Bir yönetici, kararlar alırken, astlarının fikirlerini almayı ihmal ediyorsa, 

onlara huzur ile çalışabilecekleri bir iş ortamı yaratamıyor ve işlerinden en 

yüksek doyumu almalarını sağlayamıyorsa, o örgütte katılımcılıktan söz 

edilemez (Ulutaş, 2003, 117). Yine Ulutaş’a (2003, 117) göre, yönetime 

katılmanın uygulanabilirliği, tamamiyle, yöneticilere ve yöneticilerin temel 

kişilik özelliklerinin insafına kalmış durumdadır. Yönetici, katılımcı yönetime 

olumlu yaklaşırsa, katılımcı bir örgüt ve yönetimden bahsedilebilir. Aksi 

durumda, katılımcılık anlayışının ortaya çıkması hiçbir zaman mümkün 

olmayacaktır. 

 

 Çelikkaya’nın (1999,121) Bakioğlu’dan (1998) aktardığına göre, okul 

yöneticisi, resmen atadığı yardımcılarının dışında görevli ve hatta emekli, yaşlı 

ve tecrübeli öğretmenlerden, eğitim ve yönetim uzmanlarından faydalanmayı 

asla ihmal etmemelidir. Demokratik yapıya da uygun olan bu görüşün, bugün 

de benimsenen bir görüş olduğu söylenebilir. 

 

 Okul yöneticisinin yönetim biçimi ve tavırları, alınan kararları 

etkilemektedir. Okul yöneticisinin, otokratik yöntemlere dayalı olarak 

uygulayacağı sorun çözme yaklaşımlarında, katılım ne kadar olursa olsun 

beklenen etkililiği sağlamayacaktır. Okul yöneticisinin, öğretmenlerden bilgi 
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toplayıp kararı kendisinin aldığı sorun çözme biçimi ise, oldukça önemli 

sınırlılıklara sahiptir. Okuldaki öğretmen ve yöneticiler, sorunları birlikte 

tanımlamalı, sorunları analiz etmeli, çözüm yolları üretmeli, olası seçenekleri 

belirlemeli ve oy birliğiyle verilen kararların uygulanmasında çaba sarf 

etmelidir (Özdemir ve Cemaloğlu, 2000, 16). Ancak genellikle yöneticilerin 

büyük çoğunluğu, astların kararlara katılmasını istemezler. Böyle bir durumda 

astların kendileriyle yarışacağına inanarak, astlarla ilişkilerini geliştirmeyi 

sakıncalı görürler (Aslan, 1990, 127; Akt. Aydın, 2002, 56). Böyle bir durum 

astların işine yabancılaşarak, kendilerinin örgütten dışlanmış hissetmelerine 

yol açarak strese neden olur (Aydın, 2002, 56). 

 

Yönetici okulun işleyişinde öğretmen ve öğrenci katılımını sağlamalıdır. 

Okul yöneticisi kendisinin ve okulun başarısının ancak öğretmenler kanalıyla 

gerçekleşeceğinin bilincinde olmalıdır (Özden, 2000, 107). Liderlikte olduğu 

gibi yönetimde de astların kendileri ile ilgili yönetim işlerine katılmaları 

yönetmence sağlanmalıdır (Başaran, 1996, 177). Okul liderliği ve okulların 

yönetimi süreçlerinde, okul yöneticileri öğretmenleri güçlendirme ve karara 

katma süreçlerini başlatmalı, uygulamalı ve desteklemelidir. Yöneticiler, 

geleneksel yöntem olarak hiyerarşik yolla yönetim yerine, birlikte yönetim 

kavramını öne çıkarmalıdır (Blase ve Blase, 1997, 139). 

 

 Katılımcıların birbiriyle ilişkilerinde ve etkileşimlerinde, açıklık ve 

dürüstlük egemen olmalıdır. Özellikle de, eğitim yöneticileri açık iletişimin 

önemine inanmalı ve bunun gereğini yapmalıdır. Savunmacı iletişim ve aşırı 

gizlilikten vazgeçilmelidir (Özdemir ve Cemaloğlu, 2000, 17).  

 

 Yöneticiler işlerin yapılışı ile ilgili kararlar alırlar. Bu kararları alırken 

işlerin yapılmasında bizzat rol alan işgörenlerin görüşlerini alarak onların 

kararlara katılımını sağlamalıdır. Bu kararların alınmasında fikrine başvurulan 

işgörenlerin hem etkililiği artacak hem de yaptığı işi daha fazla sahiplenecektir. 

Ayrıca yöneticiler katılmalı yönetim tekniğini uygulayarak gerek işgörenler 

arasında gerekse işgörenler ile yönetim arasındaki çatışmaları azaltabilirler 

(Tayfun ve Kösem, 2005, 127). 
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 Karar sürecinde bazen çatışma yaşanabilir. Çatışmanın olması örgütün 

yaşamasının en önemli işaretlerinden birisidir. Çatışmayı zararlı görmek 

örgütlere zarar verebilir. Okul yöneticisi çatışmayı iyi yönetip yönlendirdiğinde, 

örgüte çok önemli kazanımlar sağlayabilir (Mullins, 1992, 67). Okul 

yöneticilerinin yapmaları gereken en önemli işlemlerden birisi, işbirliği ile karar 

verme sürecini başlatmaktır. Yöneticiler bunu başarabildikleri takdirde 

müzakere etme, çatışma çözme, ikna etme gibi birçok sürecin çözüm yolunu 

da açmış olacaktır (Sackney ve Dibsky, 1994).  

 

Yöneticiden problem çözmeye etkili bir grup katılımını olanaklı kılacak  

bir ortam yaratması beklenir (Aydın, 2005, 171). Yönetici, işgörenlerin 

kendilerini ilgilendiren ve yetenekli oldukları konulardaki kararlara katılmalarını 

sağlayarak, onların yeteneklerine olan içtenlikli güvenini sergiler ve daha 

sağlıklı bir karar almayı olanaklı kılar (Aydın, 2005, 323). 

 

Çelik (1997) tarafından yapılan “İlköğretimde Karara Katılmada 

Öğretmenler Kurulu” konulu araştırmada demokratik bir yönetim tarzı ile 

yönetilen öğretmenler, otokratik yönetim tarzı ile yönetilen öğretmenlere göre 

kararlara daha çok katılmakta oldukları, karara katılmanın tüm boyutları 

arasında bir ilişki olduğu ve bütün boyutların dikkate alınması ve geliştirilmesi 

gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Ulutaş (2003) tarafından imalat sektöründe faaliyet gösteren altı 

işletmede gerçekleştirmiş olduğu “Katılımcı Yönetimin Örgütsel Bağlılık ve 

Yaratıcılığa Etkisi” adlı araştırmanın bulgularına göre: 

• Türkiye’de, halihazırda yöneticiler, yönetmek işlevlerini, 

ekseriyetle otoriter yönetim tarzı ve buna yakın yönetim tarzları 

ile yerine getirmektedirler. 

• Ne kadar da otoriter yönetim tarzı hakim olsa da, özellikle 

profesyonel yöneticilerin çoğalması ile birlikte, işletmelerde 

geleneksel yöneticilerden, modern yönetim tekniklerinden 

haberdar katılımcı, demokratik yöneticilere doğru bir geçiş süreci 

yaşandığı da açıktır. 
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• Katılımcılık ile duygusal ve normatif bağlılık arasında anlamlı 

ilişkiler bulunurken devam bağlılığı arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Buna göre, katılımcılık düzeyi otoriter yönetime 

doğru yaklaştıkça duygusal bağlılık azalmaktadır. 

• Katılımcılık ile yaratıcılık arasında bulunan güçlü pozitif anlamlı 

ilişkilerdir. Buna göre, problemleri ortaya koyan, kararlarını 

astlarının önerilerini alarak ve astlarının önerilerinden hareketle 

veren, astlarının kararlarını etkilemesine olanak tanıyan bir 

yönetim tarzı yaratıcılığı artırmaktadır. 

 

1988 yılında İngiltere’de gerçekleşen eğitim reformunda, karar verme 

sürecinin daha çok merkezden güdümlü olduğu sonucuna varılmıştır. Bu 

reform çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre, eğitim yöneticilerinin 

astlarla işbirliği içinde olmaları gerektiği, ancak karar verme sürecinde 

demokratik davranışları göstermedikleri üzerinde durulmuştur. Yöneticilerin, 

öğretmenlerle genellikle görüş ve fikir alışverişinde bulundukları, fakat son 

kararın yine kendileri tarafından verildiği sonucu ortaya çıkmıştır (Bush ve 

Odden, 1997). 

 

 Yönetici, etrafındakilere ne yapılması gerektiğini dikte ettirme yerine, 

gerçek anlamda etkin olmalarını sağlamak için fırsat ve olanak sağlamalıdır. 

Yönetici, örgütteki her şeyi en iyi yapan bir insan olma yerine, üyelerin yaratıcı 

güçlerini, yeteneklerini harekete geçirmesini bilen bir insan olmalıdır (Aydın, 

2005, 171). Okul yöneticisi her işgörenin kendini ilgilendiren konularda, karar 

sürecine katılımını sağlayabilmeli ve yönetici-işgören ilişkilerinde  serbest ve 

güdüleyici bir karar ortamı yaratabilmelidir. Yöneticiler işgörenleri ilgilendiren 

kararların alınmasında işgörenlerin  düşüncelerini, istek ve beklentilerini 

dikkate almalı ve örgütte ben değil biz duygusunun gelişmesini sağlamak 

yönünde daha çok çaba harcamalıdır. 

 
Öğretmenlerin Yönetime Katılması 

 
 
Çocukların eğitiminde, başarılarında, demokrasinin okullarda ve 

toplumda yerleşmesinde öğretmenler etkin bir role sahip olmasına rağmen, 
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yine de eğitim ve öğretimi doğrudan etkileyen politikaların geliştirilmesi ve 

yürütülmesinde veya okul yönetiminde çoğu kez devre dışı bırakılmaktadır. 

Böylece öğretmen, her geçen gün okula karşı daha da yabancılaşmakta, 

kendini okulun dışındaki farklı gruplarda ifade etme çabasına girmeye 

çalışmaktadır.  

 

Özdemir ve Cemaloğlu (2000, 16-17) karara katılma ile ilgili olarak, 

öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, sorun çözme aşamalarına davet edilmiş 

olmalarına rağmen, kararın okul yöneticisi tarafından çoktan alındığını 

düşünmekte, yöneticinin aldığı kararları değiştirmenin mümkün olmadığını, 

zamanlarının boşa harcandığını ileri sürerek kararlara katılmak 

istememektedirler. Böyle bir durumda okul yöneticisi karara katılma sürecinin 

başından itibaren kişisel eğilimlerini ve ön yargılarını öğretmenlere kabul 

ettirmeye çalışmamalıdır. 

 

Eğitim yöneticileri ya da okul yöneticileri, yetkilerini kullanarak 

öğretmenlere kararları benimsetebilirler. Bu durumun her öğretmende benzeri 

tepkilere sebep olması beklenmemelidir. Çünkü, her öğretmenin okul içindeki 

konumu, informal gruplarla ilişkisi, mesleki algısı,  değer ve inançları 

birbirinden oldukça farklıdır (Özdemir ve Cemaloğlu, 2000, 15). 

 

Yönetime katılma, demokratik yönetim biçiminin temel gereklerinden 

biri olduğundan, okulda  alınacak olan kararın sonuçlarından etkilenen 

herkesin karara katılması öngörülmektedir. Öğretmen katılımı sadece oylama 

aşamasında olduğunda öğretmen şeklen katılmış olmakta, fakat karar 

üzerinde bir etkisi olmamaktadır. Öğretmenlerin, alınmasında katkıda 

bulundukları kararları uygulamaya koyacakları düşüncesinden hareketle, 

temel bir karar organı olarak karar sürecine katılmaları sağlanmalıdır. 

 

Eğitim yöneticilerinin, eğitim örgütlerinde, öğretmenlerin karara 

katılmalarına olanak hazırlamaları, yalnızca okul açısından değil, aynı 

zamanda öğretmenlerin takdir edilerek güdülenmesi açısından da büyük 

yararlar sağlayacağı için eğitim yöneticileri, öğretmenleri ilgilendiren tüm 

alanlarda, öğretmenlerin kararlara katılmalarını sağlamalıdır.  
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           Hem öğretmenin moralini yükseltmek, işine ve iş ortamına karşı olumlu 

duygu ve tutumlar geliştirmesini gerçekleştirmek hem de daha nitelikli kararlar 

almak için eğitim örgütlerinde öğretmenin yönetime katılımını sağlamak önemli 

görülmektedir (Uras, 1995,  307). 

 
 Her derece ve türdeki okulların örgüt ve öğretim yapısı; öğrencilerin 

kendilerini geliştirebileceği, başkalarıyla sağlıklı iletişim ve işbirliği yapma 

becerisi kazanabileceği etkinliklere uygun olmak durumundadır. Okullar bu 

işlevini yerine getirirken, alınacak yönetsel kararların uygulayıcılarla birlikte 

oluşturulması ve paylaşılması, kararların isabetlilik derecesini arttırabilecektir 

(Yemenici ve Bayrak, 2001, 22). 

 

Katılmalı yönetimin etkili olabilmesi için, karara katılanların eşit ve 

yeterli düzeyde yetkilendirilmiş olması gerekir. Katılmalı yönetim, aynı 

zamanda demokratik yönetim biçiminin de temel gereklerindendir. Mcpike, 

kararın sonuçlarından etkilenen, o konuda uzmanlığı ve kararları uygulamada 

sorumluluğu olan herkesin, karara katılmasını önermektedir (Özdemir ve 

Cemaloğlu, 2000, 16). 

 

 Blumberg, katılmalı yönetimin etkili olarak uygulandığı eğitim 

örgütlerinde, işten doyum ve diğer bazı olumlu tavırların geliştiğine dikkat 

çekmektedir (Özdemir ve Cemaloğlu, 2000, 16). Öğretmenlerin karar 

süreçlerine katılmaları, okullarda demokratik yönetim biçiminin gelişmesine de 

katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda öğretmenlerin okullarını daha fazla 

sahiplenmelerini ve iş doyumu elde etmelerini sağlamaktadır. 

 

Okullarda alınan kararların etkililiğini sağlamak için şu önerilere uygun 

düzenlemeler yapılabilir (Özdemir ve Cemaloğlu, 2000, 18): 

•       Öğretmenleri ilgilendiren tüm alanlarda öğretmenlerin 

kararlara katılımı sağlanmalıdır. 

•       Öğretmenlerin katılımı ile alınan kararlar istikrarlı bir şekilde 

uygulanmalıdır. 

•        Ast – üst ilişkilerinin karara katılım sürecinde, etkili karara 

katılmayı engellemesine izin verilmemelidir. 
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•        Öğretmenlerle açık iletişim kurulmalıdır. 

•        Demokratik bir örgüt ortamı yaratılmalıdır. 

 

Okul yöneticileri öğretmenlerin kararlara katılma sürecini iyi planlamalı 

ve uygulamalıdır. İyi planlanmadığında, öğretmenlerin zamanları boşa 

harcanacaktır. Böyle bir duruma maruz kalan öğretmenler, etkisiz bir karar 

eylemine katıldıkları yönündeki yargıları ile yenileşme sürecini olumsuz olarak 

etkileyebilecek tutumlar içerisine girebilirler. Böyle bir durum kurum kültürünü 

de etkileyecek özellikle yeni katılan üyeler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. 

Bu durumda olmaması gereken bir durum sergilendiği için olumsuz bir 

sosyalleşme süreci yaşanacaktır (Özdemir ve Cemaloğlu, 2000, 18). 

 

Okullardaki tüm çalışanların karar alma ve sorun çözme sürecine 

katılmalarıyla ortak sorumluluk oluşur, yaratıcı fikirler ortaya çıkar, iletişim, 

motivasyon, sürekli gelişme ve öğrenme, disiplin konularında var olan ya da 

olabilecek tüm engeller ortadan kaldırılabilir (Ünal, 1998, 296). Öğretmenlerin 

yönetime katılması kendilerine yönetimce değer verildiğinin göstergesidir. 

Öğretmenlerin kendilerinin yönetim tarafından önemsendiğini görmeleri 

işgücünün verimi, yapılan işin kalitesi ve okul için yaptığı özverilerin artmasını 

sağlayabilir. 

 

Eğitim alanında yapılan yenileşme uygulamalarında, ilgili tüm tarafların 

kararlara katılımının sağlanması, yeniliğin etkililiğini artırmada önemli bir 

durumdur. Çünkü, yenileşme ile ilgili kararlara katılan öğretmenlerin, yeniliğin 

başarısının artması için çaba sarf edecekleri beklenmektedir. Yenileşme 

sürecinde öğretmenlerin karara katılımı, öğretmenlerin potansiyellerini 

kullanma olanağını yaratacağı için, öğretmenlerin güdülenmesinde etkili 

olabilir. Kararlara katılma, öğretmenlerin alınan kararlarda, dolayısıyla da 

uygulamada daha etkili olmalarına uygun ortam yaratabilir (Özdemir ve 

Cemaloğlu, 2000, 16). 

 

      Bir kararın etkileyeceği belirtilen birey ya da gruplar, kararın 

alınmasına ne kadar çok katılırsa, uygulamasına da o kadar çok katılırlar. 

Karara katılımın sağlanmadığı durumlarda ise, kararın uygulanmasına karşı 
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çıkma olasılıkları artar. Okul ortamında katılma, beraberinde işbirliğini de 

getirdiği için gereklidir (Kepenekçi, 2003, 47). 

 

Özdemir ve Cemaloğlu’ya (2000) göre karara katılma süreci, 

okullardaki örgütsel öğrenme sürecini artırabilir. Kararlara  katılan 

öğretmenler, bireysel amaçları ile örgütsel amaçları dengeleme yoluna 

gidebilirler. Çünkü karara katılma, öğretmenlere kişisel doyum olanağı 

sağlamaktadır. Aydın’a (2005, 171) göre ortak etkinliklere katılım, işgörenlerin 

kendilerini onaylanmış örgüt amaçlarına adamalarına, amaçların 

gerçekleştirilmesine ilişkin görüş oluşturmalarına, gerekli işleri yapabilmek için 

yeteneklerini geliştirmelerine ve okul örgütünün amaç ve işgörenlerine 

bağlanmalarına yol açar. Böyle olunca, otoriteye fazla gereksinim duyulmaz. 

 

            Eğitimin tüm süreçlerinde ilgililerin katılımını sağlayacak yapıların 

oluşturulması, eğitimde kalite, verim ve demokratik bir ortam yaratabilir. 

Öğretmenlerin okulda alınan kararlara katılması, okul yönetimine yardım ve 

destekte bulunması, katılımla birlikte, bireysel performans düzeyinde de artış 

sağlayabilir. 

  

          Aydın’a (1994, 129-131) göre, bir eğitim örgütünde geniş bir katılımın 

olmasının yararları şunlardır: 

•     Okullarda olanakların sağlanmasıyla öğretim elemanları sağlıklı 

kararlar alabilir.  

•     Örgüt üyesinin örgütsel ve kurumsal amacı ve programlarla 

özdeşleşmesi karara katılma ile sağlanır. 

•     Okulda sağlıklı bir katılımın gerçekleşmesi sonucunda denetime 

daha az gereksinim duyulur. 

 

Aydın’a (2005, 130)  göre, kararlara daha etkin ve sürekli bir biçimde 

katılan öğretmenlerin daha olumlu bir eğilim içinde oldukları gözlenmiştir. 

Yönetime ve karar vermeye katılma yoluyla öğretmenlerin ve okul 

yöneticilerinin mesleksel nitelikleri geliştirilebilir. 
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           Katılımın en geniş anlamda sağlanması amacıyla, öğretmen veya diğer 

yöneticiler, karar sürecinin olabildiğince başında yer almalıdır. Astlar, sorunun 

tanımlanması ve sorunun ayrıntılı olarak incelenmesi aşamasında karara 

katıldığında, işbirliği gelişmekte ve astların daha sonraki karar verme süreci 

basamaklarına katılımı sağlanmaktadır (Celep, 1996, 49). 

 

Okullarda örgütsel demokrasiyi yerleştirebilmek için, öğretmenlerin okul 

yönetimine katılmasının yanında, okul ortamının öğrencilere demokrasiyi 

yaşatmaya elverişli olması da gerekmektedir (Başaran, 1996, 142). 

Demokrasinin özü, yönetilenlerin yönetime katılmasıdır. Bir örgütte 

yönetilenler ne denli yönetsel kararlara katılıyor ise örgütün demokratikleşmesi 

o kadar artmaktadır. Yönetilenlerin katılmasıyla örgütün gücü, katılmanın 

niteliği oranında artmaktadır (Başaran, 1996, 141). 

 

1984 yılında, Ankara’da,  “Öğretmenlerin Okuldaki Kararlara Katılımı” 

ile ilgili yapılan bir araştırmada, öğretmenlerin kendi işleriyle doğrudan ilgili 

kararlara, dolaylı olarak ilgili oldukları kararlara oranla daha çok katıldıkları, 

daha çok katılmak istedikleri, daha çok ilgi duydukları ve daha yeterli oldukları 

sonucuna varılmıştır (Aldemir, 1996, 37). 

 

 Öğretmenlerin kararlara katılımı konusunda, 1986 yılında Açıkgöz, 

“Öğretmenlerin Okuldaki Kararlara Katılımı” adlı çalışması ile öğretmenlerin 

okul yönetimine katılma düzeylerini; 1996 yılında Bilgin, “Zonguldak Merkez 

İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Okul Yönetimince Alınan Kararlara 

Katılabilme Derecelerinin Değerlendirilmesi” adlı çalışmasında okul 

yönetimine katılmada öğretmenler kurulunun etkinliğini araştırmışlardır. Bu 

araştırmalarda; öğretmenlerin okul yönetimi tarafından alınan kararlara 

kısmen katıldıkları, öğretmenlerin ise karar alma sürecine daha çok katılmak 

istedikleri, kararlara katılım düzeyleri ile katılma istek düzeyleri arasında 

farklılıklar olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Okulda öğretmenlerin karara katılmalarının, yeniden yapılanma 

çalışmalarında ne derece etkin olduğu ve temel öğe olarak kullanılması dikkat 

çekicidir (Kocabaş ve Gökbaş, 2002). Yapılan araştırmalar sonucunda elde 
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edilen bulgulara bakıldığında, öğretmenler iş hayatlarını doğrudan etkilemesi 

nedeniyle, en çok müfredat konusunda söz sahibi olmaya önem 

vermektedirler. 

  

 Karaköse  ve Kocabaş’ın 2006 yılında, ‘Özel ve devlet okullarında 

öğretmenlerin beklentilerinin iş doyumu ve motivasyon üzerine etkileri’ adlı 

araştırmanın sonuçlarına göre, devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin 

yönetimde karara katılma ilkesinin okullarında yeterince uygulanmadığını ifade 

etmişlerdir. Ancak özel okullarda görev yapan öğretmenlerin ise, okullarında 

herhangi bir konuda karar alınması durumunda yöneticilerin kendi 

görüşlerinden yararlandığını belirtmişlerdir. Bu veriler, özel okullarda görev 

yapan yöneticilerin, öğretmenlerin yönetime katılması ve yetkilendirilmesi 

konusuna daha fazla önem verdiğini göstermektedir. Oysa devlet okullarındaki 

yöneticilerin de, örgütün  geleceğine yönelik kararlar alırken öğretmenleri de 

karar alma sürecine dahil etmesi gerekmektedir. 

 

 Aldemir (1996) tarafından Ankara ili, Altındağ ilçesinde yapılan 

“İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Yönetime Katılma Düzeylerine İlişkin 

Algıları” adlı araştırmanın bulgularına göre: 

• Öğretmenlerin okul yönetimine katılmalarına ilişkin algıları “kısmen” 

yönünde iken, öğretmenler okul yönetimine “kesinlikle” katılmak 

istemektedirler. 

• Sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin yönetime katılma 

dereceleri arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. 

• Öğretmenlerin kıdemleri ile yönetime katılma dereceleri arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bütün öğretmenler yönetime 

katılmak istemektedirler. 

• Öğretmenlerin cinsiyetleri ile yönetime katılma dereceleri arasında 

anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. 

           

      Yılmaz (1997) tarafından Manisa İli Akhisar ve Soma ilçelerinde yapılan  

“Okul Yönetimine Katılmada Öğretmenler Kurulunun Etkililiği” adlı çalışma 

verilerine göre aşağıda özetlenen bulgular tespit edilmiştir: 
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• Okul yönetimine katılmada öğretmenler kurulu ve yöneticilerin 

beklentileri yönetime katılma biçimindedir ve öğretmenlerin katılma 

beklentileri, yöneticilerin beklentilerinden daha yüksektir. 

• Öğretmenler, yönetime katılmada öğretmenler kurulunun  etkili 

olmadığı görüşünü belirtirken, okul yöneticileri öğretmenler kurulunu 

etkili görmektedir. 

• Okul yöneticileri ve öğretmenler yönetime katılmada öğretmenler 

kurulunun, eğitsel etkinlikler, okul-çevre ilişkileri, okul işleyişinin 

demokratik kurallara uygun işleyişi, kurul kurallarının uygulanması, 

tartışma ortamın yaratılması konularında etkili olmasını 

beklemektedirler. 

• Yönetici ve öğretmenler, öğretmenler kurulunun kanaat notları, 

öğretim yöntemleri, aday öğretmenlerin okul dışı faaliyetlere 

yönlendirilmesinde etkili olmasını istemektedirler. 

• Okul yönetimine katılmada öğretmenler kurulunun etkililiği hakkında 

kadın yönetici ve öğretmenler, erkek yönetici ve öğretmenlerine 

göre beklentileri daha yüksektir. 

• Yönetime katılmada, yönetici ve öğretmenler kurulunun beklentileri 

yönetime katılma boyutunda en yüksek derecededir. 

• Okul yönetimine katılmada ve öğretmenler kurulunun etkililiği 

hakkında yönetici ve öğretmenlerin beklentileri ile beklentilerinin 

gerçekleşme düzeyinde  yaş ve kıdem değişkenleri etkili olmaktadır. 

• Yönetici ve öğretmenlerin, öğretmenler kurulunun etkililiği hakkında 

beklentileri ve beklentilerinin gerçekleşme düzeyine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı fark bulunmaktadır. 

• Okul türü ve cinsiyet değişkenlerine göre yönetime katılmada 

öğretmenler kurulunun etkililiği yönünden öğretmen ve yöneticilerin 

beklentileri ile beklentilerinin gerçekleşme düzeyine ilişkin 

görüşlerinde anlamlı fark vardır. 

• Okul yönetimine katılmada öğretmenler kurulunun etkililiği hakkında, 

yönetici ve öğretmenlerin birbirlerine göre yönetim ve çalışma 

koşulları boyutundaki beklentileri arasında anlamlı farklılık 

görülürken, eğitim ve öğretim boyutunda farklılık görülmemektedir. 
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Karaca (2001) tarafından Muğla ili Marmaris ilçe merkezinde yapılan 

“İlköğretim Okulları ve Özel İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Karara 

Katılma Düzeyleri” adlı araştırmanın bulgularına göre: 

• Öğretmenlerin, okul yönetimi tarafından alınan kararlara katılma 

derecelerine ilişkin görüşleri “çoğunlukla katılırım” seçeneğinin 

üzerinde yer almaktadır. Öğretmenler alınan kararlara 

çoğunlukla katılmaktadır. 

• Öğretmenlerin, okul yönetimi tarafından alınan kararlara 

katılmayı isteme derecelerine ilişkin görüşleri “her zaman 

katılmak isterim” seçeneği üzerinde yer almaktadır. 

• Öğretmenlerin okul yönetimi tarafından alınan kararlara katılma 

derecelerine ilişkin görüşleri ile katılmayı isteme derecelerine 

ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

görülmektedir. Öğretmenler alınan kararlara “çoğunlukla” 

katılırken, “her zaman” katılmayı istemektedirler. 

• Öğretmenlerin okul yönetimi tarafından alınan kararlara katılma 

derecelerine ilişkin görüşleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. Öğretmenlerin, okul yönetiminin aldığı 

diğer kararlara katılma derecelerine ilişkin görüşlerinde 

cinsiyetleri farklılık yaratmaktadır. 

• Öğretmenlerin okul yönetimi tarafından alınan kararlara katılma 

derecelerine ilişkin görüşleri ile kıdemleri arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. Öğretmenin kıdemine göre alınan kararlara 

katılma derecelerine ilişkin görüşleri değişmektedir. 

• Birinci kademe ve ikinci kademe öğretmenlerin, okul yönetimi 

tarafından alınan kararlara katılma derecelerine ilişkin görüşleri 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

 

Gökbaş (2001) tarafından Elazığ il merkezindeki 19 ortaöğretim (genel 

lise ve meslek lisesi) okulundaki 75 yönetici ve 450 öğretmen üzerinde yapılan 

“ Eğitimde Takım Çalışması ve Karara Katılma” adlı araştırmanın bulgularına 

göre: 
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• Yöneticilerin takım çalışması ve karara  katılmaları arasında ileri 

seviyede bir ilişki bulunmuştur. Öğretmenlerde ise buna yakın ama 

daha düşük bir ilişki belirlenmiştir. 

• Yöneticiler ve öğretmenler kurulda alınan kararların oy birliği ile 

alınmasına ve okuldaki etkinliklere seçilirken düşüncelerinin 

alındığına inanmaktadırlar. 

• Kurulda gündemle ilgili görüşlerini açıklamada rahat olduklarına, 

takımların yönetimde iyileştirmeler yaptığına, kurulda alınan 

kararların mutlaka uygulandığına, kurul toplantısının okul yöneticisi 

tarafından yönetilmesine hem öğretmenler hem de yöneticiler 

katılmaktadır. 

• Takım çalışması yapmanın öğretmenleri yönetime katmak anlamına 

geldiği görüşüne hem yöneticiler hem de öğretmenler 

katılmaktadırlar. 

• Ders kitabı ve dergi seçiminde gerek öğretmenler ve gerekse 

yöneticiler görüşlerinin alındığı düşüncesindedirler. Ancak genel lise 

öğretmenleri bu konuda kendi görüşlerine daha az başvurulduğunu 

ifade etmişlerdir. 

• Mesleki kıdem açısından genç öğretmenler karara katılmanın 

önemine daha fazla inanırken, daha ileri kıdemdeki öğretmenler bu 

konuya inanmadıklarını belirtmişlerdir. Yöneticiler ise oldukça 

yüksek bir oranda karara katılmanın önemine inandıklarını ifade 

etmişlerdir. 

• Okullarda mesleki unvanı ne olursa olsun herkesin düşüncesini 

serbestçe ifade edebildiği görüşüne mesleki kıdemi az olan 

yöneticiler katılırken, daha kıdemli olanlarıyla öğretmenler kararsız 

kalmışlardır. Öte yandan meslek lisesi yöneticilerinin de bu konuda 

kararsız kaldıkları görülmüştür. 

• Yöneticilerin ve öğretmenlerin karara katılmaya imkan verilmesiyle 

ilgili düşünceleri aynıdır. Okullarda grup toplantıları yapıldığı 

görüşüne okul yöneticileri katılırken öğretmenler bu konuda 

kararsızdırlar. Ancak meslek lisesi yöneticileri de bu konuda 

kararsız olduklarını belirtmişlerdir. 
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• Çalışanların okulda bir araya gelerek sorunları tartışmaları 

konusunda yöneticiler kararsız kalırken, öğretmenler katılmadıklarını 

belirtmişlerdir. Ancak meslek lisesi öğretmenleri kararsız 

kalmışlardır. 

 

Zencirci (2003) tarafından Balıkesir il merkezinde 32 ilköğretim 

okulunda 90 okul yöneticisi, 347 branş öğretmeni, 400 sınıf öğretmeni 

üzerinde yapılan ‘İlköğretim okullarında yönetimin demokratiklik düzeyinin 

katılım, özgürlük ve özerklik boyutları açısından değerlendirilmesi’ adlı 

araştırmanın katılım boyutu açısından yönetimin demokratiklik düzeyine ilişkin 

sonuçları aşağıda verilmiştir: 

 

• Yönetimin katılım boyutu açısından demokratiklik düzeyi; yönetici, 

sınıf ve branş öğretmenlerinin görüşlerine göre incelendiğinde, 

özellikle öğretmenler kurulunda herkesin görüş ve önerilerini 

sunmasına her zaman fırsat verildiği, hem yönetici hem de sınıf ve 

branş öğretmenleri tarafından vurgulanmış ve öğretmenler 

kurulunda özgün düşüncelerin açıklandığı ortaya çıkmıştır. 

Yöneticiler, okulun çalışma takviminin yönetici ve öğretmenlerin 

katılımı ile planlanmasını okullarında ‘bazen’ gerçekleşen bir katılım 

unsuru olarak görürlerken, sınıf ve branş öğretmenleri ise başarılı 

öğretmenlerin ödüllendirilmesinde öğretmen, öğrenci ve velilerin 

görüşlerinin yönetim tarafından dikkate alınmasının okullarında 

‘nadiren’ gerçekleşen bir etkinlik olduğunu ileri sürmektedirler. 

• Katılım boyutu açısından yönetimin demokratiklik düzeyi 

incelendiğinde; demokratik ve otokratik eğilimli yöneticilerin görüşleri 

arasında anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Her iki grup yönetici de 

yönetime katılımın ‘çoğu zaman’ gerçekleştiğini belirtmişlerdir. 

Anlamlı olmamakla birlikte, yönetimin katılım boyutu açısından 

demokratikliğini, demokratik eğilime sahip yöneticiler, otokratik 

eğilime sahip yöneticilerden daha az yeterli bulmaktadırlar. 

 

• Yönetimin katılım boyutu açısından demokratiklik düzeyi cinsiyet 

değişkenine göre değerlendirildiğinde; yöneticilerin görüşleri 
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arasında anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Hem erkek hem de kadın 

yöneticiler katılım açısından yönetimi ‘çoğu zaman’ demokratik 

olarak vurgulamışlardır. Sınıf ve branş öğretmenlerinin görüşleri 

kendi içinde cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermektedir. 

Yönetim katılım boyutu açısından kadın sınıf öğretmenlerine göre 

ise ‘bazen’ demokratiktir. Branş öğretmenlerine göre ise ortaya 

çıkan bu durumun tam tersi bir sonuca ulaşılmıştır. Yönetim katılım 

boyutu açısından erkek branş öğretmenlerine göre ‘çoğu zaman’, 

kadın branş öğretmenlerine göre ise ‘bazen’ demokratiktir. 

 

1993 yılında, Amerika’da ‘Öğretmenlerin Katılımlı Karar Vermeye 

Yaklaşımları’ adlı araştırmada, öğretmenlerin katılımlı karar vermeye, okulun 

yapısındaki tercihlerine ve katılımlı karar vermeyle eğitim reformu ilişkisine 

yaklaşımları incelenmiştir. Bu araştırmada aşağıdaki bulgular elde edilmiştir 

(Akt. Aldemir, 1996): 

• Öğretmenler, bütçe ve müfredatın geliştirilmesinde katılmalı karar 

vermeye katılmak isterken, personel ile ilgili sorunlardan sorumlu 

olmak istemektedirler. 

• Öğretmenler, ailelerin okulda kararlara katılımını olumlu bulurken, 

personel sorunlarının çözümü ve okul yönetimine katılmalarını 

istemektedirler. 

• Öğretmenlerin katılımlı karar vermeyi çok istedikleri, ancak okulun 

yönetim yapısında değişikliklerin olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

• Katılımlı karar vermenin etkili olması için okul yönetiminin tüm 

parçalarıyla tanımı, amacı, olası sonuçları ve içeriğinin açıkça 

anlaşılması gerektiği belirtilmiştir. 

 

1995 ‘te Jones  tarafından yapılan ‘Karar Vermede Öğretmen 

Katılımının Personel Morali ve Öğrenci Başarısıyla İlişkisi’ adlı araştırmada 

aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır (Akt; Karaca, 2001, 31): 

• Öğretmenlerin karar vermeye katılımı onun moralini 

yükseltmektedir. 



 

 

87 

87 

• Büyük okullarda karar vermeye katılım oranı küçük okullara göre 

daha çok olmaktadır. 

• Öğretmenler müfredat ve öğretim programları ile ilgili konularda 

kararlara katılmayı daha fazla isterken, okul-halk ilişkisi 

konularında kararlara daha az katılmak istemektedirler. 

• Öğretmenlerin karar vermeye katılımı asıl görevlerini 

başarmaları için daha fazla çalışarak zorlanmalarına neden 

olmaktadır. 

• Öğretmenlerin karar vermeye katılımı ile öğrenci başarısı 

arasında ilişki bulunmamıştır. Öğrenci başarısı, öğrencinin içinde 

bulunduğu sosyo-ekonomik düzeyi ve okulun yapısı ile ilişkilidir.  

 
Pashiardis (1994) “Karar Almada Öğretmen Katılımı” adlı 

araştırmasında, öğretmenlerin karar alma sürecinde aktif rol aldıklarında 

okulun toplam başarısının arttığını belirtmiştir. Ayrıca karar alma sürecinde 

öğretmenlerin aktif katılımıyla tüm sistemden yararlanılacağı belirtilerek, 

öğretmenlerin karara katılımıyla ilgili görüşlerini incelemiştir ( Akt; Gökbaş, 

2001, 65). 

 

1993’te Weis’in yaptığı ‘Beraber Karar Alma’ adlı araştırmada da şu 

bulgular elde edilmiştir (Akt; Karaca, 2001, 30): 

             
• Beraber karar alınmayan okullar yeniliklere kapalıdır, geleneksel 

bir yapı içindedir. 

• Beraber karar alınan okullar tamamen değişikliğe uğramaktadır. 

Öğretmenlerin kararlara katılımı, okulun değişimini 

hızlandırmaktadır. 

• Öğretmenlerle beraber karar alınan okullar daha yenilikçidir. 

Yeni aktivite   ve yeni imkanlara daha açıktır. 

• Geleneksel yöntemlerle yönetilen okullarda, beraber karar alınan 

okullara göre disiplin daha fazla uygulanmaktadır. 

• Beraber karar alınan okullarda öğretmenlerin çalışma ortamları, 

geleneksel yöntemlerle yönetilen okullara oranla daha çok 

iyileşme görülmekte, öğretmenlerin performansları artmaktadır. 
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• Yöneticiler bulundukları konum ve imkanlardan dolayı yeniliklere 

öğretmenlerden daha çok açıktır. Öğretmenler sınıflarında 

yenilikleri uygulamak için yöneticiler tarafından 

cesaretlendirilmek istemektedirler. 

• Öğretmenlerin karar almaya katılmaları morallerini ve kendi okul 

kararlarında sahiplenme hissini yükseltmektedir. 

 
Yönetime katılma konusunda yapılan bütün araştırmalara bakıldığında, 

yönetime katılmanın olumlu birtakım sonuçlar verdiğini ve bu nedenle 

yönetime katılmanın, giderek daha çok benimsenecek bir düşünce ve 

uygulama olduğu görülmektedir. 

 
Özetle, okulda yönetime katılma için gerekli koşullar oluşturulmamışsa 

katılmanın etkililiğinden, yararından söz edilemez. Bu durumda yönetime 

katılma okulda karmaşaya neden olabilir. Öğretmenlerin kararlara katılımı, 

oylama aşamasında olduğu zaman, öğretmenler karara katılmış olmakta, 

fakat kararın üzerinde fazla etkili olamamaktadırlar. Bu durum ise, 

öğretmenlerin karara katılımı ile elde edilmesi beklenen kazanımın 

kaybedebilmesine sebep olabilir. Bu nedenle, öğretmenlerin yönetime katılımı 

sadece oy kullanma aşamasında değil, karar süreci boyunca geniş 

tutulmalıdır. 
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BÖLÜM III 
 

YÖNTEM 

 

 Bu bölümde sırasıyla araştırmanın modeline, evren ve örneklemine, 

verilerin toplanmasına ve çözümlenmesine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

 

Araştırma Modeli 
 

 

Bu araştırma, var olan bir durumu var olduğu hali ile betimlemeyi 

amaçladığı için tarama modelindedir. Buna göre Düzce il merkezindeki 

ilköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticilerin görüş belirterek, 

öğretmenlerin okul yönetimine katılmalarına ilişkin kendi okullarında var olan 

durumu ortaya koyma söz konusudur. 

 

Karasar (1994, 77) tarama modellerini, geçmişte ve halen var olan bir 

durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımları 

olarak tanımlamıştır. Yine Karasar’a (1994) göre tarama modeli, çok sayıda 

elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak 

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

üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. 

 

Evren ve Örneklem 
 

 Araştırmanın hedef evrenini, Düzce il merkezindeki Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı 26 kamu ilköğretim okulunda görev yapan 605 öğretmen ve 

66 yönetici oluşturmaktadır. Buna göre, araştırma evrenindeki ilköğretim 

okulları ile bu okullarda görev yapan öğretmen ve yönetici sayıları Tablo 2’de 

sunulmuştur. 
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Tablo. 2 

Araştırma Evrenindeki İlköğretim Okulları İle Bu Okullarda Görev Yapan 

Öğretmen ve Yönetici Sayıları 

YÖNETİCİ SAYISI  
SIRA 
NO 

 
OKUL ADI 

 
ÖĞRETMEN 

SAYISI 
 

MÜDÜR 
 

MÜDÜR 
YARDIMCISI 

 
TOPLAM 

1 Atatürk İ.Ö.Ö 25 1 2 3 
2 Avni Akyol İ.Ö.Ö 17 1 1 2 
3 Azmi Milli İ.Ö.Ö 29 1 2 3 
4 Aziziye İ.Ö.Ö 13 1 1 2 
5 Beyciler İ.Ö.Ö 13 1 1 2 
6 Bilgi İ.Ö.Ö 29 1 2 3 
7 Cumhuriyet İ.Ö.Ö 35 1 2 3 
8 Fatih İ.Ö.Ö 19 1 1 2 
9 Gazi Mustafa Kemal İ.Ö.Ö 16 1 1 2 
10 Hamidiye İ.Ö.Ö 23 1 1 2 
11 Hikmet Akın İ.Ö.Ö 9 1 1 2 
12 İrfan Öztürk İ.Ö.Ö 9 1 1 2 
13 İsmet Paşa İ.Ö.Ö 35 1 2 3 
14 M. Akif Ersoy İ.Ö.Ö 13 1 1 2 
15 Mustafa Kemal İ.Ö.Ö 40 1 2 3 
16 Namık Kemal İ.Ö.Ö 39 1 3 4 
17 Necmi Hoşver İ.Ö.Ö 16 1 1 2 
18 19 Mayıs İ.Ö.Ö 12 1 1 2 
19 Şht. Tğm U. Altan İ.Ö.Ö 14 1 1 2 
20 Şıralık Vatan İ.Ö.Ö 14 1 1 2 
21 Uzun Mustafa İ.Ö.Ö 53 1 4 5 
22 Yeni Mahalle İ.Ö.Ö 15 1 1 2 
23 Yeşiltepe İ.Ö.Ö 23 1 2 3 
24 23 Nisan İ.Ö.Ö 35 1 2 3 
25 Yunus Emre İ.Ö.Ö 19 1 1 2 
26 100.Yıl İ.Ö.Ö 20 1 2 3 

TOPLAM 605 26 40 66 
 

Toplam 605 kişilik öğretmen evrenini, Balcı’nın (2004, 95) 

Anderson’dan (1990) aktardığına göre, α=.05 anlamlılık ve %5 hoşgörü 

düzeyinde 277 kişiden oluşacak bir örneklemin temsil edeceği anlaşılmaktadır. 

Bu doğrultuda araştırma evreninden 14 ilköğretim okulu örnekleme alınmıştır. 

Araştırma için uygun örneklem büyüklüğünü saptamak amacıyla oransız küme 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Karasar’a (2005, 115) göre, küme 

örneklemede, evrende ya da alt evrende eşit seçilme şansı, elemanlar yerine, 

içindeki tüm elemanları ile birlikte kümelerindir. Bu yaklaşıma ‘grupça 

örnekleme’ ya da ingilizce olarak ‘cluster sampling’ gibi adlar da verilmektedir. 

 

Oransız küme örnekleme yöntemine göre, Düzce il merkezindeki her 

ilköğretim okulu bir küme olarak kabul edilmiştir. Bu ilköğretim okullarının 
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topluca listesi çıkarılarak, bu listeden yansızlık kuralına göre yeterli  sayıda 

ilköğretim okulu örnekleme alınmıştır. Alınan ilköğretim okullarındaki tüm 

öğretmenler üzerinde  (n=369) gerekli ölçümler yapılarak elde edilen sonuçlar 

evrende yer alan  ilköğretim okullarındaki tüm öğretmenler için genellenmiştir. 

Bu şekilde yapılan örneklem seçme yöntemine Karasar’a (2005, 115) göre 

oransız küme örnekleme denilmektedir. 

 
 Öğretmen ve yöneticilerin öğretmenlerin okul yönetimine katılmasına 

ilişkin görüşleri arasında bir karşılaştırmanın yapılabilmesi için yöneticilerin 

sayıca yetersiz olabileceği düşüncesinden hareketle araştırma evreninden 

yöneticiler için ayrıca örneklem seçme yoluna gidilmemiştir. Buna göre, 

örnekleme alınan ilköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş 

öğretmenlerinin tamamı ile evrendeki ilköğretim okullarının tüm yöneticileri 

(müdür ve müdür yardımcıları) araştırma kapsamına alınmıştır.  

 

 Araştırma kapsamına alınan 14 ilköğretim okulunun adları ve bu 

okullarda görev yapan öğretmen sayıları Tablo 3’de sunulmuştur. 

 
Tablo. 3 

Örnekleme Alınan  İlköğretim Okulları  İle Bu Okullarda Görev Yapan  Öğretmen 
Sayıları 

 
 

SIRA 
NO 

 
OKUL ADI 

 
ÖĞRETMEN 

SAYISI 
1 Atatürk İ.Ö.Ö 25 
2 Avni Akyol İ.Ö.Ö 17 
3 Azmi Milli İ.Ö.Ö 29 
4 Aziziye İ.Ö.Ö 13 
5 Cumhuriyet İ.Ö.Ö 35 
6 Hamidiye İ.Ö.Ö 23 
7 İrfan Öztürk İ.Ö.Ö 9 
8 İsmet Paşa İ.Ö.Ö 35 
9 Mustafa Kemal İ.Ö.Ö 40 
10 Namık Kemal İ.Ö.Ö 39 
11 19 Mayıs İ.Ö.Ö 12 
12 Uzun Mustafa İ.Ö.Ö 53 
13 Yunus Emre İ.Ö.Ö 19 
14 100.  Yıl İ.Ö.Ö 20 

TOPLAM 369 
 

Tablo 3’de görüldüğü gibi öğretmenlerin okul yönetimine katılmasına 

ilişkin anket, Düzce  ili belediye sınırları içerisindeki  14 ilköğretim okulundaki 
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369 öğretmene uygulanmıştır. Öğretmenlere uygulanan anketlerden altısı geri 

dönmemiş, 11’i de eksik ve hatalı doldurulduğu için analize alınmamıştır. 

 

Veriler ve Toplanması 

 

Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin cinsiyet, öğrenim  

durumu, okuldaki görevleri, mesleki kıdemleri ve yöneticilikteki kıdemlerine 

göre dağılımları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Cinsiyet 

 

Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin cinsiyet değişkeni ile ilgili 

kişisel bilgileri Tablo 4’te yer almaktadır. 

 

Tablo. 4 
 

Araştırmaya Katılan Öğretmen ve Yöneticilerin Cinsiyete göre Dağılımı 
 

Cinsiyet N % 

Erkek 217 51.91 

Kadın 201     48.09 

Toplam 418 100 

 
 

Araştırmaya katılan 418 öğretmen ve yöneticinin % 51.91’i erkek, % 

48.09’u da kadındır. Araştırmanın verilerine bakıldığında Düzce il 

merkezindeki öğretmen ve yöneticilerin  çoğunluğunu erkekler 

oluşturmaktadır. 

 

Öğrenim Durumu  
 

Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin öğrenim durumu 

değişkeni ile ilgili kişisel bilgileri Tablo 5’de yer almaktadır. 
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Tablo. 5 
 

Araştırmaya Katılan Öğretmen ve Yöneticilerin Öğrenim Durumuna göre 
Dağılımı 

 
Öğrenim 
Durumu 

N % 

Ön Lisans 95 22,72 

Lisans 300 71,78 

Lisansüstü 23 5,50 

Diğer - - 

Toplam 418 100 
 
 

Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin öğrenim durumu ön 

lisans mezunu olanların oranı % 22.72, lisans mezunu olanların oranı % 

71.78, lisansüstü mezunu olanların oranı ise % 5.50’dir. Araştırmaya katılan 

öğretmen ve yöneticilerin hiçbirinin ‘diğer’ seçeneğini işaretlemedikleri 

görülmüştür. Bu veriler incelendiğinde Düzce il merkezindeki öğretmen ve 

yöneticilerin çoğunluğunun lisans mezunu olduğu, buna karşın araştırma 

kapsamına alınan öğretmenlerden lisansüstü mezunların oranının düşük 

olduğu görülmektedir. 

 

Okuldaki Görev  
 

Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin okuldaki görev değişkeni 

ile ilgili kişisel bilgileri Tablo 6’da yer almaktadır. 

 

                                           Tablo. 6 
Araştırmaya Katılan Öğretmen ve Yöneticilerin Okuldaki Görevlerine 

Göre Dağılımı 
 

Okuldaki 
Görev 

N % 

Yönetici 66 15 

Öğretmen 352 85 
Toplam 418 100 

 
 

Araştırmaya katılan 418 öğretmen ve yöneticinin % 15’i yönetici, % 85’i 

de öğretmendir.  
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Mesleki Kıdem  
 

Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin mesleki kıdem  değişkeni 

ile ilgili kişisel bilgileri Tablo 7’de yer almaktadır. 

 
Tablo. 7 

Araştırmaya Katılan Öğretmen ve Yöneticilerin Mesleki Kıdemlerine  göre 
Dağılımı 

 
Mesleki 
Kıdem 

N % 

0-5 Yıl 85 20,35 

6-10 Yıl 116 27,77 

11-15 Yıl 65 15,55 

16-20 Yıl 55 13,15 

21 Yıl ve 
Üstü 

97 23,20 

Toplam 418 100 

 

 Tablo 7’ye göre öğretmen ve yöneticilerin  mesleki kıdemlerine göre 

dağılımları 0-5 yıl arasında olanların oranı % 20,35 iken 6-10 yıl arasında 

olanların oranı %27,75, 11-15 yıl arasında olanların oranı % 15,55,  16-20 yıl 

arasında olanların oranı % 13,15 ve 21yıl ve üstü olanların oranı ise % 

23,20’dir. Bu verilerden, öğretmen ve yöneticilerden hizmet süresi 6-10 yıl 

arası olanların sayıca fazla oldukları, bunu kıdemce daha yüksek (21 ve üstü) 

olanların  oranının takip ettiği görülmektedir. 

 
Yöneticilikteki Kıdem  
 
 

Araştırmaya katılan yöneticilerin yöneticilikteki kıdem  değişkeni ile ilgili 

kişisel bilgileri Tablo 8’de yer almaktadır. 

 

Tablo. 8 
Araştırmaya Katılan  Yöneticilerin Yöneticilikteki Kıdemlerine  göre Dağılımı 

 
Yöneticilikteki 

Kıdem 
 

N % 

0-5 Yıl 
 

35 53 

6-10 Yıl 
 

12 18,2 
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Tablo 8’in devamı 
 

Yöneticilikteki 
Kıdem 

N % 

11-15 Yıl 
 

6   9,1 

16-20 Yıl 
 

5   7,6 

21 Yıl ve Üstü 
 

8 12,1 

Toplam 66 100 

 
Araştırmaya katılan yöneticilerin yöneticilikteki kıdemi 0-5 yıl arasında 

olanların oranı % 53,   6-10 yıl arasında olanların oranı % 18,2,  11-15 yıl 

arasında olanların oranı % 9,1 , 16-20 yıl arasında olanların oranı % 7,6,  21 

ve üstü kıdemi olanların oranı da % 12,1’dir. Bu verilerden hareketle, 

araştırmaya katılan yöneticilerin yöneticilikteki kıdemi 0-5 yıl arasında 

olanların oranı diğerlerine göre daha fazladır.  

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, öğrenim durumu ve mesleki 

kıdem durumlarına göre dağılımları Tablo 9’da yer almaktadır. 

 

Tablo. 9 

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyet, Öğrenim Durumu ve Mesleki 

Kıdem Durumlarına Göre Dağılımları 

 
 N % 

Erkek 155 44 

Kadın 197 56 

 

 

Cinsiyet 

Toplam 352 100 

Ön lisans 76     21,6 

Lisans 257  73 

Lisansüstü 19       5,4 

Diğer -    - 

 

Öğrenim 

Durumu 

Toplam 

 

352 100 
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Tablo 9’un devamı 

0-5 Yıl 82 23,3 

6-10 Yıl 102 29,0 

11-15 Yıl 55 15,6 

16-20 Yıl 48 13,6 

21 Yıl ve üstü 65 18,5 

 

Meslekteki 

Kıdem 

Toplam 352 100 

 

 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 56’sı kadın, % 44’ü ise erkektir. 

Bu durum Düzce il merkezinde görev yapan öğretmenlerin çoğunun kadın 

olduğunu göstermektedir.  

  

 Öğrenim durumunda ise öğretmenlerden ön lisans mezunu olanların 

oranı % 21,6, lisans mezunu olanların oranı % 73 ve  lisansüstü mezunlarının 

oranı ise % 5,4’tür. Araştırmaya katılan öğretmenlerin hiçbiri “diğer” 

seçeneğini işaretlememiştir. Verilerden hareketle araştırmaya katılan 

öğretmenlerin çoğunun lisans mezunu olduğu ancak lisansüstü mezunların 

oranının düşük olduğu söylenebilir. 

 

 Tablo 9’a göre öğretmenlerin meslekteki kıdemlerine göre dağılımları 0-

5 yıl arasında olanların oranı % 23,3 iken 6-10 yıl arasında olanların oranı % 

29, 11-15 yıl arasında olanların oranı % 15,6,  16-20 yıl arasında olanların 

oranı % 13,6 ve 21 yıl ve üstü olanların oranı ise % 18,5’tir. Bu verilerden, 

öğretmenlerin 6-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip olanların, kıdemi düşük 

olanlara göre sayıca fazla oldukları görülmektedir. 

 

Araştırmaya katılan yöneticilerin cinsiyet, öğrenim durumu ve mesleki 

kıdem ve yöneticilikteki kıdem durumlarına göre dağılımları Tablo 10’da yer 

almaktadır. 
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Tablo. 10 
 

Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Cinsiyet, Öğrenim Durumu,  Mesleki Kıdem ve 
Yöneticilikteki Kıdem Durumlarına Göre Dağılımları 

 
 

 N % 

Erkek 62 93,9 

Kadın 4   6,1 

 

 

     Cinsiyet 

Toplam 66          100 

Ön lisans 19     28,8 

Lisans 43       65,15 

Lisansüstü 4       6,1 

Diğer - - 

 

Öğrenim 

Durumu 

Toplam 66 100 

0-5 Yıl 3        4,5 

6-10 Yıl 14      21,2 

11-15 Yıl 10      15,2 

16-20 Yıl 7      10,6 

21 Yıl ve üstü 32       48,5 

 

 

Mesleki Kıdem 

Toplam 66  100 

0-5 Yıl 35    53 

6-10 Yıl  12      18,2 

11-15 Yıl 6        9,1 

16-20 Yıl 5        7,6 

21 Yıl ve üstü 8      12,1 

 

Yöneticilikteki 

Kıdem 

Toplam 66 100 

  

Tablo 10’a göre, araştırmaya katılan yöneticilerin % 93,9’u erkek, % 

6,1’i ise kadındır. Verilerden hareketle  araştırmaya katılan kadın 

öğretmenlerin erkeklere oranla fazla olmasına karşın kadın yöneticilerin erkek 

yöneticilere göre sayıca az oldukları görülmektedir.  

 

Öğrenim durumunda ise yöneticilerden ön lisans mezunu olanların 

oranı % 28,8, lisans mezunu olanların oranı % 65,15 ve  lisansüstü 

mezunlarının oranı ise % 6,1’dir. Araştırmaya katılan yöneticilerden hiçbiri 
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“diğer” seçeneğini işaretlememiştir. Verilerden hareketle araştırmaya katılan 

yöneticilerin çoğunun lisans mezunu olduğu görülmektedir. 

 

Yöneticilerin meslekteki kıdemlerine göre dağılımları 0-5 yıl arasında 

olanların oranı % 4,5 iken 6-10 yıl arasında olanların oranı % 21,2, 11-15 yıl 

arasında olanların oranı % 15,2,  16-20 yıl arasında olanların oranı % 10,6 ve 

21 yıl ve üstü olanların oranı ise % 48,5’tir. Bu verilerden, yöneticilerin 21 yıl 

ve üstü  mesleki kıdeme sahip olanların, kıdemi düşük olanlara göre sayıca 

fazla oldukları görülmektedir. Buna göre yöneticilerin büyük çoğunluğunun 

meslekteki hizmet sürelerinin sonuna geldiği söylenebilir. 

 

Yöneticilikteki kıdemlerine göre 0-5 yıl olanların oranı % 53 iken,  6-10 

yıl arası olanların oranı % 18,2,  11-15 yıl arası olanların oranı % 9,1,  16-20 

yıl olanların oranı % 7,6 ve 21 yıl ve üstü olanların oranı da % 12,1’dir. Bu 

verilere göre,  yöneticilerin meslekteki kıdemlerinin tersine, yöneticilikteki 

kıdem süresi 0-5 yıl arasında olanların oranı 21 yıl ve üstü olanlara göre daha 

fazladır. 

 

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 
 

Bu araştırmada Düzce il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

kamu İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin  okul yönetimine 

katılmaları konusunda öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini ortaya koymak 

amacıyla araştırmacı tarafından bir ölçek hazırlanmıştır. Veriler araştırmacı 

tarafından geliştirilen ve uzman görüşüne sunulmuş anket ile elde edilmiştir.  

 

Öğretmen ve yöneticilere uygulanan ‘Okul yönetimine katılma ölçeği’, 

öğretmenlerin okul yönetimine katılmalarını  ölçen, 1-5 arası puanlanan Likert 

tipi bir ölçektir: “(1) Hiç katılmıyorum, (2) Çok az katılıyorum, (3) Biraz 

katılıyorum, (4) Büyük ölçüde katılıyorum, (5) Tamamen  katılıyorum” 

seçeneklerinden oluşmaktadır. Ölçekteki en düşük puan ‘bir’ iken, en yüksek 

puan ‘beş’tir. İki bölümden oluşan anketin ilk bölümünde araştırmaya katılan 

grupların kişisel bilgileri, ikinci bölümünde ise, öğretmenlerin okul yönetimine 

katılmasına  ilişkin maddeler yer almıştır. 
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 Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılma  ölçeğini hazırlamak için 

konuyla ilgili alanyazın taranmış, araştırma konusu ile  ilgili daha önce yapılan 

çalışmalar incelenmiştir. İlgili alanyazın incelenmesi sonucunda 64 soruluk bir 

madde havuzu oluşturulmuştur. Ölçek taslağının oluşturulmasında bu 

havuzdan yararlanılmış ve tez danışmanı ile görüşülerek 60 maddelik bir ölçek 

taslağı oluşturulmuştur. 

 

Hazırlanan ölçek taslağı, tez danışmanı (Prof. Dr. İnayet AYDIN) ve 

eğitim yönetimi ile ölçme ve değerlendirme alanlarında uzman olan (Prof. Dr. 

Ali BALCI, Prof. Dr. Hüseyin BAŞAR, Doç. Dr. Yasemin KEPENEKÇİ, Yrd. 

Doç. Dr. Ömay ÇOKLUK, Arş. Gör. Ebru OĞUZ, Arş. Gör. Sabri GÜNGÖR) 

kişilerin görüşlerine sunulmuştur. Ölçek, uzman kişilerin görüşleri 

doğrultusunda yeniden ele alınmış, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 

geçerlilik çalışmalarının sürdürülmesi ve güvenirliğinin test edilmesi için ön 

uygulama yapılmıştır. ‘Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılması’  anketinin ön 

uygulaması evrende yer alan okullarla benzerlik gösteren ancak evrende yer 

almayan;  Ankara iline bağlı Mamak, Çankaya ve Sincan merkez İlçelerdeki 

altı ilköğretim okulunda görev yapan 60 öğretmen ve yöneticiye  

uygulanmıştır. Ön uygulama yapılan okullar ile öğretmen ve yönetici sayıları 

Tablo 11’de gösterilmiştir. 

 

Tablo. 11 
Ön uygulama yapılan ilköğretim okulları,  öğretmen ve yönetici sayıları 

 
Ön Uygulama Yapılan 

İlçeler İlköğretim  Okulları Öğretmen 
Sayısı 

Yönetici 
Sayısı 

Açıkalın İ.ö.o. 6 2 

Oğuz Kaan İ.ö.o. 10 2 

Ticaret Odası İ.ö.o. 5 1 

 

 

Mamak  
75.Yıl İ.ö.o. 14 2 

Çankaya Kütükçü Alibey i.ö.o. 8 1 

Sincan  75. Yıl Özkent Akbilek 
i.ö.o. 

8 1 

Toplam 6 51 9 
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Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları araştırmacı tarafından 

yapılmıştır. Ön uygulama sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda yapı 

geçerliliğini test etmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin 

güvenirliliğini saptamak için ise Cronbach Alpha katsayısına bakılmıştır. 

Burada Kalaycı’nın (2006, 405) alpha katsayısının değerlendirilmesinde 

uyulan değerlendirme kriterleri esas alınmıştır. Bu kriterler  aşağıda 

belirtilmiştir: 

.00 ≤ α ≤ .40 ise ölçek güvenilir değildir. 

.40 ≤ α ≤ .60 ise ölçek düşük güvenirliktedir. 

.60 ≤ α ≤  .80 ise ölçek oldukça güvenilirdir. 

.80 ≤ α ≤  1 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

Uygulama sonuçları değerlendirilip, yöntem ve içerik konusunda gerekli 

görülebilecek geliştirmeler yapıldıktan sonra ölçek 53 maddeye indirilmiştir. 

 
 Hazırlanan ölçek taslağı literatüre dayalı olarak hazırlandığından, her 

alt ölçek başlı başına bir ölçek olarak tasarlandığı için faktör analizi her alt 

ölçeğe uygulanmış ve her alt ölçeğin tek boyutlu olup olmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca her bir maddenin ayırt ediciliğine ve madde toplam 

korelasyonlarına bakılmıştır. Bu konuda Büyüköztürk (2004, 165) genel 

olarak, madde - toplam korelasyonu .30 ve daha yüksek olan maddelerin 

bireyleri iyi derecede ayırt ettiği, .20 - .30 arasında kalan maddelerin zorunlu 

görülmesi durumunda teste alınabileceği veya maddenin düzeltilmesi 

gerektiği, .20’den daha küçük maddelerin ise teste alınmaması gerektiğini 

önermektedir. 

 
 Madde faktör yük değerinin .45 ve daha yüksek olması, maddelerin 

seçiminde iyi bir ölçüttür (Büyüköztürk, 2004). Bu nedenle faktör analizi 

sonuçlarına göre faktör yük değeri .45’in altında olan maddeler ölçekten 

çıkarılmıştır. 
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Maddelerin içerikleri ölçülen özellikler dikkate alınarak faktörler 

adlandırılmıştır. İlk faktör yönetime katılma durumu, ikinci faktör yönetime 

katılmanın yararlarına ilişkin görüşler,  üçüncü faktör katılımı azaltan etkenler, 

dördüncü faktör ise katılımı artırıcı öneriler olarak adlandırılmıştır.  

 

Alt ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizi sonuçlarına bakıldığında; 

okul yönetimine katılma ölçeğinin birinci boyutu olan “Yönetime katılma 

durumu” boyutunda 10 madde bulunmaktadır ve ölçeğin 

1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. ve 10. maddeleridir. Bu maddelerin faktör yüklerinin 

dağılımları .591 ile .869 arasında değişmektedir. Bu boyut ölçekte ölçülmek 

istenen özelliklerin % 49,02’sini açıklamaktadır. Birinci boyuta ait faktör yük 

değerleri ve madde toplam korelasyonları Tablo 12’de gösterilmiştir. 

Tablo . 12 

 

Yönetime Katılma Durumu Boyutu Faktör Yükü Ve Madde Toplam 
Korelasyonları 

 

Yönetime Katılma Durumu Boyutu 
Madde 
No 

Faktör Yük  
Değeri 

Madde Toplam 
Korelasyonu 

1 .849 .695 
2 .741 .627 
3 .794 .758 
4 .702 .735 
5 .793 .757 
6 .727 .575 
7 .752 .633 
8 .591 .327 

9 .768 .414 
10 .869 .411 

Açıklanan Varyans:  %  49,02  
       
Cronbach Alfa Katsayısı =  .873    

         

 

 Okul yönetimine katılma ölçeğinin ikinci boyutu olan “Yönetime 

katılmanın yararlarına ilişkin görüşler” boyutunda 13 madde bulunmaktadır ve 

ölçeğin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. maddeleridir. Bu 

maddelerin faktör yüklerinin dağılımları .565 ile .905 arasında değişmektedir. 

Bu boyut ölçekte ölçülmek istenen özelliklerin % 51,07’sini açıklamaktadır.  
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İkinci boyuta ait faktör yük değerleri ve madde toplam korelasyonları 

Tablo 13’de gösterilmiştir. 

 

Tablo .13 
Yönetime Katılmanın Yararları Boyutu Faktör Yükü ve Madde Toplam 

Korelasyonları 
               

Yönetime Katılmanın Yararları Boyutu 
Madde 

No 
Faktör Yük 
Değeri 

Madde Toplam 
Korelasyonu 

11 .841 .513 
12 .792 .671 
13 .636 .715 
14 .684 .719 
15 .613 .594 
16 .698 .674 
17 .615 .659 
18 .905 .526 
19 .595 .741 
20 .802 .725 
21 .770 .656 
22 .696 .685 
23 .565 .616 

Açıklanan Varyans : % 51,07 
Cronbach Alfa Katsayısı =.925 

 
Okul yönetimine katılma ölçeğinin üçüncü  boyutu olan “Katılımı azaltan 

etkenler” boyutunda 16 madde bulunmaktadır ve ölçeğin 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. maddeleridir. Bu maddelerin faktör 

yükleri dağılımları .694 ile .905 arasında değişmektedir. Bu boyut ölçekte 

ölçülmek istenen özelliklerin % 46,67’sini açıklamaktadır. Üçüncü boyuta ait 

faktör yük değerleri ve madde toplam korelasyonları Tablo  14’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo. 14 
Katılımı Azaltan Etkenler Boyutu Faktör Yükü Ve Madde Toplam 

Korelasyonları 
 

Katılımı Azaltan Etkenler Boyutu 
Madde 

No 
Faktör Yük 
Değeri 

Madde Toplam 
Korelasyonu 

24 .760 .587 
25 .881 .678 
26 .846 .602 
27 .832 .635 
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Tablo 14’ün devamı 

 

Katılımı Azaltan Etkenler Boyutu 

Madde 
No 

Faktör Yük 
Değeri 

Madde Toplam 
Korelasyonu 

28 .862 .641 
29 .856 .722 
30 .804 .703 
31 .905 .728 

32 .700 .422 
33 .694 .502 
34 .800 .340 
35 .863 .268 
36 .725 .656 
37 .730 .570 

38 .728 .429 

39 .732 .513 
Açıklanan Varyans: % 46,67 
Cronbach Alfa Katsayısı = .903 
 

 

Okul yönetimine katılma ölçeğinin son boyutu olan “Katılımı artırıcı 

öneriler” boyutunda 14 madde bulunmaktadır ve ölçeğin 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53. maddeleridir. Bu maddelerin faktör yükleri 

.566 ile .886 arasında değişmektedir. Bu boyut ölçekte ölçülmek istenen 

özelliklerin % 44,71’ini açıklamaktadır. Dördüncü boyuta ait faktör yük 

değerleri ve madde toplam korelasyonları Tablo 15’de gösterilmiştir. 

 

Tablo. 15 
Katılımı Artırıcı Öneriler Boyutu Faktör Yükü Ve Madde Toplam 

Korelasyonları 
 

Katılımı Artırıcı Öneriler Boyutu 
Madde 

No 
Faktör Yük 
Değeri 

Madde Toplam 
Korelasyonu 

40 .886 .321 
41 .730 .608 
42 .705 .324 
43 .774 .535 
44 .594 .688 
45 .761 .447 
46 .566 .601 
47 .697 .807 
48 .665 .683 
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Tablo 15’in devamı 

 
Katılımı Artırıcı Öneriler Boyutu 
Madde 
No 

Faktör Yük 
Değeri 

Madde Toplam 
Korelasyonu 

49 .704 .718 
50 .668 .755 
51 .809 .635 
52 .610 .477 
53 .735 .612 

Açıklanan Varyans: % 44,71 
Cronbach Alfa Katsayısı = .899 
 

 

Tüm boyutların açıkladığı varyans oranları ve alfa değerleri Tablo 16’da 

verilmiştir. 

 

Tablo. 16 
Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılma  Ölçeği Alt Boyutları Alpha Katsayıları 

 

Okul Yönetimine 
Katılma Boyutları 

 

Açıkladığı 
varyans % 

Alpha 

Yönetime 
Katılma Durumu 

49,02 
 

.873 

Yönetime Katılmanın  
Yararları 

51,07 
 

.925 

Katılımı Azaltan 
Etkenler 

46,67 
 

.903 

Katılımı Artırıcı 
Öneriler 

44,71 
 

.899 

Toplam 51,27 .844 
 

Tablo 16’da görüldüğü gibi öz değeri birin üstünde olan bu dört 

bileşenin ölçülmeye çalışılan özellikleri açıklama oranları sırasıyla; birinci 

faktör toplam varyansın  %49,02’sini, ikinci faktör % 51,07’sini, üçüncü faktör 

% 46,67’sini ve dördüncü faktör ise 44,71’ini açıklamaktadır. Toplamda bu 

ölçek, ölçülmeye çalışılan özelliğin % 51,27’sini açıklayabilmektedir. Birinci 

faktör için hesaplanan alpha katsayısı .873, ikinci faktör için .925, üçüncü 

faktör için .903, dördüncü faktör için  .899 ve  toplamda ise alpha katsayısı 

.844’tür. 
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 Bu bulgulara göre öğretmen ve yöneticilere uygulanan “Öğretmenlerin 

Okul Yönetimine Katılma Ölçeği”nin dört faktörlü geçerli ve güvenilir bir ölçme 

aracı olduğu kabul edilmiştir. 

  
Verilerin Çözümlenmesi 
 
 Araştırmada toplanan veriler, bilgisayarda SPSS İstatistik Programı 

yardımı ile çözümlenmiştir.  

 

 Öğretmen ve yöneticilerin, öğretmenlerin okul yönetimine katılmalarına 

ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde, aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapma 

(ss) değerleri bulunmuş, bu değerlerden aritmetik ortalamaların öğretmen ve 

yöneticilerin cinsiyetine göre farklılık gösterip göstermediğine  ‘t-testi’ ile 

bakılmıştır. Öğrenim durumları ile  mesleki kıdem ve yöneticilikteki kıdem 

durumlarına göre farklılık gösterip göstermediğine tek yönlü ANOVA (One-way 

ANOVA) ile bakılmıştır. Farkın anlamlı çıkması durumunda ise farkın hangi 

gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla LSD çoklu karşılaştırma testi 

uygulanmıştır. 

 

Boyutlara göre öğretmen ve yöneticilerin görüşleri arasında anlamlı bir 

farkın olup olmadığına  ‘t-testi’ ile bakılmıştır. 

 

Kullanılan test maddeleri sayısal olarak 1.00 ile 5.00 arasında 

değiştiğinden ve bu ölçeklerde 0.80 birimlik kesitler bulunduğu, buna göre, 

belirlenen puan aralıklarında hesaplanan ortalamalar dikkate alınarak, 

öğretmenlerin okul yönetimine katılması konusunda öğretmen ve yöneticilerin 

görüşlerine ilişkin her bir madde açısından kestirimlerde bulunulmuştur. Bunun 

için ilköğretim okullarında öğretmenlerin okul yönetimine katılmasına ilişkin, 

aritmetik ortalaması 1.00-1.79 arasındaki önermenin ‘Hiç Katılmıyorum’, 

aritmetik ortalaması 1.80-2.59 arasındaki önermelerin ‘Çok Az Katılıyorum’,  

aritmetik ortalaması 2.60-3.39 arasındaki önermelerin ‘Biraz Katılıyorum’, 

Aritmetik ortalaması 3.40-4.19 arasındaki önermelerin ‘Büyük Ölçüde 

Katılıyorum’ ve aritmetik ortalaması 4.20-5.00 arasındaki önermelerin de 

‘Tamamen Katılıyorum’ şeklinde yorumlamalarına gidilmiştir. 
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                                               BÖLÜM IV 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 
 

 Bu bölümde Düzce ili ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul 

yönetimine katılmalarına ilişkin öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini ortaya 

koymak amacıyla geliştirilmiş olan anket aracılığı ile toplanan verilerin 

analizleri sonucunda ortaya çıkan bulgular ve yorumlara yer verilmiştir. 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılmaları ile ilgili öğretmen ve yönetici 

görüşlerinin frekans ve yüzde dağılımları ekler bölümünde Tablo 28 ve Tablo 

29’da verilmiştir. 

 

KİŞİSEL DEĞİŞKENLERE GÖRE YÖNETİME KATILIMIN 

BOYUTLARINA İLİŞKİN BULGULAR VE YORUM 

Yönetime katılımın dört boyutunda, öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyete 

göre karşılaştırılması ‘t- testi’ ile yapılmıştır. Tablo 17’de bu teste ilişkin veriler 

görülmektedir. 

Tablo. 17 
 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılma  ile ilgili görüşlerinin cinsiyet 
değişkenine göre T-testi sonuçları 

 

Cinsiyet N X  S Sd t p 

Erkek 155 200,14 17,95 

Kadın 197 200,32 17,03 

 

350 

 

0,98 

 

0,92 

                        

Öğretmenlerin okul yönetimine katılma ile ilgili  görüşleri cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. [t(350)= 0,98 , p>.05]. Kadın öğretmenler 

ile erkek  öğretmenlerin yönetime katılmaya ilişkin görüşleri birbirine oldukça 

yakın bulunmuştur. 

 
Aldemir (1996) tarafından Ankara ili, Altındağ ilçesinde yapılan 

“İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Yönetime Katılma Düzeylerine İlişkin 

Algıları” adlı araştırmanın ve  Karaca (2001) tarafından Muğla ili Marmaris ilçe 
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merkezinde yapılan “İlköğretim Okulları ve Özel İlköğretim Okullarında 

Öğretmenlerin Karara Katılma Düzeyleri” adlı araştırmaların bulgularına 

bakıldığında da, öğretmenlerin cinsiyetleri ile yönetime katılma dereceleri 

arasında anlamlı bir farkın  bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 

Araştırmaya katılan yöneticilerin görüşleri arasında cinsiyet değişkenine 

göre bir karşılaştırma yapılabilmesi için  erkek ve kadın yönetici sayısının 

birbirine yakın olması gerektiği düşünülmüştür. Araştırmaya katılan 

yöneticilerden kadın olan yöneticilerin sayısının  az olmasından dolayı 

yöneticilerin görüşleri arasında cinsiyete göre bir karşılaştırma yapılmamıştır. 

 

Yönetime katılımın dört boyutunda, öğretmenlerin görüşlerinin öğrenim 

durumuna göre karşılaştırılması ‘tek faktörlü varyans analizi’ ile yapılmıştır. 

Tablo 18’de bu analize  ilişkin veriler görülmektedir. 

 
Tablo. 18 

 
Öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre okul yönetimine katılma ile ilgili 

görüşlerine ait tek faktörlü varyans analizi sonuçları 
 

Öğrenim 
Durumu 

N X  
 

S Sd F P Anlamlı 
fark 

(LSD) 
Ön Lisans 76 196,86 21,12 

Lisans  257 201,10 16,43 

Lisansüstü 19 202,10 12,34 

Diğer  - - - 

Toplam 352 200,24 17,42      

 

2- 349 

 

1,85 

 

.158 

 

- 

               

Tablo 18 incelendiğinde, analiz sonuçlarına göre, öğretmenlerin okul 

yönetimine katılma ile ilgili  görüşleri, öğrenim durumu değişkenine göre 

anlamlı bir fark oluşturmamaktadır [F(2-349)= 1,85, p> 0.05].  

 
Yönetime katılımın dört boyutunda, yöneticilerin görüşlerinin öğrenim 

durumuna göre karşılaştırılması ‘tek faktörlü varyans analizi’ ile yapılmıştır. 

Tablo 19’da bu analize  ilişkin veriler görülmektedir. 

 



 

 

108 

108 

Tablo. 19 
 

Yöneticilerin  öğrenim durumlarına göre öğretmenlerin  okul yönetimine katılma 
ile ilgili görüşlerine ait tek faktörlü varyans analizi sonuçları 

 
Öğrenim 
Durumu 

N X  

 
S Sd F P Anlamlı 

fark 
(LSD) 

Ön Lisans 19 206,58 14,87 

Lisans  43 200,58 13,88 

Lisansüstü 4 205,33 2,08 

Diğer - - - 

Toplam  66 202,79 13,74 

 

2- 66 

 

.809 

 

.453 

 

- 

 

Tablo 19 incelendiğinde, analiz sonuçları, yöneticilere göre 

öğretmenlerin okul yönetimine katılma ile ilgili  görüşlerinin öğrenim durumuna 

göre anlamlı bir fark oluşturmadığını  göstermektedir [F(2-66)= .809, p> 0.05]. 

 
 Yönetime katılımın dört boyutuna ilişkin öğretmen ve yöneticilerin 

görüşlerinin görev değişkenine göre değişip değişmediğini belirlemeye yönelik 

yapılan ‘t- testi’ sonuçları Tablo 20’de gösterilmiştir. 

 

Tablo. 20 
Öğretmen ve Yöneticilerin Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılması 

Boyutlarına İlişkin T-Testi Sonuçları 
 

  Boyutlar Görev N X  S Sd t p 

Öğretmen 352 33,63 8,45  
1 
 

Yönetime  
Katılma  
Durumu Yönetici 66 38,51 5,33 

416 3,52 0,00 

Öğretmen 352 56,56 7,10 2 Yönetime 
Katılmanın 
Yararları Yönetici 66 58,69 5,28 

416 1,81 0,70 

Öğretmen 352 44,71 13,45  
3 
 

Katılımı  
Azaltan  
Etkenler Yönetici 66 40,66 11,73 

416 1,80 0,72 

Öğretmen 352 65,46 6,01  
4 
 

Katılımı  
Artırıcı  

Öneriler Yönetici 66 64,92 4,30 

416 .54 .58 

Öğretmen 352 200,24 17,42  
Toplam 

Yönetici 66 202,79 13,74 

416 .88 .37 
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        Tablo 20 incelendiğinde, analiz sonuçları, öğretmenlerin okul 

yönetimine katılmaları konusunda, öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşleri 

arasında görev değişkenine göre sadece birinci boyutta anlamlı bir fark 

bulunmuştur. [F(416)=3,52 p< 0.05]. Yöneticilerin yönetime katılma durumuna 

ilişkin görüşleri ( X =38,51), öğretmenlerin yönetime katılma durumuna ilişkin 

görüşlerine göre ( X =33,63)  daha olumlu bulunmuştur. İkinci, üçüncü ve 

dördüncü boyutlar arasında ise öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşleri 

arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Birinci boyutun dışında diğer 

boyutlarda  gerek öğretmenlerin gerekse de yöneticilerin görüşleri birbirine 

oldukça yakın bulunmuştur.  

 

 Katılımı artırıcı öneriler boyutunda öğretmen ( X =65,46) ve yöneticilerin                       

( X =64,92) görüşleri en yüksek bulunurken, yönetime katılma durumu 

boyutunda ise öğretmen ( X =33,63) ve yöneticilerin ( X =38,51) görüşleri en 

düşük bulunmuştur. 

Tablo. 21 
Öğretmenlerin mesleki kıdemine göre öğretmenlerin  okul yönetimine 

katılmasına ilişkin görüşlerine ait tek faktörlü varyans analizi sonuçları 

 
 

Mesleki 

Kıdem 

 

N 

 

 

X  

 

 

S 

 
Sd 

 

F 

 

P 

 
Anlamlı fark 

(LSD) 

0-5 Yıl 82 199,28 17,45 

6-10 Yıl 102 201,61 16,04 

11-15 Yıl 55 204,90 16,18 

16-20 Yıl 48 194,68 18,59 

21 ve 

Üstü 

65 199,46 18,73 

Toplam 352 200,24 17,42 

 

4-351 2,503 0,042 (16-20)-(6-10) 

(16-20)-(11-15) 

      

Tablo 21 incelendiğinde, analiz sonuçları, öğretmenlere göre 

öğretmenlerin okul yönetimine katılması ile ilgili  görüşlerinin mesleki kıdemine 
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göre anlamlı bir fark oluşturduğunu  göstermektedir [F(4-351)= 2,503 ,  p< .05]. 

Farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için LSD testi uygulanmıştır. 

Buna göre mesleki kıdemi 16-20 yıl arası olanlarla mesleki kıdemi 11-15 yıl ve 

6-10 yıl arası olan öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Konu ile ilgili yapılan diğer bilimsel araştırmalarda da 

öğretmenlerin görüşleri arasında mesleki kıdem değişkenine  göre anlamlı bir 

fark olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo. 22 
Yöneticilerin  mesleki kıdemlerine göre öğretmenlerin  okul yönetimine 
katılmasına ilişkin görüşlerine ait tek faktörlü varyans analizi sonuçları 

 

Mesleki 
Kıdem 

N X  

 
S Sd 

F 
P Anlamlı 

Fark 

(LSD) 
0-5 Yıl 3 183,00 7,07 

6-10 Yıl 14 204,71 13,87 

11-15 Yıl 10 200,50 9,39 

16-20 Yıl 7 202,80 20,42 

21 ve Üstü 32 204,89 12,78 

Toplam  66 202,79 13,74 

 

4-65 

 

 

1,256 

 

 

.306 

 

     

        - 

 
Yöneticilere göre öğretmenlerin okul yönetimine katılmasına 

ilişkin  görüşleri mesleki kıdeme göre anlamlı bir fark oluşturmamaktadır 

[F(4,65)= 1,256,  p> .05]. 

Tablo. 23 

Yöneticilerin  yöneticilikteki  kıdemlerine göre öğretmenlerin  okul yönetimine 
katılmasına ilişkin görüşlerine ait tek faktörlü varyans analizi sonuçları 

 
Mesleki 
Kıdem 

N X  

 
S 

Sd 
F P Anlamlı 

fark 
(LSD) 

0-5 Yıl 35 201,00 14,34 

6-10 Yıl 12 202,87 12,20 

11-15 Yıl 6 200,80 11,77 

16-20 Yıl 5 200,50 6,19 

21 ve Üstü 8 215,50 20,24 

Toplam  66 202,79 13,74 

 

4-65 

 

,983 

 

 

.430 

 

     

        - 
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Yöneticilere göre öğretmenlerin okul yönetimine katılmasına ilişkin  

görüşleri yöneticilikteki kıdemlerine göre anlamlı bir fark oluşturmamaktadır 

[F(4,65)= .983, p> .05]. 

YÖNETİME KATILMA DURUMU BOYUTUNA İLİŞKİN BULGULAR VE 

YORUM 

 

Okul yönetimine katılma durumu boyutuna ilişkin bulgular topluca Tablo 

24’te verilmiştir. 

Tablo. 24 
Öğretmen ve Yöneticilerin, Okul Yönetimine Katılma Durumuna İlişkin 

Ortalama, Standart Sapma (SS) ve Sıra Değerleri 
 

Öğretmen Yönetici 

M
ad

    

Anket  Maddeleri  

X  

 
SS 

 
Önem 

Sırası 

 

X  

 
SS 

 
Önem 

Sırası 

1 Okul yöneticileri öğretmenlerden 
gelebilecek farklı görüş ve düşüncelere 
açıktır. 

 

3,53 

 

1,06 

 

4 

 

4,46 

 

,70 

 

2 

2 Okul yöneticileri yönetime katılma 
konusunda öğretmenleri 
güdülemektedir. 

3,06 1,13 7 4,19 ,86 4 

3 Okul yöneticileri demokratik bir 
yönetim anlayışına sahiptir. 

3,36 1,18 5 4,16 ,85 5 

4  Okul yöneticileri öğretmenlerin karar 
verme yeterliliğine inanmaktadır. 

3,36 1,13 5 3,83 ,90 7 

5  Okul yöneticileri iletişime açıktır. 3,58 1,18 3 4,37 ,73 3 

6 Öğretmenler  kendilerini ilgilendiren  
konularda yönetime katılmakta ve 
fikirlerini belirtmektedir. 

3,78 1,00 2 4,12 ,86 6 

7 Okuldaki toplantılarda  öğretmenler 
yeterince söz hakkına sahiptir. 

3,96 1,01 1 4,48 ,68 1 

8 Okul yöneticileri, okuldaki bir işi tek 
başlarına yapmayı, öğretmenlerle 
birlikte yapmaya tercih etmektedir. 

3,20 1,23 6 3,39 1,21 8 

9 Ders yükü az olan öğretmenler okul 
yönetimine daha fazla katılım fırsatı 
bulmaktadır. 

2,73 1,20 9 2,90 1,14 9 

10 Öğretmenler okul yönetimine katılma 
konusunda isteklidir. 

2,88 1,03 8 2,83 ,93 10 

 

Tablo 24 incelendiğinde, öğretmenlere göre, yönetime katılma 

durumuna ilişkin olarak, ‘Okuldaki toplantılarda  öğretmenler yeterince söz 

hakkına sahiptir.’ ( X =3,96) ifadesine büyük ölçüde katıldıkları, bunu 
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‘Öğretmenler  kendilerini ilgilendiren  konularda yönetime katılmakta ve 

fikirlerini belirtmektedir.’ ( X =3,78), ve ‘Okul yöneticileri iletişime açıktır.’ 

( X =3,58) ifadelerinin takip ettiği görülmektedir. 

 

Öğretmenlerin  en az katıldıkları maddeler ise sırasıyla, ‘Ders yükü az 

olan öğretmenler okul yönetimine daha fazla katılım fırsatı bulmaktadır.’ 

( X =2,73),  ‘Öğretmenler okul yönetimine katılma konusunda isteklidir.’ 

( X =2,88) ifadesi ile ‘Okul yöneticileri yönetime katılma konusunda 

öğretmenleri güdülemektedir.’ ( X =3,06) ifadelerinin izlediği görülmektedir. 

 
Tablo 24 incelendiğinde, yöneticilerin, yönetime katılma durumuna 

ilişkin olarak, ‘Okuldaki toplantılarda  öğretmenler yeterince söz hakkına 

sahiptir.’ ( X =4,48) ifadesinin katılma sırasının yüksek olduğu, bunu ‘Okul 

yöneticileri öğretmenlerden gelebilecek farklı görüş ve düşüncelere açıktır.’ 

( X =4,46), ‘Okul yöneticileri iletişime açıktır.’  ( X =4,37) ve ‘Okul yöneticileri 

yönetime katılma konusunda öğretmenleri güdülemektedir.’ ( X =4,19) 

ifadelerinin takip ettiği görülmektedir. 

 

Yöneticilerin görüşleri arasında katılma sırası en az olan maddeler ise 

sırasıyla, ‘Öğretmenler okul yönetimine katılma konusunda isteklidir.’ 

( X =2,83),  ‘Ders yükü az olan öğretmenler okul yönetimine daha fazla katılım 

fırsatı bulmaktadır.’ ( X =2,90) ifadesi ile ‘Okul yöneticileri, okuldaki bir işi tek 

başlarına yapmayı, öğretmenlerle birlikte yapmaya tercih etmektedir.’ 

( X =3,39) ifadelerinin izlediği görülmektedir. 

 
Bu bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin, yönetime katılma durumuna  

ilişkin olarak, okuldaki toplantılarda  öğretmenlerin yeterince söz hakkına 

sahip olduğu, öğretmenlerin kendilerini ilgilendiren  konularda yönetime 

katıldıkları ve fikirlerini belirttikleri ve okul yöneticilerinin iletişime açık olduğu 

ifadelerine büyük ölçüde katıldıkları görülmektedir. Buna karşın öğretmenlerin, 

ders yükü az olan öğretmenlerin okul yönetimine daha fazla katılım fırsatı 

buldukları, öğretmenlerin okul yönetimine katılma konusunda istekli oldukları,  
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okul yöneticilerinin yönetime katılma konusunda öğretmenleri güdüledikleri 

ifadelerine biraz katıldıkları görülmektedir. 

 

Yine bulgulara bakıldığında okul yöneticilerinin, yönetime katılma 

durumuna  ilişkin olarak, okuldaki toplantılarda öğretmenlerin yeterince söz 

sahibi olduğuna, okul yöneticilerinin öğretmenlerden gelebilecek farklı görüş 

ve düşüncelere açık olduğuna, okuldaki yöneticilerin de iletişime yeterince 

açık olduğuna ve okul yöneticilerinin yönetime katılma konusunda 

öğretmenleri güdülediklerine tamamen katıldıkları görülmektedir. Buna karşın 

ders yükü az olan öğretmenlerin okul yönetimine daha fazla katılım fırsatı 

buldukları, öğretmenlerin okul yönetimine katılma konusunda istekli oldukları 

ve okul yöneticilerinin, okuldaki bir işi tek başlarına yapmayı öğretmenlerle 

birlikte yapmaya tercih ettikleri ifadelerine de biraz katıldıkları görülmektedir. 

 
ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİMİNE KATILMASININ YARARLARI 

BOYUTUNA İLİŞKİN BULGULAR VE YORUM 

 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılmasının yararlarına ilişkin yorumlar 

Tablo 25’teki bulgulara göre yapılmıştır. 

Tablo. 25 
 

Öğretmen ve Yöneticilere Göre Yönetime Katılmanın Yararlarına İlişkin 
Aritmetik ortalama, Standart Sapma (SS) ve Sıra değerleri (önem sırası) 

 
Öğretmen 

 

Yönetici 

Mad. 
No 

Yönetime Katılmanın Yararları 

X  SS Önem 

Sırası 

X  SS Önem  

Sırası 

11 Öğretmenlerin yönetime 
katılması, okulun gelişiminde 
öğretmenin etkisini artırmaktadır. 

4,29 ,77 7 4,42 ,63 8 

12 Öğretmenlerin okul yönetimine 
katılması yönetici ile öğretmen 
arasında  işbirliğini 
geliştirmektedir. 

4,37 ,74 5 4,62 ,48 4 

13 Öğretmenlerin okul yönetimine 
katılması, öğretmenlerin moralini 
yükseltmektedir. 

4,23 ,77 9 4,43 ,63 7 

14 Öğretmenlerin okul yönetimine 
katılmasıyla okulun amaçlarına 
ulaşması sağlanmaktadır. 

4,27 ,78 8 4,51 ,68 6 
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Tablo 25’in devamı 

Öğretmen 
Yönetici 

Mad. 
No 

Yönetime Katılmanın Yararları 

X  SS Önem 
Sırası 

X  SS Önem  
Sırası 

15 Katılımın artması,   okul 
yönetiminin etkililiğini 
artırmaktadır. 

4,36 ,73 6 4,65 ,54 3 

16 Öğretmenlerin görüş ve 
önerilerinin okul yönetimince 
önemsenmesi onların çalışma 
isteğini artırmaktadır. 

4,51 ,71 1 4,66 ,50 2 

17 Öğretmenler, alınacak kararlara 
katıldıklarında eğitimdeki hizmet 
kalitesi artmaktadır. 

4,50 ,68 2 4,71 ,45 1 

18 Öğretmenler, alınacak kararlara 
katıldıklarında okul içindeki 
çatışmalar azalmaktadır. 

4,16 ,95 11 4,28 ,87 10 

19 Öğretmenler okul yönetimine 
katıldıklarında okulu daha çok 
benimsemektedir. 

4,39 ,77 4 4,53 ,68 5 

20 Okul yöneticilerinin katılımcı 
yönetim anlayışını 
benimsemeleri, okulda 
demokratik bir havanın 
oluşmasına katkı sağlamaktadır. 

4,47 ,69 3 4,65 ,54 3 

21 Öğretmenler okul yönetimine 
katıldıklarında öğretmenlerin 
yaratıcılığı gelişmektedir. 

4,21 ,84 10 4,43 .63 7 

22 Öğretmenlerin okul yönetimine 
katılmasıyla  alınacak kararın 
niteliği de artmaktadır. 

4,36 ,69 6 4,51 .58 6 

23 Okul yönetimine katılan 
öğretmenler, alınacak kararları 
benimsemekte  ve 
desteklemektedir. 

4,39 ,69 4 4,34 .64 9 

 

Tablo 25 incelendiğinde, öğretmenlerin, öğretmenlerin  okul yönetimine 

katılmasının yararlarına  ilişkin olarak, ‘Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin 

okul yönetimince önemsenmesi, onların çalışma isteğini artırmaktadır.’ 

( X =4,51) ifadesine tamamen katıldıkları, bunu ‘Öğretmenler, alınacak 

kararlara katıldıklarında eğitimdeki hizmet kalitesi artmaktadır.’ ( X =4,50) 

ifadesi ile  ‘Okul yöneticilerinin katılımcı yönetim anlayışını benimsemeleri, 

okulda demokratik bir havanın oluşmasına katkı sağlamaktadır.’ ( X =4,47)  

ifadelerinin takip ettiği görülmektedir. 



 

 

115 

115 

 

Bu bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin okul yönetimine katılmasının 

yararlarına  ilişkin olarak, ‘Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin okul 

yönetimince önemsenmesi onların çalışma isteğini artırmaktadır.’ ifadesine 

öğretmenlerin tamamen katıldığı görülmektedir. Bu durum, öğretmenlerin 

görüş ve önerileri okul yönetimince önemsendiğinde, öğretmenlerin çalışma 

isteğinin arttığı, böylece, işteki verimin de arttığı  şeklinde yorumlanabilir.  

 

Yine ‘Öğretmenler, alınacak kararlara katıldıklarında eğitimdeki hizmet 

kalitesi artmaktadır.’ ifadesine öğretmenler tamamen katılım sağlamışlardır. 

Bu durum, öğretmenlerin kararlara katılmasıyla eğitimdeki hizmetin kalitesinde 

de artış sağlanacağı şeklinde yorumlanabilir. 

 

            Öğretmenlerin yönetime katılmasının yararları konusunda, ‘Okul 

yöneticilerinin katılımcı yönetim anlayışını benimsemeleri, okulda demokratik 

bir havanın oluşmasına katkı sağlamaktadır.’ ifadesine öğretmenler üçüncü 

sırada yüksek katılım göstermişlerdir. Bu durum, demokratik yönetim 

anlayışına sahip yöneticilerin okuldaki demokratik havanın oluşmasında, bir 

diğer ifadeyle demokrasi kültürünün yerleşmesinde  büyük katkı sağladıkları 

şeklinde yorumlanabilir. Okullarda demokrasi kültürünün yerleşmesi ve 

gelişmesi için okul yönetiminin demokratik tutumunun son derece önemli 

olduğu söylenebilir 

 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılmasının yararlarına ilişkin 

öğretmenlerin katıldıkları yararlardan önem sırası en düşük bulunan, 

‘Öğretmenler, alınacak kararlara katıldıklarında okul içindeki çatışmalar 

azalmaktadır.’ ( X =4,16) ifadesidir. Ancak bu ifadenin bile oldukça yüksek bir 

değerle değerlendirildiği görülmektedir. Buna göre, öğretmenler okulda 

alınacak kararlara katıldıklarında çatışmaların azaldığı görüşüne ‘Büyük 

Ölçüde Katılıyorum’ şeklinde katılım sağlamışlardır. Ayrıca,  4.16’lık bir 

ortalama, öğretmenlerin kararlara katılması ile çatışmaların azalması arasında 

olumlu bir ilişkinin olduğunun göstergesidir. Pehlivan’ın (1995, 31) Gödelek’ten 

(1988) aktardığına göre, iyi düzenlenmiş bir katılma olgusu, işgörenlerin 
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verimini artırır, örgütten ayrılmaları azaltır, örgüt içindeki çatışmaları azaltarak 

daha iyi bir iletişim sağlar ve etkileşimi geliştirir. 

 

Yine önem sırası düşük bulunan bir diğer madde de, ‘Öğretmenler okul 

yönetimine katıldıklarında öğretmenlerin yaratıcılığı gelişmektedir.’ ( X =4,21) 

ifadesidir. Bu durum, öğretmenlerin belirtilen maddeye katılmadıkları anlamına 

gelmemelidir. Çünkü, en yüksek puanın beş olduğu bir ölçekte 4,21’lik  bir 

ortalamanın yüksek bir katılım göstergesi olduğu söylenebilir. Buna göre, 

öğretmenler  okul yönetimine katılarak yaratıcı yönlerinin geliştiği yöndeki 

görüşe ‘Tamamen Katılıyorum’ şeklinde katılım sağlayarak, yaratıcılıklarının 

artmasında yönetime katılmanın büyük payı olduğu görüşündedirler. 

 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılma yararlarından üçüncü sırada 

önem sırası düşük bulunan bir diğer madde de, ’Öğretmenlerin okul 

yönetimine katılması, öğretmenlerin moralini yükseltmektedir.’ ( X =4,23) 

şeklindeki ifadedir. Buna göre, öğretmenler, okul yönetimine katıldıklarında 

morallerinin yükseldiği görüşüne ‘Tamamen Katılıyorum’ şeklinde katılım 

göstermişlerdir. Buna göre öğretmenlerin çoğu yönetime katılmanın morallerini 

yüksek tuttuğu görüşüne tamamen katılmaktadırlar.  

 

Uras’a (1995) göre, bilgi ve deneyimine saygı duyulduğunu, bu bilgi ve 

deneyimden yararlanıldığını gören işgörenin morali yükselerek, işine ve iş 

çevresine karşı olumlu duygu ve tutumlar geliştirilebilir. Kararlara katılmanın 

yokluğu bireylerde strese yol açmakta,  dolayısı ile katılmanın bireyleri 

rahatlatacağı düşünülmektedir. 

 

Tablo 25 incelendiğinde, yöneticilere göre, öğretmenlerin  okul 

yönetimine katılmasının yararlarına  ilişkin olarak, birinci sırada ‘Öğretmenler, 

alınacak kararlara katıldıklarında eğitimdeki hizmet kalitesi artmaktadır.’ 

( X =4,71) ifadesi yer almakta, onu ikinci sırada ‘Öğretmenlerin görüş ve 

önerilerinin okul yönetimince önemsenmesi onların çalışma isteğini 

artırmaktadır.’ ( X =4,66), üçüncü sırada ‘Okul yöneticilerinin katılımcı yönetim 

anlayışını benimsemeleri, okulda demokratik bir havanın oluşmasına katkı 
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sağlamaktadır.’ ( X =4,65) ifadesi ile ‘Katılımın artması, okul yönetiminin 

etkililiğini artırmaktadır.’ ( X =4,65) ve dördüncü sırada ise ‘Öğretmenlerin okul 

yönetimine katılması yönetici ile öğretmen arasında  işbirliğini geliştirmektedir’ 

( X =4,62) ifadelerinin takip ettiği görülmektedir. 

 

Yöneticilerin görüşleri arasında katılma sırası düşük olan ifadeler ise 

sırasıyla, ‘Öğretmenler, alınacak kararlara katıldıklarında okul içindeki 

çatışmalar azalmaktadır.’ ( X =4,28),  ‘Okul yönetimine katılan öğretmenler, 

alınacak kararları benimsemekte ve desteklemektedir.’ ( X =4,34) ifadesi ile 

‘Öğretmenlerin yönetime katılması, okulun gelişiminde öğretmenin etkisini 

artırmaktadır.’ ( X =4,42), ifadelerinin izlediği görülmektedir. 

 

Okul yöneticileri, öğretmenlerin okul yönetimine katılmasının yararlarına  

ilişkin olarak, ‘Öğretmenler, alınacak kararlara katıldıklarında eğitimdeki 

hizmet kalitesi artmaktadır.’ ifadesine tamamen katılmaktadırlar. Buna göre, 

okul yöneticileri, alınacak kararlara öğretmenlerin katılmasıyla eğitimin hizmet 

kalitesinde artış yaşanacağı görüşündedirler. 

 

Sabuncuoğlu (1995), işgörenlerin yönetime katıldıkları her yerde 

üretimin miktarı ve kalitesinde bir artış yaşandığını belirtmiştir. Dağlı’ya (2004) 

göre, işgörenler verilen kararın nedenlerini bildiği zaman ve karara katıldığı 

zaman sorumluluk alacak ve daha iyisini yapacaktır.  

 

Kararlara katılan işgörenler olumlu tutumlar geliştirecekler, daha iyi iş 

çıkarmak isteyecekler, daha çok çaba ve dikkat harcayacaklar, dolayısıyla 

üretim artacak, üretimin kalitesi düzelecektir (Onaran, 1971). 

 

            Yönetime katılmanın yararlarına ilişkin okul yöneticileri, ikinci sırada 

tamamen katıldıkları ‘Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin okul yönetimince 

önemsenmesi, onların çalışma isteğini artırmaktadır.’ ifadesidir. Buna göre, 

öğretmenlerin görüş ve önerileri okul yönetimi tarafından önemsendiğinde, 

öğretmenlerin  çalışma isteklerinin artacağı görüşüne okul yöneticileri 

tamamen katılmaktadır. 
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Öğretmenlerin okul yönetimine katılmasının yararlarına  ilişkin olarak okul 

yöneticilerinin üçüncü sırada katıldıkları ‘Okul yöneticilerinin katılımcı yönetim 

anlayışını benimsemeleri, okulda demokratik bir havanın oluşmasına katkı 

sağlamaktadır.’ ifadesine göre, okul yöneticilerinin katılımcı yönetim anlayışını 

benimsemeleri ile okuldaki demokratik havanın oluşması arasında olumlu bir 

ilişki vardır. Buna göre, okul yöneticileri, okulda demokratik bir havanın 

oluşması için kendilerinin, öğretmenlerin okul yönetimine katılmalarına  olumlu 

bakmaları gerektiği görüşündedirler. Yönetime katılma ilkesinin bir yaşama 

tarzı olması, okulun demokratik bir kültüre sahip olmasını da beraberinde 

getireceği söylenebilir. 

 

Yönetime katılan işçi, yabancılaşmaktan kurtulmakta, kendisini işyerinin 

değerli bir unsuru olarak kabul etmekte ve varlığındaki bütün cevheri ve hüneri 

üretimin hizmetine seferber etmektedir (Turan, 1973, 57-58). Öğretmenlerin 

yönetime katılması kendilerine yönetimce değer verildiğinin göstergesidir. 

Öğretmenlerin kendilerinin yönetim tarafından önemsendiğini görmeleri 

işgücünün verimi, yapılan işin kalitesi ve okul için yaptığı özverilerin artmasını 

sağlayacaktır. 

 

Yöneticilerin öğretmenlerin okul yönetimine katılmasının yararlarına 

ilişkin en az katıldıkları yararlardan birinci sırada önem sırası düşük bulunan 

madde, ‘Öğretmenler, alınacak kararlara katıldıklarında okul içindeki 

çatışmalar azalmaktadır.’ ifadesidir. Ortalamanın ( X =4,28) diğer maddelere 

göre düşük olmasına rağmen  bu maddeye göre yöneticiler, okulda alınacak 

kararlara katıldıklarında çatışmaların azaldığı görüşüne tamamen 

katılmaktadır.  

 

Yine yönetime katılmanın yararları konusunda, diğer maddelere göre 

önem sırası ikinci sırada  düşük bulunan madde, ‘Okul yönetimine katılan 

öğretmenler, alınacak kararları benimsemekte ve desteklemektedir.’ ifadesidir. 

Ortalamanın ( X =4,34) diğer maddelere göre düşük olmasına rağmen okul 

yöneticilerinin, yönetime katılan öğretmenlerin alınacak kararları benimsediği 

ve desteklediği görüşüne tamamen katıldıkları görülmektedir.  
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Karara katılan çalışanlar alınan kararları sahiplendikleri gibi onların 

gerçekleşmesi için de çaba sarfedebilirler. Pehlivan’ın (1995, 31) 

Sabuncuoğlu’dan (1987, 100) aktardığına göre kararlara katılma yoluyla 

işgörenler, kendilerini etkileyen kararlarda etkin rol oynayabilmektedirler. 

Katılımın temelinde yatan düşünce, kişilerin kararlara katıldıklarında verilen 

kararları benimseyecekleri gerçeğidir. Karara katılanlar sorunun temelinde 

yatan gerçekleri daha iyi ve ayrıntılı olarak bileceklerinden kararın niteliği 

artmış olacaktır. 

 

           Uras’ın (1995) da belirttiği gibi işgören, kendisinin de katkıda 

bulunduğu bir karara direnmeyeceğinden, örgütün, işgörene kararı 

benimsetmek ve içtenlikle uygulamayı kabul ettirebilmek için sarfetmek 

zorunda kalacağı zaman,  madde ve enerjiden tasarruf edilir. 

 

Yönetime katılmanın yararları konusunda, diğer maddelere göre önem 

sırası üçüncü sırada  düşük bulunan madde, ‘Öğretmenlerin yönetime 

katılması, okulun gelişiminde öğretmenin etkisini artırmaktadır.’ ifadesi 

olmuştur. Aynı şekilde ortalamanın ( X =4,42) diğer maddelere göre düşük 

olmasına rağmen yöneticiler, öğretmenlerin yönetime katılmasıyla okulun 

gelişiminde etkilerinin olduğu görüşüne tamamen katılmaktadırlar.  

 

Beşinci alt problemde ilköğretim okullarında öğretmenlerin yönetime 

katılmamasının nedenlerine ilişkin öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinin neler 

olduğunun belirlenmesi hedeflenmişti. Buna ilişkin toplanan verilerin 

çözümlemesi ilgili başlık altında aşağıdaki Tablo 26’da verilmiştir. 
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ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİMİNE KATILMAMASININ NEDENLERİ 

BOYUTUNA İLİŞKİN BULGULAR VE YORUM 

 
 Öğretmenlerin, öğretmenlerin okul yönetimine katılmamasının 

nedenlerine ilişkin aritmetik ortalama, standart sapma (SS) ve sıra değerleri 

(önem sırası) Tablo 26’da verilmiştir. 

Tablo. 26 

 

Öğretmen ve Yöneticilere Göre Öğretmenlerin  Okul Yönetimine 
Katılmamasının Nedenlerine İlişkin Aritmetik ortalama, Standart Sapma 

(SS) ve Sıra değerleri 
Öğretmen Yönetici Mad 

No 
Katılımı Azaltan Etkenler 

X  SS Önem
Sırası 

X  SS Önem 
Sırası 

24 Okul yöneticileri, öğretmenlerin 
görüşlerine başvursa da kendi 
görüşleri doğrultusunda karar 
vermektedir.   

3,44 1,14 1 2,78 1,25 5 

25 Okul yöneticileri,  öğretmenlerin 
yönetime katılmasıyla yetki kaybına 
uğrayacaklarını düşünmektedir. 

3,00 1,28 4 2,21 1,33 10 

26 Okul yöneticileri okul yönetimine 
katılan öğretmenlerin kendileriyle 
yarışacağına inanmaktadır.  

2,55 1,37 9 1,90 1,32 11 

 
  27 

Okul yöneticileri öğretmenlerle 
ilişkilerini geliştirmeyi sakıncalı 
görmektedir. 

2,39 1,33 11 1,54 1,08 15 

 
28 

Öğretmenlerin, kararların 
alınmasında söz sahibi olmaları 
karar verme sürecinin uzamasına 
neden olmaktadır. 

2,35 1,15 12 2,27 1,15 9 

29 Okul yöneticileri, okuldaki her işi 
ancak kendilerinin en iyi biçimde 
yapabileceklerine inanmaktadır. 

2,82 1,36 7 1,83 1,25 12 

30 Okul yöneticilerinin  öğretmenlere 
olan güveni azdır. 

2,52 1,34 10 1,77 1,14 13 

31 Okul yöneticileri, öğretmenlerin okul 
yönetimine katılmasıyla kontrolü 
kaybedeceğinden korkmaktadır. 

2,55 1,43 9 1,66 1,12 14 

32 Öğretmenlerin okul yönetimine 
katılma konusunda kendilerine olan 
güveni azdır. 

2,56 1,22 8 2,66 1,24 6 

33 Öğretmenler okul yönetimine 
katıldıklarında okul yöneticileri ve 
başkaları tarafından yöneltilecek 
eleştirilerden çekinmektedir. 

2,47 1,22 10 2,54 1,21 7 
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Tablo 26’nın devamı 
 

Öğretmen Yönetici Mad 
No 

 
Katılımı Azaltan Etkenler 

X  SS Önem
Sırası 

X  SS Önem 
Sırası 

34 Öğretmenlerin yönetim konusunda 
gerekli bilgi ve kaynaklara sahip 
olmamaları, okul yönetimine katılma 
isteklerini azaltmaktadır. 

2,93 1,26 6 2,78 1,24 5 

35 Öğretmenler yönetimle ilgili işleri 
yöneticilere havale etmenin daha 
risksiz olduğu düşüncesini 
taşımaktadır.  

3,13 1,22 2 3,78 1,10 1 

36 Öğretmenler okul yönetimine katılma 
ile ilgili olumlu isteklendiricilerin 
bulunmadığını düşünmektedir. 

3,00 1,12 4 2,89 

 

1,13 4 

 

37 Okul yöneticilerinin, okul yönetimine 
katılma sürecinde öğretmenleri 
yönlendirme becerileri zayıftır. 

2,95 1,25 5 2,33 1,20 8 

38 Okul yönetimi, öğretmenlere 
sorumluluk verse bile, öğretmenler 
genellikle sorumluluk almaktan 
kaçınmaktadır.  

2,93 1,24 6 3,57 1,13 3 

39 Öğretmenler, yönetime katılma 
sürecine ayıracak zamanlarının 
olmadığını öne sürmektedir. 
 

3,05 1,22 3 3,72 1,04 2 

 

Tablo 26 incelendiğinde, öğretmenlerin, öğretmenlerin  okul yönetimine 

katılmamasının nedenlerine ilişkin olarak, ‘Okul yöneticileri, öğretmenlerin 

görüşlerine başvursa da kendi görüşleri doğrultusunda karar vermektedir.’ 

( X =3,44) ifadesine en çok katıldıkları, bunu ‘Öğretmenler yönetimle ilgili işleri 

yöneticilere havale etmenin daha risksiz olduğu düşüncesini taşımaktadır.’ 

( X =3,13), ve ‘Öğretmenler, yönetime katılma sürecine ayıracak zamanlarının 

olmadığını öne sürmektedir.’ ( X =3,05) ifadelerinin takip ettiği görülmektedir. 
 

 Öğretmenlerin en az katıldıkları nedenler ise sırasıyla, ‘Öğretmenlerin, 

kararların alınmasında söz sahibi olmaları karar verme sürecinin uzamasına 

neden olmaktadır.’ ( X =2,35), ‘Okul yöneticileri öğretmenlerle ilişkilerini 

geliştirmeyi sakıncalı görmektedir.’ ( X =2,39), ve ‘Okul yöneticilerinin  

öğretmenlere olan güveni azdır.’( X =2,47) şeklinde sıralanmaktadır. 
 

Bu bulgulara bakıldığında öğretmenlerin okul yönetimine 

katılmamasının nedenlerine ilişkin olarak öğretmenlerin, ‘Okul yöneticileri, 



 

 

122 

122 

öğretmenlerin görüşlerine başvursa da kendi görüşleri doğrultusunda karar 

vermektedir.’ ifadesine büyük ölçüde katıldıkları görülmektedir. Bu durum, 

okullarda okul yönetimi tarafından öğretmenlerin görüş ve önerilerine gerektiği 

kadar önem verilmediği şeklinde yorumlanabilir. Aynı zamanda okul 

yöneticilerinin demokratik bir yönetim anlayışına sahip olmadıkları şeklinde de 

yorumlanabilir.  

 
Öğretmenler, okulda alınan kararlarda kendi düşüncelerine önem 

verilmediği görüşündedirler. Alınan kararlarda görüşleri alınsa da uygulamada 

görüşlerine yer verilmemektedir. Bu durum da öğretmenlerin kararlara 

katılımını olumsuz etkileyerek  okul yönetiminden uzak durmalarına yol 

açmaktadır. 

 

Töremen ve Kolay’a (2003, 350) göre, yönetici, okulda katılımcı ve 

demokratik bir yönetim anlayışı benimsemelidir. Özdemir ve Cemaloğlu’ya 

(2000) göre, okul yöneticisinin, otokratik tutumları, katılımı olumsuz olarak 

etkilemektedir. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, sorun çözme aşamalarına 

davet edilmiş olmalarına rağmen, kararın okul yöneticisi tarafından çoktan 

alındığını ve yöneticinin aldığı kararları değiştirmenin mümkün olmadığını, 

zamanlarının boşa harcandığını düşünmektedirler. 

 

Bir karar için uzmanların gerekli olduğu durumlarda komite yaklaşımı bu 

amaca hizmet edebilir. Ancak genellikle uzman komitelerin kararlarının tavsiye 

niteliğinde bulunduğu, kararı veren makamın komuta zincirindeki yönetici 

olduğu söylenmektedir (Can ve Tecer, 1968, 73). 

 

Onaran’a (1971, 178) göre örgütlerde genellikle, yöneticiler emirleri 

altındaki grubu, karar almak için değil de, alınan kararları kabul ettirmek için 

toplamaktadırlar. Coleman ve Barrie’nin (2000, 137) belirttiği gibi karar 

verirken asla insanlar aldatılmamalıdır. Hem danışıp hem insanların görüşleri 

gözardı edilmemelidir. Oyla alınan kararlar farklı yorumlarla kötüye 

kullanılmamalıdır. Aksi taktirde yöneticiye asla güven kalmayacaktır. 
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Pehlivan’ın (1995, 31) Aslan’dan (1990, 127) aktardığına göre 

genellikle yöneticilerin büyük çoğunluğu, astların kararlara katılmasını 

istememektedirler. Böyle bir durumda astların kendileriyle yarışacağına 

inanarak, astlarla ilişkilerini geliştirmeyi sakıncalı görmektedirler. 

 

Yine öğretmenlere göre, öğretmenlerin okul yönetimine katılmamasının 

nedenlerine ilişkin olarak ikinci sırada, ‘Öğretmenler yönetimle ilgili işleri 

yöneticilere havale etmenin daha risksiz olduğu düşüncesini taşımaktadır.’ 

ifadesi önem taşımaktadır. Bu ifadeye öğretmenler ‘Biraz Katılıyorum’ şeklinde 

görüş belirtmişlerdir. Buna göre öğretmenlerin, yönetimle ilgili işlerde risk 

almak istemedikleri görüşüne biraz katıldıkları görülmektedir.  

 

Dicle’nin (1980, 51) Schein’den (1965) aktardığına göre, örgütün en alt 

basamaklarında kalanlar, yetenek ve yönetime katılma istekleri en düşük 

olanlardır. 

        

Yine öğretmenlere göre, öğretmenlerin okul yönetimine katılmamasının 

nedenlerine ilişkin olarak üçüncü sırada, ‘Öğretmenler, yönetime katılma 

sürecine ayıracak zamanlarının olmadığını öne sürmektedir.’ ifadesi yer 

almaktadır. Bu ifadeye öğretmenler ‘Biraz Katılıyorum’ şeklinde görüş 

belirtmişlerdir. Bu durum, öğretmenlerin yönetime katılmaya ilişkin yeterli 

zamanlarının olmadığı ve bu nedenle yönetime katılmaya istekli olmadıkları 

görüşüne pek katılmadıkları şeklinde yorumlanabilir.  

 

Özden’e (1996) göre, öğretmenlerin okulda alınacak her karara katılımı 

söz konusu değildir. Çünkü, okulda alınacak kararlar öğretmenleri 

ilgilendiriyorsa, öğretmenler kararlara katılmak isteyeceklerdir. Okulda her 

olup biten için öğretmenlerin karara katılması, öğretmenin görev tanımı 

içerisinde bulunan işlerin yapılmasını engelleyebilir. 

 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılmamasının nedenlerine ilişkin 

öğretmenlerin en az katıldıkları nedenlerden  önem sırası en düşük bulunan,  

‘Öğretmenlerin, kararların alınmasında söz sahibi olmaları karar verme 

sürecinin uzamasına neden olmaktadır.’ ifadesidir. Buna göre, öğretmenler 
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kararların alınmasında söz sahibi olduklarında karar verme sürecinin uzadığı 

görüşüne çok az katılmaktadırlar.  

    

 Efil’e (1997, 90) göre, bir bireyin diğerine göre farklı görüş noktaları ve 

algıları, problemin çok yönlü olarak ele alınmasını sağlar. Bir bireyin tek 

başına görüş açısının gruba göre daha sınırlı olduğu bir gerçektir. Aynı 

zamanda, bir çözümün araştırılması bireylerin katılımı ile olursa, çözümün 

uygulanması daha kolay ve hızlı olacaktır. Yine Uras’ın (1995) da belirttiği gibi, 

tek kişinin aldığı kararlara oranla, katılımlı kararlarda sorunun pek çok farklı 

açılardan ele alınması, daha çok seçeneğin gözden geçirilmesi, seçeneklerin 

olası sonuçları hakkında daha ussal kestirimler yapılması ve tüm bunların 

sonucunda daha isabetli kararlar verilmesi olasılığı yüksektir. 

 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılmamasının nedenlerine ilişkin, 

öğretmenlerin en az katıldıkları nedenlerden bir diğer ifade ise, ‘Okul 

yöneticileri öğretmenlerle ilişkilerini geliştirmeyi sakıncalı görmektedir.’ 

maddesi olmuştur. Buna göre öğretmenler okul yöneticilerinin öğretmenlerle 

ilişkilerini geliştirmeyi sakıncalı gördükleri ifadesine çok az katılmaktadır. 

Önem sırasının düşük bulunması okul yöneticilerinin öğretmenlerle ilişkilerini 

geliştirmeyi sakıncalı görmedikleri şeklinde yorumlanabilir. Aynı şekilde 

öğretmenlerin okul yönetimine katılmamasının nedenlerine ilişkin önem sırası 

düşük bulunan bir diğer ifade de, ‘Okul yöneticilerinin  öğretmenlere olan 

güveni azdır.’ ifadesidir. Ortalamaya  ( X =2,47)  bakıldığında öğretmenler, 

okul yöneticilerinin öğretmenlere az güvendiği görüşüne çok az 

katılmaktadırlar. Önem sırasının düşük bulunmasından yola çıkılarak, okul 

yöneticilerinin öğretmenlere olan güveninin az olmadığı söylenebilir. Aynı 

zamanda öğretmenler, okul yöneticilerinin öğretmenlere olan güvensizliğinin 

yönetime katılmamada önemli bir neden olmadığı görüşündedirler. 

 
Tablo 26 incelendiğinde, yöneticilerin, öğretmenlerin  okul yönetimine 

katılmamasının nedenlerine ilişkin olarak, ‘Öğretmenler yönetimle ilgili işleri 

yöneticilere havale etmenin daha risksiz olduğu düşüncesini taşımaktadır.’ 

( X =3,78) ifadesine en çok katıldıkları, bunu ‘Öğretmenler, yönetime katılma 

sürecine ayıracak zamanlarının olmadığını öne sürmektedir.’ ( X =3,72), ve 
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‘Okul yönetimi, öğretmenlere sorumluluk verse bile, öğretmenler genellikle 

sorumluluk almaktan kaçınmaktadır.’ ( X =3,57) ifadelerinin takip ettiği 

görülmektedir. 

  

Yöneticilerin en az katıldıkları nedenler ise sırasıyla, ‘Okul yöneticileri 

öğretmenlerle ilişkilerini geliştirmeyi sakıncalı görmektedir.’ ( X =1,54), ‘Okul 

yöneticileri, öğretmenlerin okul yönetimine katılmasıyla kontrolü 

kaybedeceğinden korkmaktadır.’ ( X =1,66), ‘Okul yöneticilerinin  öğretmenlere 

olan güveni azdır.’ ( X =1,77), ve ‘Okul yöneticileri, okuldaki her işi ancak 

kendilerinin en iyi biçimde yapabileceklerine inanmaktadır.’ ( X =1,83) 

ifadeleridir. 

 

Okul yöneticileri, öğretmenlerin  okul yönetimine katılmamasının 

nedenlerine ilişkin olarak, ‘Öğretmenler yönetimle ilgili işleri yöneticilere havale 

etmenin daha risksiz olduğu düşüncesini taşımaktadır.’ ifadesine ‘Büyük 

Ölçüde Katılıyorum’ şeklinde katılım göstermişlerdir. Buna göre okul 

yöneticileri, öğretmenlerin yönetimle ilgili işleri yöneticilere havale ederek risk 

almak istemedikleri görüşündedirler. 

 

Okul yöneticileri, öğretmenlerin  okul yönetimine katılmamasının 

nedenlerine ilişkin olarak, ‘Öğretmenler, yönetime katılma sürecine ayıracak 

zamanlarının olmadığını öne sürmektedir.’ ifadesine ‘Büyük Ölçüde 

Katılıyorum’ şeklinde katılım göstermişlerdir. Buna göre okul yöneticileri, 

öğretmenlerin okul yönetimine katılmaya ilişkin yeterli zamanlarının olmadığı 

görüşündedirler. 

 

Yine önem sırası yüksek bulunan bir diğer madde ise, ‘Okul yönetimi, 

öğretmenlere sorumluluk verse bile, öğretmenler genellikle sorumluluk 

almaktan kaçınmaktadır.’ ifadesidir. Yöneticiler bu maddeye ‘Büyük Ölçüde 

Katılıyorum’ şeklinde katılım göstermişlerdir. Buna göre okul yöneticileri, 

öğretmenlere sorumluluk verilse dahi, öğretmenlerin sorumluluk almak 

istemedikleri görüşündedirler. 
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Öğretmenlerin okul yönetimine katılmamasının nedenlerine ilişkin, 

yöneticilerin en az katıldığı neden, ‘Okul yöneticileri öğretmenlerle ilişkilerini 

geliştirmeyi sakıncalı görmektedir.’ ifadesi olmuştur. Buna göre okul 

yöneticileri, okul yöneticilerinin öğretmenlerle olan ilişkilerini geliştirmeyi 

sakıncalı gördükleri ifadesine hiç katılmamaktadır.  

  

Öğretmenlerin okul yönetimine katılmamasının nedenlerine ilişkin, 

yöneticilerin en az katıldığı nedenlerden bir diğeri  ‘Okul yöneticileri, 

öğretmenlerin okul yönetimine katılmasıyla kontrolü kaybedeceğinden 

korkmaktadır.’ ifadesine de yöneticiler hiç katılmamaktadır. Buna göre okul 

yöneticilerinin, öğretmenlerin yönetime katılmasıyla kontrolü kaybedeceği 

endişesini taşımadıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Yine en az katılım 

gösterilen nedenlerden ‘Okul yöneticilerinin  öğretmenlere olan güveni azdır.’ 

ifadesine de okul yöneticileri  hiç katılmamaktadır. Buna göre yöneticiler, 

öğretmenlerin okul yöneticileri tarafından güven gördüğü görüşündedirler. 

 

‘Okul yöneticileri, okuldaki her işi ancak kendilerinin en iyi biçimde 

yapabileceklerine inanmaktadır.’ İfadesi, yönetime katılmama nedenleri 

konusunda önem sırası düşük bulunan diğer bir ifadedir. Bu maddeye okul 

yöneticileri ‘Hiç Katılmıyorum’ şeklinde katılım göstermişlerdir. Bu durum,  okul 

yöneticilerinin okuldaki her işi kendilerinin en iyi biçimde yapabileceklerine 

inanmadıkları şeklinde yorumlanabilir.  

 

 İyi bir ürün veya hizmet sunabilmek için kurumdaki tüm çalışanların bir 

bütün halinde çalışması şarttır. Bunu sağlamanın tek yolu çalışanları karara ve 

yönetime katmaktır (Özden, 1999).  

 

Celep’e (1996, 56) göre, okul müdürleri, öğretmenleri kişisel olarak 

etkileyen ve bilgi ve becerileri ile ilgili kararlara öğretmenlerin katılımını 

sağladıklarında, kararın uygulama başarısı daha da artabilmektedir. 

 

Altıncı alt problemde ilköğretim okullarında öğretmenlerin yönetime 

katılımını artırıcı öneriler konusunda öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinin 
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neler olduğunun belirlenmesi hedeflenmişti. Buna ilişkin toplanan verilerin 

çözümlemesi ilgili başlık altında  Tablo 27’de verilmiştir. 

 
ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİMİNE KATILIMINI ARTIRMAYA  

YÖNELİK ÖNERİLER BOYUTUNA İLİŞKİN BULGULAR VE YORUM 

 
 Öğretmen ve yöneticilere göre katılımı artırmaya ilişkin önerilere ait 

aritmetik ortalama, standart sapma (SS) ve sıra değerleri (önem sırası) Tablo 

27’de verilmiştir. 

 

Tablo. 27 
Öğretmen ve Yöneticilere Göre  Katılımı Artırıcı Önerilere İlişkin 

Aritmetik ortalama, Standart Sapma (SS) ve Sıra değerleri 
 

Öğretmen Yönetici 
 

Mad.  
No 

Katılımı Artırıcı Öneriler 

X  SS Önem 
Sırası 

X  SS Önem           
Sırası 

40 Okul yöneticileri demokratik 
bir yönetim anlayışına sahip 
olmalıdır.  

4,78 ,53 2 4,81 ,46 1 

41 Okul yöneticileri yönetime 
katılma konusunda 
öğretmenleri güdülemelidir. 

4,61 ,66 9 4,66 ,64 6 

42 Okul yönetimi öğretmenlerden 
gelebilecek farklı görüş ve 
düşüncelere açık olmalıdır.  

4,78 ,50 2 4,77 ,45 2 

43 Öğretmenlerin görüş ve 
önerileri, okul yönetimince 
önemsenmelidir. 

4,81 ,48 1 4,71 ,57 4 

44 Öğretmenler, okul düzeyinde 
yönetime katılmaya  istekli 
olmalıdır. 

4,58 ,60 10 4,69 ,55 5 

  45 Okul yöneticileri, 
öğretmenlerin, hem bireysel 
hem de ortaklaşa iş 
yapabileceklerine  ve başarılı 
olabileceklerine inanmalıdır. 
 

4,70 ,61 6 4,74 ,47 3 

46 Öğretmenlerin kendilerini 
ilgilendiren her konuda 
düşüncelerini açıkça ifade 
edebilmelerine okul 
yönetimince fırsat verilmelidir.  
 
 

4,75 ,51 3 4,69 ,49 5 
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Tablo 27’nin devamı 
 

Öğretmen Yönetici 
 

Mad.  
No 

Katılımı Artırıcı Öneriler 

X  SS Önem 
Sırası 

X  SS Önem           

Sırası 

47 Okul yöneticileri  ve 
öğretmenler, birbirlerinin 
beklentilerini dikkate alarak 
bunları karşılamaya dönük 
eylem ve davranışlar içinde 
olmalıdır. 

4,69 ,62 7 4,60 ,55 7 

48 Okul yöneticileri, öğretmenleri 
yönetime katarak  onların 
moralini yüksek tutmalıdır. 

4,54 ,73 11 4,60 ,49 7 

49 Okul yöneticileri 
öğretmenlerin karar verme 
yeterliliğine inanmalıdır. 

4,67 ,64 8 4,46 ,58 8 

50 Öğretmenler yönetimle ilgili 
gerekli bilgi ve kaynaklara 
sahip olmalıdır. 

4,69 ,62 7 4,60 ,55 7 

51 Öğretmenlerin okul 
yönetimine güven duymaları 
için, okul yöneticileri, 
öğretmenleri okulda olup 
bitenlerden haberdar 
etmelidir. 

4,72 5 ,57 

 

4,45 ,66 9 

52 Öğretmenlerin fazla iş yükleri 
azaltılarak okul yönetimine 
katılmalarına olanak 
sağlanmalıdır. 

4,36 12 ,86 

 

4,07 ,99 10 

53 Okul yöneticileri 
öğretmenlerle ilişkilerini 
geliştirmelidir. 
 
 

4,74 4 ,52 

 

4,66 ,66 6 

 

Tablo 27 incelendiğinde, öğretmenlerin, öğretmenlerin  okul yönetimine 

katılımını artırıcı önerilere ilişkin olarak, ‘Öğretmenlerin görüş ve önerileri, okul 

yönetimince önemsenmelidir.’ ( X =4,81) ifadesine en çok katıldıkları, bunu 

‘Okul yönetimi öğretmenlerden gelebilecek farklı görüş ve düşüncelere açık 

olmalıdır.’ ( X =4,78) ve ‘Okul yöneticileri demokratik bir yönetim anlayışına 

sahip olmalıdır.’ ( X =4,78) ifadeleri ile  ‘Öğretmenlerin kendilerini ilgilendiren 
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her konuda düşüncelerini açıkça ifade edebilmelerine okul  yönetimince fırsat 

verilmelidir.’ ( X =4,75)  ifadesinin takip ettiği görülmektedir. 

  

 Öğretmenlerin en az katıldıkları öneriler ise sırasıyla, ‘Öğretmenlerin 

fazla iş yükleri azaltılarak okul yönetimine katılmalarına olanak sağlanmalıdır.’ 

( X =4,36), ‘Okul yöneticileri, öğretmenleri yönetime katarak  onların moralini 

yüksek tutmalıdır.’ ( X =4,54), ve ‘Öğretmenler, okul düzeyinde yönetime 

katılmaya  istekli olmalıdır.’ ( X =4,58) ifadeleridir. 

 

Bu bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin  okul yönetimine katılımını 

artırıcı önerilere ilişkin olarak, ‘Öğretmenlerin görüş ve önerileri okul 

yönetimince önemsenmelidir.’ ifadesine öğretmenler tamamen katılmaktadır. 

Buna göre öğretmenler, okul yöneticileri tarafından öğretmenlerin görüş ve 

önerilerinin önemsenmesi gerektiği görüşündedirler. Katılımcıların 

‘Öğretmenlerin görüş ve önerileri, okul yönetimince önemsenmelidir.’ 

maddesine katılma sıralarının ( X =4,81) yüksek bulunması, öğretmenlerin okul 

yönetimine katılmasının gerekliliğinin de ayrıca göstergesidir. Aynı zamanda 

bu maddeye ilişkin çıkarılabilecek bir diğer yorum da, ilköğretim okullarında 

öğretmenlerin görüş ve önerilerin okul yöneticileri tarafından yeterince 

önemsenmediği şeklinde olabilir. 

 

Yine öğretmenler, okul yönetimine katılımı artırıcı önerilere ilişkin olarak 

ikinci sırada katıldıkları ‘Okul yönetimi öğretmenlerden gelebilecek farklı görüş 

ve düşüncelere açık olmalıdır.’ ifadesi ile ‘Okul yöneticileri demokratik bir 

yönetim anlayışına sahip olmalıdır.’ ifadesine  ‘Tamamen Katılıyorum’ şeklinde 

görüş belirtmişlerdir. Buna göre öğretmenler, okul yönetiminin öğretmenlerin 

her türlü görüş ve düşüncelerine açık olması gerektiği ve okul yöneticilerinin 

aynı zamanda demokratik bir yönetim anlayışına sahip olması gerektiği 

görüşündedirler. Bu maddeden çıkartılabilecek bir diğer yorum da, okul 

yönetiminin öğretmenlerin görüş ve düşüncelerine kapalı olduğu şeklinde 

olabilir. Okul yönetimi öğretmenlerle kendi arasına bir duvar ördüğü takdirde 

öğretmenlerin de yönetime katılması zaten düşünülemez. Oysa, okul yönetimi 
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öğretmenlere karşı demokratik bir tutum sergileyerek okulda alınabilecek 

kararlarda onların da görüş ve düşüncelerine başvurabilir. 

 

Simon’a göre, yöneticilerin, astlarını kararlar almaya ya da kararlara 

katkıda bulunmaya özendirmeleri beklenir (Kaya, 1986, 177). Ayrıca, Dağlı’ya 

(2004) göre, eğer astlar, verilecek bir kararda bireysel çıkara ve karara anlamlı 

katkıda bulunabilecek bir bilgi birikimine sahip iseler, bu durumda astlar söz 

konusu karara katılmalıdırlar. 

 

Yine öğretmenlere göre, okul yönetimine katılımı artırıcı önerilere ilişkin 

olarak üçüncü sırada katıldıkları ‘Öğretmenlerin kendilerini ilgilendiren her 

konuda düşüncelerini açıkça ifade edebilmelerine okul yönetimince fırsat 

verilmelidir.’ ifadesi, öğretmenlerin kendilerini ilgilendiren konularda 

düşüncelerini açıkça ifade edemedikleri sonucunu ortaya koymaktadır. 

Belirtilen maddeye öğretmenler ‘Tamamen Katılıyorum’ şeklinde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

Bir okul çalışanı olarak öğretmenin kendi kurumunda yönetim 

tarafından düşüncelerinin değer görmemesi ya da ifade edilmesine fırsat 

verilmemesi durumunda bir çatışma yaşanabileceği gibi öğretmenin 

motivasyonunun da düşmesine neden olabilir. Turan’ın da (1973, 34) belirttiği 

gibi ömrü boyunca başkalarının çizdiği bir rotanın seyrini takip etmesi işçiye 

kabiliyetini ortaya koyma fırsatını vermemektedir. İdari, iktisadi ve sosyal 

sahada üretim faaliyetlerinin dışında tutulan işçi, yanı başında makinalar gibi 

robotlaşmaktadır.  

 

Roethlisbeger ve Dickson’a göre, yönetimin işgörenlere ilgi göstermesi, 

görüşlerini sorması ve dikkate alması, hem morali hem de üretimi yükseltici rol 

oynamaktadır (Aydın, 1998, 131). Yöneticiler, çalışanların kendi duygularını ve 

düşüncelerini açıklamalarına engel olarak, motivasyon ve enerjilerini 

düşürmektedir (Jandt, 2002, 127). Oysa çalışanların kendilerini ifade etmesi 

performanslarında artış sağlayabilir. Çalışanların kendileriyle ilgili konularda 

alternatif üretmesi, çoğu zaman örgüte bağlılığı da beraberinde getirmektedir. 
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Çünkü çalışanlar, kendilerinin seçim yapıp karar verdiği konularda, daha fazla 

sorumluluk duymaktadırlar. 

 

Yöneticiler, ekiplerindeki çalışanların kendi işleri konusunda kendilerinin 

karar vermelerine izin vermelidir. Kararların mümkün olduğunca alt düzeyde 

alınmasını sağlamalı ama sorumlusunun da kendisi olacağını asla 

unutmamalıdır (Coleman ve Barrie, 2000, 137-138). 

 

Tablo 27 incelendiğinde, yöneticilerin, öğretmenlerin okul yönetimine 

katılımını artırıcı önerilere ilişkin olarak, ‘Okul yöneticileri demokratik bir 

yönetim anlayışına sahip olmalıdır.’ ( X =4,81) ifadesine en çok katıldıkları, 

bunu ‘Okul yönetimi öğretmenlerden gelebilecek farklı görüş ve düşüncelere 

açık olmalıdır.’ ( X =4,77), ‘Okul yöneticileri, öğretmenlerin, hem bireysel hem 

de ortaklaşa iş yapabileceklerine  ve başarılı olabileceklerine inanmalıdır.’ 

( X =4,74) ifadeleri ile  ‘Öğretmenlerin görüş ve önerileri, okul yönetimince 

önemsenmelidir.’ ( X =4,71), ve ‘Öğretmenler, okul düzeyinde yönetime 

katılmaya  istekli olmalıdır.’ ( X =4,69)  ifadelerinin takip ettiği görülmektedir. 

  

 Yöneticilerin  en az katıldıkları öneriler ise sırasıyla, ‘Öğretmenlerin 

fazla iş yükleri azaltılarak okul yönetimine katılmalarına olanak sağlanmalıdır.’ 

( X =4,07),  ‘Öğretmenlerin okul yönetimine güven duymaları için, okul 

yöneticileri, öğretmenleri okulda olup bitenlerden haberdar etmelidir.’ 

( X =4,45), ifadesi ile ‘Okul yöneticileri öğretmenlerin karar verme yeterliliğine 

inanmalıdır.’ ( X =4,46) ifadelerinin izlediği görülmektedir. 

 

Bu bulgulara bakıldığında yöneticilerin, katılımı artırıcı önerilere ilişkin 

olarak  birinci sırada katıldıkları ‘ Okul yöneticileri demokratik bir yönetim 

anlayışına sahip olmalıdır.’ ifadesi aynı zamanda öğretmenlerin de aynı 

düzeyde katılım gösterdikleri bir maddedir. Öğretmen ve yöneticiler bu ifadeye 

‘Tamamen Katılıyorum’ şeklinde görüş belirtmişlerdir. Bu durumda, 

yöneticilerle öğretmenlerin yöneticilerin demokratik bir yönetim anlayışına 

sahip olmaları hususunda ortak görüşte oldukları söylenebilir.  
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Yine katılımı artırıcı önerilere ilişkin olarak  yöneticilerin ikinci sırada 

katıldıkları ‘Okul yönetimi öğretmenlerden gelebilecek farklı görüş ve 

düşüncelere açık olmalıdır.’ ifadesine tamamen katıldıkları görülmektedir. 

Buna göre okul yöneticileri, öğretmenlerin farklı görüş ve düşüncelerine okul 

yönetiminin yeterince açık olması gerektiği görüşündedirler. Eğitim örgütlerinin 

ortamı, doğaları gereği demokratik olmak durumundadır. Okullarda demokrasi 

kültürünün yerleşmesi ve yaşatılması için okuldaki herkesin görüş ve 

düşüncelerinin alınması gerekir. Okul yönetiminin demokratik tutumunun bu 

noktada çok önemli olduğu söylenebilir. Okul yöneticileri öğretmenlerin farklı 

görüş ve düşüncelerini bir zenginlik olarak görebilmelidir. 

 

Yine katılımı artırıcı önerilere ilişkin olarak  yöneticilerin üçüncü sırada 

katıldıkları ‘Okul yöneticileri, öğretmenlerin, hem bireysel hem de ortaklaşa iş 

yapabileceklerine  ve başarılı olabileceklerine inanmalıdır.’ ifadesine  okul 

yöneticileri ‘Tamamen Katılıyorum’ şeklinde görüş belirtmişlerdir. Bu durum, 

okul yöneticilerinin, öğretmenlerin hem bireysel hem de ortaklaşa iş 

yapabileceklerine  ve başarılı olabileceklerine inandıkları şeklinde 

yorumlanabilir. Okul yöneticilerinin işbirliğine ve takım ruhuna inanmaları 

gerekir. Özellikle öğretmenlerin iş yapabilme yeterliliğine sahip oldukları 

gerçeği görmezden gelinmemelidir.  

 

Örgütlerde farklı bölümlerde çalışanların bir araya gelerek takım 

oluşturması, yenilik geliştirmede olumlu sonuçların ortaya çıkmasını 

sağlayacaktır. Farklı disiplinlerde eğitim almış ve farklı işler yapan kişilerin, 

yenilik yapılması düşünülen konulardaki bakış açıları birbirinden farklı olacağı 

için bu farklılıkların bir araya gelmesi yeniliğin geliştirilmesinde kolaylaştırıcı bir 

etki yaratacaktır (Güleş ve Bülbül, 2004, 309). 

 
 Katılımı artırıcı önerilere ilişkin olarak  yöneticilerin görüşlerine göre 

önem sırası diğer ifadelere göre en düşük bulunan maddeler sırasıyla, 

‘Öğretmenlerin fazla iş yükleri azaltılarak okul yönetimine katılmalarına olanak 

sağlanmalıdır.’ ‘Öğretmenlerin okul yönetimine güven duymaları için, okul 

yöneticileri, öğretmenleri okulda olup bitenlerden haberdar etmelidir.’ ifadesi 

ile ‘Okul yöneticileri öğretmenlerin karar verme yeterliliğine inanmalıdır.’ 
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ifadelerinin takip ettiği görülmektedir. Bu maddelere okul yöneticileri tamamen 

katılmakla beraber, bu maddelerin aritmetik ortalaması diğer maddelere göre 

önem sırasına konulduğunda düşük bulunmuştur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

134 

134 

BÖLÜM V 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 Bu bölümde, araştırmanın bulgularına dayalı sonuçlar ve sonuçlara 

dayalı geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 

 
Sonuçlar 

 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar, araştırmanın alt boyutları 

çerçevesinde ele alınmıştır. Ulaşılan sonuçlara anlamlı bir bütünlük 

kazandırmak üzere öğretmenlerin okul yönetimine katılmalarına ilişkin kişisel 

değişkenlere göre yönetime katılımın boyutlarına yönelik yönetici ve öğretmen 

görüşlerine ilişkin sonuçlar ile boyutlara yönelik araştırma sonuçları aşağıda 

ilgili başlıklar altında   sırasıyla verilmiştir. 

 

Kişisel Değişkenlere Göre Yönetime Katılımın Boyutlarına Yönelik 

Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine İlişkin Sonuçlar 

 
Öğretmenlerin okul yönetimine katılmaları konusunda öğretmenlerin 

görüşleri, öğrenim durumlarına göre anlamlı bir fark oluşturmamaktadır.   

 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılmaları konusunda, öğretmenlerin 

görüşleri, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Kadın 

öğretmenler ile erkek öğretmenlerin yönetime katılmaya ilişkin görüşleri 

birbirine oldukça yakın bulunmuştur. 

 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılmalarına ilişkin öğretmenlerin  

görüşleri mesleki kıdeme göre anlamlı bir fark oluşturmaktadır. Buna göre 

mesleki kıdemi 16-20 yıl arası olanlarla mesleki kıdemi 11-15 yıl ve 6-10 yıl 

arası olan öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 

 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılmaları konusunda yönetici   

görüşleri, öğrenim durumuna göre anlamlı bir fark oluşturmamaktadır. 
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Öğretmenlerin okul yönetimine katılmalarına ilişkin  yönetici görüşleri, 

mesleki kıdeme ve yöneticilikteki kıdeme göre anlamlı bir fark 

oluşturmamaktadır. 

 

Öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşleri arasında görev değişkenine 

göre sadece birinci boyutta (Yönetime Katılma Durumu) anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Buna göre, yöneticilerin yönetime katılma durumuna ilişkin 

görüşleri, ( X =38,51), öğretmenlerin yönetime katılma durumuna ilişkin 

görüşlerine göre ( X =33,63)  daha olumlu (yüksek) bulunmuştur. İkinci 

(Yönetime Katılmanın Yararlarına İlişkin Görüşler) , üçüncü (Katılımı Azaltan 

Etkenler) ve dördüncü ( Katılımı Artırıcı Öneriler) boyutlar arasında 

öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşleri arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Birinci (Yönetime Katılma Durumu) boyutun dışında diğer 

boyutlarda  gerek öğretmenlerin gerekse de yöneticilerin görüşleri birbirine 

oldukça yakın bulunmuştur.  

 

Katılımı artırıcı öneriler boyutunda öğretmen ve yöneticilerin                       

görüşleri yüksek düzeyde bulunurken, yönetime katılma durumu boyutunda 

ise öğretmen ve yöneticilerin görüşleri düşük düzeyde bulunmuştur. 

 
Yönetime Katılma Durumu Boyutuna İlişkin Sonuçlar 

 
Öğretmenlerin, yönetime katılma durumuna  ilişkin olarak, okuldaki 

toplantılarda öğretmenlerin yeterince söz sahibi olduğuna, kendilerini 

ilgilendiren konularda yönetime katılıp fikirlerini belirttiklerine ve okuldaki 

yöneticilerin de iletişime yeterince açık olduğuna büyük ölçüde katıldıkları 

görülmektedir. Buna karşın öğretmenlerin,  ders yükü az olan öğretmenlerin 

okul yönetimine daha fazla katılım fırsatı buldukları, öğretmenlerin okul 

yönetimine katılma konusunda istekli oldukları ve okul yöneticilerinin yönetime 

katılma konusunda öğretmenleri güdüledikleri ifadelerine de biraz katıldıkları 

görülmektedir. 

 
Okul yöneticileri, yönetime katılma durumuna  ilişkin olarak, okuldaki 

toplantılarda öğretmenlerin yeterince söz sahibi olduğuna, okul yöneticilerinin 

öğretmenlerden gelebilecek farklı görüş ve düşüncelere açık olduğuna, 
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okuldaki yöneticilerin de iletişime yeterince açık olduğuna ve okul 

yöneticilerinin yönetime katılma konusunda öğretmenleri güdülediklerine 

tamamen katıldıkları görülmektedir. Buna karşın ders yükü az olan 

öğretmenlerin okul yönetimine daha fazla katılım fırsatı buldukları, 

öğretmenlerin okul yönetimine katılma konusunda istekli oldukları ve okul 

yöneticilerinin, okuldaki bir işi tek başlarına yapmayı öğretmenlerle birlikte 

yapmaya tercih ettikleri ifadelerine de biraz katıldıkları görülmektedir. 

 

Yönetime Katılmanın Yararları Boyutuna İlişkin Sonuçlar 

 

 ‘Katılımın artması, okul yönetiminin etkililiğini artırmaktadır.’ ve  

‘Öğretmenlerin okul yönetimine katılması yönetici ile öğretmen arasında  

işbirliğini geliştirmektedir’ ifadelerine öğretmenler tamamen katılmaktadır. 

Buna göre öğretmenler, okul yönetiminin etkililiğinin artmasında ve yönetici ile 

öğretmen arasında işbirliğinin gelişmesinde yönetime katılmanın önemli bir 

etkisinin olduğu görüşündedirler. 

 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılmasının yararlarına ilişkin, 

‘Öğretmenler, alınacak kararlara katıldıklarında okul içindeki çatışmalar 

azalmaktadır.’ ifadesine öğretmen ve yöneticilerin düşük düzeyde katılarak 

yakın görüşte oldukları görülmüştür.  

 

Okul yöneticileri, öğretmenlerin, alınacak kararlara katıldıklarında 

eğitimdeki hizmet kalitesinde artış olduğu görüşüne yüksek düzeyde 

katılmaktadırlar. 

 

Okul yöneticileri, okulda demokratik bir havanın oluşması için, 

öğretmenlerin okul yönetimine katılmalarına okul yöneticilerinin olumlu 

bakmaları gerektiği görüşündedirler. 

 

‘Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin okul yönetimince önemsenmesi, 

onların çalışma isteğini artırmaktadır.’ ifadesine öğretmen ve yöneticiler 

tamamen katılmaktadır. Buna göre öğretmen ve yöneticiler, okul yönetimi 

tarafından öğretmenlerin görüş ve önerilerinin önemsenmesi durumunda 
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öğretmenlerin çalışma isteklerinde de artış olacağı konusunda aynı 

görüştedirler. 

 

Katılımı Azaltan Etkenler Boyutuna İlişkin Sonuçlar 

 

Öğretmenler, öğretmenlerin okul yönetimine katılmama nedenlerine 

ilişkin olarak ‘Öğretmenlerin, kararların alınmasında söz sahibi olmaları karar 

verme sürecinin uzamasına neden olmaktadır.’ ifadesine düşük düzeyde 

katılmaktadır. Buna göre, öğretmenler kararların alınmasında söz sahibi 

olduklarında karar verme sürecinin uzadığı görüşüne çok az katılmaktadır.  

 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılmamasının nedenlerine ilişkin 

olarak, ‘Okul yöneticileri, öğretmenlerin görüşlerine başvursa da kendi 

görüşleri doğrultusunda karar vermektedir.’ ifadesine öğretmenler tamamen 

katılmaktadır. Buna göre öğretmenler, okulda alınan kararlarda kendi 

düşüncelerine önem verilmediği görüşündedirler. Alınan kararlarda görüşleri 

alınsa da uygulamada görüşlerine yer verilmemektedir.  Bu durum, okullarda 

okul yönetimi tarafından öğretmenlerin görüş ve önerilerine gerektiği kadar 

önem verilmediği sonucunu ortaya koymaktadır. 

 

Yine öğretmenlerin okul yönetimine katılmamasının nedenlerine ilişkin 

olarak ‘Öğretmenler yönetimle ilgili işleri yöneticilere havale etmenin daha 

risksiz olduğu düşüncesini taşımaktadır.’ ifadesine öğretmenler biraz 

katılırken, yöneticiler tamamen katılmaktadır. Buna göre yöneticiler, 

öğretmenlerin yönetimle ilgili işlerle uğraşarak risk almak istemedikleri 

görüşündedirler. 

 

Öğretmenler, yönetime katılma sürecine ayıracak yeterli zamanlarının 

olmadığı ve bu nedenle yönetime katılmaya istekli olmadıkları ifadesine biraz 

katılmalarına karşın okul yöneticileri aynı ifadeye büyük ölçüde katılmaktadır. 

Buna göre öğretmenler yönetime katılmak için zamanlarının olduğunu 

düşünürken okul yöneticileri, öğretmenlerin yönetime katılma sürecine 

ayıracak zamanlarının olmadığı görüşündedirler. 
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Okul yöneticileri, öğretmenlerin okul yönetimine katılmasıyla okulda 

kontrolü kaybedecekleri endişesini taşımamaktadır. Öğretmenler de bu 

konuda yöneticilerle aynı görüştedirler. 

  

Okul yöneticilerine göre okul yönetimi, öğretmenlere sorumluluk verse 

bile, öğretmenler genellikle sorumluluk almaktan kaçınmaktadır. Ancak 

öğretmenler bu ifadeye çok az katılmaktadır. Öğretmenler sorumluluk 

almaktan kaçınmadıkları görüşündedirler. 

 

‘Okul yöneticilerinin  öğretmenlere olan güveni azdır.’ ifadesine 

öğretmen ve yöneticilerin katılma sırası diğer maddelere göre düşük 

bulunmuştur. Buna göre öğretmenler, yöneticilerin öğretmenlere az güvendiği 

ifadesine çok az katılırken, yöneticiler bu görüşe hiç katılmamaktadır. Buna 

göre okul yöneticilerinin öğretmenlere güvendiği sonucu çıkarılabilir. 

 

Katılımı Artırıcı Öneriler Boyutuna İlişkin Sonuçlar 

 

Katılımı artırıcı öneriler boyutunda yer alan tüm ifadelere öğretmenler 

‘Tamamen Katılıyorum’ şeklinde görüş belirtmişlerdir. Yöneticiler ise 

‘Öğretmenlerin fazla iş yükleri azaltılarak okul yönetimine katılmalarına olanak 

sağlanmalıdır.’ İfadesinin dışındaki tüm ifadelere ‘Tamamen Katılıyorum’ 

şeklinde görüş belirtmişlerdir. 

 

Okul yöneticileri, öğretmenlerin okul yönetimine katılımını artırıcı 

önerilere ilişkin olarak, ‘Okul yönetimi öğretmenlerden gelebilecek farklı görüş 

ve düşüncelere açık olmalıdır.’ ifadesine tamamen katılmaktadırlar. Buna göre 

okul yöneticileri, öğretmenlerin farklı görüş ve düşüncelerine okul yönetiminin 

yeterince açık olması gerektiği görüşündedirler. 

 

Yöneticilerle öğretmenler, yöneticilerin demokratik bir yönetim 

anlayışına sahip olmaları konusunda aynı görüştedirler.  

 

Öğretmenlerin okul yönetimine katılımını artırıcı önerilere ilişkin olarak, 

‘Öğretmenlerin görüş ve önerileri, okul yönetimince önemsenmelidir.’ ifadesine 
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öğretmenler tamamen katılmaktadır. Buna göre öğretmenler, okul yönetimi 

tarafından öğretmenlerin görüş ve önerilerinin önemsenmesi gerektiği 

görüşündedirler.  

 

Katılımı artırmaya ilişkin olarak, ‘Öğretmenlerin fazla iş yükleri 

azaltılarak okul yönetimine katılmalarına olanak sağlanmalıdır.’ ifadesine 

öğretmenler tamamen katılırken, yöneticiler de büyük ölçüde katılmaktadır. 

Buna göre öğretmen ve yöneticiler, öğretmenlerin iş yüklerinin fazla olmasını 

okul yönetimine katılmama nedeni olarak görmektedir. 

 

Öneriler 

 

Araştırmaya ilişkin öneriler aşağıda yer almaktadır. Bu öneriler 

araştırmada elde edilen sonuçlarla ilgili olarak ‘uygulamaya ilişkin öneriler’ ve 

gelecekte yapılabilecek araştırmalarla ilgili ‘araştırmaya ilişkin öneriler’ 

biçiminde iki boyutta ele alınmıştır. 

 

Uygulamaya İlişkin Öneriler 

 

Araştırma sonuçları doğrultusunda uygulamaya ilişkin aşağıdaki 

öneriler ileri sürülebilir: 

 

1) Okul yöneticileri demokratik bir yönetim anlayışına sahip 

olmalıdır. 

2) Okul yöneticileri yönetime katılma konusunda öğretmenleri 

güdülemelidir. 

3) Öğretmenlerin görüş ve önerileri, okul yönetimince 

önemsenmelidir. 

4) Öğretmenlerin kendilerini ilgilendiren her konuda düşüncelerini 

açıkça ifade edebilmelerine okul yönetimince fırsat verilmelidir. 

5) Öğretmenlerin fazla iş yükleri azaltılarak okul yönetimine 

katılmaları sağlanmalıdır. 

6) Okul yönetimi öğretmenlerden gelebilecek farklı görüş ve 

düşüncelere açık olmalıdır. 
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7) Okul yöneticileri, öğretmenlerin, hem bireysel hem de ortaklaşa 

iş yapabileceklerine  ve başarılı olabileceklerine inanmalıdır. 

8) Öğretmenler, okul düzeyinde yönetime katılmaya  istekli 

olmalıdır.  

9) Okul yöneticileri, öğretmenlerin yönetime katılma sürecine 

ayıracak zamanlarının olduğunu düşünerek öğretmenlerin 

yönetime katılmasını sağlamalıdır. 

10)  Okul yöneticileri, öğretmenlerin yönetimle ilgili işlerle uğraşarak 

risk almak istemedikleri düşüncesini dayanak göstererek 

öğretmenlerin yönetime katılmasına karşı takınmış olduğu 

olumsuz tutumunu değiştirmelidir.   

 

Araştırmaya İlişkin Öneriler 

 

 Gelecekte öğretmenlerin okul yönetimine katılmasına ilişkin çalışma 

yapabilecek araştırmacılar için aşağıdaki öneriler yapılabilir: 

 

1) Öğretmenlerin okul yönetimine katılmama nedenlerine ilişkin bir 

araştırma yapılabilir. 

2) Okul yönetimine etkin katılım için neler yapılması gerektiğine 

ilişkin öğretmenlerin ve yöneticilerin görüşlerini belirleyen 

çalışmalar yapılabilir. 

3) Öğretmenlerin okul yönetimine katılma isteklerinin nedenleri 

araştırılabilir. 

4) Öğretmenlerin okul yönetimine katılmasıyla iş doyumları 

arasındaki ilişki araştırılabilir. 
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EK. 1 

Araştırmaya katılan öğretmen ve yöneticilerin, öğretmenlerin okul 

yönetimine katılma durumlarına ilişkin verilen 53 maddeye ait frekans (n), 

yüzde (%) değerleri Tablo 28 ve Tablo 29’da verilmiştir. 

 
Tablo. 28 

Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılması ile ilgili Öğretmen Görüşlerinin 
Frekans Ve Yüzde Dağılımları 
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Öğretmenlerin Okul 
Yönetimine  

Katılma Maddeleri 

N % N % N % N % N % 

1 Okul yöneticileri 
öğretmenlerden 
gelebilecek farklı 
görüş ve düşüncelere 
açıktır. 

19 5,4 41 11,6 83 23,6 152 43,2 57 16,2 

2  Okul yöneticileri 
yönetime katılma 
konusunda 
öğretmenleri 
güdülemektedir. 

44 12,5 52 14,8 121 34,4 106 30,1 29 8,2 

3 Okul yöneticileri 
demokratik bir yönetim 
anlayışına sahiptir. 

30 8,5 54 15,3 88 25,0 117 33,2 63 17,9 

4  Okul yöneticileri 
öğretmenlerin karar 
verme yeterliliğine 
inanmaktadır. 

26 7,4 52 14,8 95 27,0 124 35,2 55 15,6 

5  Okul yöneticileri 
iletişime açıktır. 

21 6,0 47 13,4 81 23,0 111 31,5 92 26,1 

6 Öğretmenler  
kendilerini ilgilendiren  
konularda yönetime 
katılmakta ve fikirlerini 
belirtmektedir. 

4 1,1 38 10,8 84 23,9 128 36,4 98 27,8 

7 Okuldaki toplantılarda  
öğretmenler yeterince 
söz hakkına sahiptir. 

6 1,7 28 8,0 67 19,0 123 34,9 128 36,4 

8 Okul yöneticileri, okuldaki bir 
işi tek başlarına yapmayı, 
öğretmenlerle birlikte yapmaya 
tercih etmektedir. 

 

44 12,5 51 14,5 101 28,7 101 28,7 55 15,6 
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Öğretmenlerin 
Okul Yönetimine  

Katılma Maddeleri 
N % N % N % N % N % 

9 Ders yükü az olan 
öğretmenler okul 
yönetimine daha 
fazla katılım fırsatı 
bulmaktadır. 

68 19,3 83 23,6 104 29,5 70 19,9 27 7,7 

10 Öğretmenler okul 
yönetimine katılma 
konusunda isteklidir. 

35 9,9 87 24,7 130 36,9 82 23,3 18 5,1 

11 Öğretmenlerin 
yönetime katılması, 
okulun gelişiminde 
öğretmenin etkisini 
artırmaktadır. 

2 .6 8 2,3 32 9,1 152 43,2 158 44,9 

12 Öğretmenlerin okul 
yönetimine katılması 
yönetici ile öğretmen 
arasında  işbirliğini 
geliştirmektedir. 

- - 8 2,3 33 9,4 131 37,2 180 51,1 

13 Öğretmenlerin okul 
yönetimine katılması, 
öğretmenlerin moralini 
yükseltmektedir. 

- - 10 2,8 44 12,5 153 43,5 145 41,2 

14 Öğretmenlerin okul 
yönetimine 
katılmasıyla okulun 
amaçlarına ulaşması 
sağlanmaktadır. 

1 .3 11 3,1 34 9,7 151 42,9 155 44,0 

15 Katılımın artması,   
okul yönetiminin 
etkililiğini 
artırmaktadır. 

- - 10 2,8 24 6,8 146 41,5 172 48,9 

16 Öğretmenlerin görüş 
ve önerilerinin okul 
yönetimince 
önemsenmesi onların 
çalışma isteğini 
artırmaktadır. 

1 ,3 5 1,4 24 6,8 105 29,8 217 61,6 

17 Öğretmenler, alınacak 
kararlara 
katıldıklarında 
eğitimdeki hizmet 
kalitesi artmaktadır. 
 

- - 5 1,4 24 6,8 112 31,8 211 59,9 
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Öğretmenlerin 

Okul Yönetimine 
Katılma Maddeleri 
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18 Öğretmenler, alınacak 
kararlara 
katıldıklarında okul 
içindeki çatışmalar 
azalmaktadır. 

9 2,6 15 4,3 35 9,9 142 40,3 151 42,9 

19 Öğretmenler okul 
yönetimine 
katıldıklarında okulu 
daha çok 
benimsemektedir. 

1 ,3 9 2,6 31 8,8 121 34,4 190 54,0 

20 Okul yöneticilerinin 
katılımcı yönetim 
anlayışını 
benimsemeleri, okulda 
demokratik bir 
havanın oluşmasına 
katkı sağlamaktadır. 

1 ,3 4 1,1 23 6,5 122 34,7 202 57,4 

21 Öğretmenler okul 
yönetimine 
katıldıklarında 
öğretmenlerin 
yaratıcılığı 
gelişmektedir. 

1 ,3 12 3,4 52 14,8 131 37,2 156 44,3 

22 Öğretmenlerin okul 
yönetimine 
katılmasıyla  alınacak 
kararın niteliği de 
artmaktadır. 

2 ,6 1 ,3 28 8,0 157 44,6 164 46,6 

23 Okul yönetimine 
katılan öğretmenler, 
alınacak kararları 
benimsemekte  ve 
desteklemektedir. 

1 ,3 4 1,1 24 6,8 148 42,0 175 49,7 

24 Okul yöneticileri, 
öğretmenlerin 
görüşlerine başvursa 
da kendi görüşleri 
doğrultusunda karar 
vermektedir.   
 
 

 

24 6,8 48 13,6 93 26,4 120 34,1 67 19,0 
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Öğretmenlerin 

Okul Yönetimine 
Katılma Maddeleri 
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25 Okul yöneticileri,  
öğretmenlerin 
yönetime katılmasıyla 
yetki kaybına 
uğrayacaklarını 
düşünmektedir. 

61 17,3 62 17,6 91 25,9 92 26,1 46 13,1 

26 Okul yöneticileri okul 
yönetimine katılan 
öğretmenlerin 
kendileriyle 
yarışacağına 
inanmaktadır.  

111 31,5 71 20,2 73 20,7 58 16,5 39 11,1 

27 Okul yöneticileri 
öğretmenlerle 
ilişkilerini geliştirmeyi 
sakıncalı görmektedir. 

130 36,9 70 19,9 63 17,9 62 17,6 27 7,7 

28 Öğretmenlerin, 
kararların alınmasında 
söz sahibi olmaları 
karar verme sürecinin 
uzamasına neden 
olmaktadır. 

108 30,7 83 23,6 101 28,7 47 13,4 13 3,7 

29 Okul yöneticileri, 
okuldaki her işi ancak 
kendilerinin en iyi 
biçimde 
yapabileceklerine 
inanmaktadır. 
 

80 22,7 74 21,0 74 21,0 74 21,0 50 14,2 

30 Okul yöneticilerinin  
öğretmenlere olan 
güveni azdır. 
 

110 31,3 73 20,7 82 23,3 48 13,6 39 11,1 

31 Okul yöneticileri, 
öğretmenlerin okul 
yönetimine 
katılmasıyla kontrolü 
kaybedeceğinden 
korkmaktadır. 
 

116 33,0 75 21,3 58 16,5 54 15,3 49 13,9 
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32 Öğretmenlerin okul 
yönetimine katılma 
konusunda kendilerine 
olan güveni azdır. 

94 26,7 72 20,5 102 29,0 62 17,6 22 6,3 

33 Öğretmenler okul 
yönetimine 
katıldıklarında okul 
yöneticileri ve 
başkaları tarafından 
yöneltilecek 
eleştirilerden 
çekinmektedir. 

100 28,4 85 24,1 89 25,3 57 16,2 21 6,0 

34 Öğretmenlerin 
yönetim konusunda 
gerekli bilgi ve 
kaynaklara sahip 
olmamaları, okul 
yönetimine katılma 
isteklerini 
azaltmaktadır. 

 

62 17,6 66 18,8 100 28,4 81 23,0 43 12,2 

35 Öğretmenler 
yönetimle ilgili işleri 
yöneticilere havale 
etmenin daha risksiz 
olduğu düşüncesini 
taşımaktadır.  

48 13,6 47 13,4 118 33,5 88 25,0 51 14,5 

36 Öğretmenler okul 
yönetimine katılma ile 
ilgili olumlu 
isteklendiricilerin 
bulunmadığını 
düşünmektedir. 

38 10,8 79 22,4 109 31,0 96 27,3 30 8,5 

37 Okul yöneticilerinin, 
okul yönetimine 
katılma sürecinde 
öğretmenleri 
yönlendirme becerileri 
zayıftır. 
 
 

56 15,9 70 19,9 105 29,8 76 21,6 45 12,8 
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38 Okul yönetimi, 
öğretmenlere 
sorumluluk verse bile, 
öğretmenler genellikle 
sorumluluk almaktan 
kaçınmaktadır.  

65 18,5 57 16,2 102 29,0 93 26,4 35 9,9 

39 Öğretmenler, 
yönetime katılma 
sürecine ayıracak 
zamanlarının 
olmadığını öne 
sürmektedir. 

48 13,6 65 18,5 104 29,5 89 25,3 46 13,1 

40 Okul yöneticileri 
demokratik bir yönetim 
anlayışına sahip 
olmalıdır.  

1 ,3 3 ,9 6 1,7 52 14,8 290 82,4 

41 Okul yöneticileri 
yönetime katılma 
konusunda 
öğretmenleri 
güdülemelidir. 

- - 5 1,4 20 5,7 82 23,3 245 69,6 

42 Okul yönetimi 
öğretmenlerden 
gelebilecek farklı 
görüş ve düşüncelere 
açık olmalıdır.  

- - 4 1,1 3 ,9 58 16,5 287 81,5 

43 Öğretmenlerin görüş 
ve önerileri, okul 
yönetimince 
önemsenmelidir. 

1 ,3 1 ,3 6 1,7 47 13,4 297 84,4 

44 Öğretmenler, okul 
düzeyinde yönetime 
katılmaya  istekli 
olmalıdır. 

- - 1 ,3 19 5,4 105 29,8 227 64,5 

45 Okul yöneticileri, 
öğretmenlerin, hem 
bireysel hem de 
ortaklaşa iş 
yapabileceklerine  ve 
başarılı 
olabileceklerine 
inanmalıdır. 

2 ,6 1 ,3 15 4,3 64 18,2 270 76,7 
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Öğretmenlerin 
Okul Yönetimine 

Katılma Maddeleri 
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46 Öğretmenlerin 
kendilerini ilgilendiren 
her konuda 
düşüncelerini açıkça 
ifade edebilmelerine 
okul yönetimince fırsat 
verilmelidir.  

- - 1 ,3 10 2,8 64 18,2 277 78,7 

47 Okul yöneticileri  ve 
öğretmenler, 
birbirlerinin 
beklentilerini dikkate 
alarak bunları 
karşılamaya dönük 
eylem ve davranışlar 
içinde olmalıdır. 

3 ,9 3 ,9 5 1,4 77 21,9 264 75,0 

48 Okul yöneticileri, 
öğretmenleri yönetime 
katarak  onların 
moralini yüksek 
tutmalıdır. 

3 ,9 4 1,1 22 6,3 91 25,9 232 65,9 

49 Okul yöneticileri 
öğretmenlerin karar 
verme yeterliliğine 
inanmalıdır. 
 

1 ,3 5 1,4 13 3,7 68 19,3 265 75,3 

50 Öğretmenler 
yönetimle ilgili gerekli 
bilgi ve kaynaklara 
sahip olmalıdır. 
 

1 ,3 6 1,7 7 2,0 73 20,7 265 75,3 

51 Öğretmenlerin okul 
yönetimine güven 
duymaları için, okul 
yöneticileri, 
öğretmenleri okulda 
olup bitenlerden 
haberdar etmelidir. 

- - 5 1,4 8 2,3 67 19,0 272 77,3 
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Okul Yönetimine 

Katılma Maddeleri 
 
  

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

 

N 

 

% 

52 Öğretmenlerin fazla iş 
yükleri azaltılarak okul 
yönetimine 
katılmalarına olanak 
sağlanmalıdır. 
 

4 1,1 9 2,6 39 11,1 103 29,3 197 56,0 

53 Okul yöneticileri 
öğretmenlerle 
ilişkilerini 
geliştirmelidir. 

- - 2 ,6 8 2,3 69 19,6 273 77,6 

 

 

Tablo. 29 
öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılması ile ilgili Yönetici Görüşlerinin Frekans 

Ve Yüzde Dağılımları 
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Öğretmenlerin Okul 
Yönetimine  

Katılma Maddeleri 

N % N % N % N % N % 

1 Okul yöneticileri 
öğretmenlerden 
gelebilecek farklı görüş 
ve düşüncelere açıktır. 

 

- - 1 1,5 5 7,6 22 33,3 38 57,6 

2  Okul yöneticileri 
yönetime katılma 
konusunda öğretmenleri 
güdülemektedir. 
 
 
 
 

- - 3 4,5 10 15,2 24 36,4 29 43,9 
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Öğretmenlerin Okul 
Yönetimine 

Katılma Maddeleri 
 
 
 
 
 
 

N % N % N % N % N % 

3 Okul yöneticileri 
demokratik bir yönetim 
anlayışına sahiptir. 

- - 3 4,5 10 15,2 26 39,4 27 40,9 

4  Okul yöneticileri 
öğretmenlerin karar 
verme yeterliliğine 
inanmaktadır. 

1 1,5 4 6,1 15 22,7 31 47,0 15 22,7 

5  Okul yöneticileri iletişime 
açıktır. 

- - 2 3,0 4 6,1 27 40,9 33 50,0 

6 Öğretmenler  kendilerini 
ilgilendiren  konularda 
yönetime katılmakta ve 
fikirlerini belirtmektedir. 

- - 4 6,1 9 13,6 28 42,4 25 37,9 

7 Okuldaki toplantılarda  
öğretmenler yeterince 
söz hakkına sahiptir. 

- - - - 7 10,6 20 30,3 39 59,1 

8 Okul yöneticileri, okuldaki 
bir işi tek başlarına 
yapmayı, öğretmenlerle 
birlikte yapmaya tercih 
etmektedir. 

4 6,1 14 21,2 14 21,2 20 30,3 14 21,2 

9 Ders yükü az olan 
öğretmenler okul 
yönetimine daha fazla 
katılım fırsatı 
bulmaktadır. 

11 16,7 10 15,2 22 33,3 20 30,3 3 4,5 

10 Öğretmenler okul 
yönetimine katılma 
konusunda isteklidir. 

5 7,6 18 27,3 28 42,4 13 19,7 2 3,0 

11 Öğretmenlerin yönetime 
katılması, okulun 
gelişiminde öğretmenin 
etkisini artırmaktadır. 

- - 1 1,5 2 3,0 31 47,0 32 48,5 

12 Öğretmenlerin okul 
yönetimine katılması 
yönetici ile öğretmen 
arasında  işbirliğini 
geliştirmektedir. 

- - - - - - 25 37,9 41 62,1 

13 Öğretmenlerin okul 
yönetimine katılması, 
öğretmenlerin moralini 
yükseltmektedir. 

- - - - 5 7,6 27 40,9 34 51,5 
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Öğretmenlerin Okul 

Yönetimine 
Katılma Maddeleri 

 
 
 N % N % N % N % N % 

14 Öğretmenlerin okul 
yönetimine katılmasıyla 
okulun amaçlarına 
ulaşması 
sağlanmaktadır. 

- - 1 1,5 4 6,1 21 31,8 40 60,6 

15 Katılımın artması,   okul 
yönetiminin etkililiğini 
artırmaktadır. 

- - - - 2 3,0 19 28,8 45 68,2 

16 Öğretmenlerin görüş ve 
önerilerinin okul 
yönetimince 
önemsenmesi onların 
çalışma isteğini 
artırmaktadır. 

- - - - 1 1,5 20 30,3 45 68,2 

17 Öğretmenler, alınacak 
kararlara katıldıklarında 
eğitimdeki hizmet kalitesi 
artmaktadır. 

- - - - - - 19 28,8 47 71,2 

18 Öğretmenler, alınacak 
kararlara katıldıklarında 
okul içindeki çatışmalar 
azalmaktadır. 

- - 4 6,1 6 9,1 23 34,8 33 50,0 

19 Öğretmenler okul 
yönetimine katıldıklarında 
okulu daha çok 
benimsemektedir. 

- - - - 7 10,6 17 25,8 42 63,6 

20 Okul yöneticilerinin 
katılımcı yönetim 
anlayışını benimsemeleri, 
okulda demokratik bir 
havanın oluşmasına katkı 
sağlamaktadır. 

- - - - 2 3,0 19 28,8 45 68,2 

21 Öğretmenler okul 
yönetimine katıldıklarında 
öğretmenlerin yaratıcılığı 
gelişmektedir. 

- - - - 5 7,6 27 40,9 34 51,5 

22 Öğretmenlerin okul 
yönetimine katılmasıyla  
alınacak kararın niteliği 
de artmaktadır. 

- - - - 3 4,5 26 39,4 37 56,1 

23 Okul yönetimine katılan 
öğretmenler, alınacak 
kararları benimsemekte  
ve desteklemektedir. 

- - - - 6 9,1 31 47,0 29 43,9 
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Öğretmenlerin Okul 
Yönetimine 

Katılma Maddeleri 

 

 

 

 

 

N % N % N % N % N % 

 

24 Okul yöneticileri, 
öğretmenlerin görüşlerine 
başvursa da kendi 
görüşleri doğrultusunda 
karar vermektedir.   

12 18,2 18 27,3 14 21,2 16 24,2 6 9,1 

25 Okul yöneticileri,  
öğretmenlerin yönetime 
katılmasıyla yetki 
kaybına uğrayacaklarını 
düşünmektedir. 

28 42,4 16 24,2 6 9,1 12 18,2 4 6,1 

26 Okul yöneticileri okul 
yönetimine katılan 
öğretmenlerin 
kendileriyle yarışacağına 
inanmaktadır.  

40 60,6 8 12,1 6 9,1 8 12,1 4 6,1 

27 Okul yöneticileri 
öğretmenlerle ilişkilerini 
geliştirmeyi sakıncalı 
görmektedir. 

47 71,2 11 16,7 3 4,5 1 1,5 4 6,1 

28 Öğretmenlerin, kararların 
alınmasında söz sahibi 
olmaları karar verme 
sürecinin uzamasına 
neden olmaktadır. 

23 34,8 13 19,7 22 33,3 5 7,6 3 4,5 

29 Okul yöneticileri, okuldaki 
her işi ancak kendilerinin 
en iyi biçimde 
yapabileceklerine 
inanmaktadır. 

41 62,1 8 12,1 8 12,1 5 7,6 4 6,1 

30 Okul yöneticilerinin  
öğretmenlere olan güveni 
azdır. 

39 59,1 13 19,7 7 10,6 4 6,1 3 4,5 

31 Okul yöneticileri, 
öğretmenlerin okul 
yönetimine katılmasıyla 
kontrolü 
kaybedeceğinden 
korkmaktadır. 

44 66,7 9 13,6 7 10,6 3 4,5 3 4,5 
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Öğretmenlerin Okul 

Yönetimine 
Katılma Maddeleri 

 
 
 
 

N % N % N % N % N % 

32 Öğretmenlerin okul 
yönetimine katılma 
konusunda kendilerine 
olan güveni azdır. 

16 24,2 12 18,2 21 31,8 12 18,2 5 7,6 

33 Öğretmenler okul 
yönetimine katıldıklarında 
okul yöneticileri ve 
başkaları tarafından 
yöneltilecek eleştirilerden 
çekinmektedir. 

18 27,3 12 18,2 22 33,3 10 15,2 4 6,1 

34 Öğretmenlerin yönetim 
konusunda gerekli bilgi 
ve kaynaklara sahip 
olmamaları, okul 
yönetimine katılma 
isteklerini azaltmaktadır. 

14 21,2 11 16,7 22 33,3 13 19,7 6 9,1 

35 Öğretmenler yönetimle 
ilgili işleri yöneticilere 
havale etmenin daha 
risksiz olduğu 
düşüncesini taşımaktadır.  

3 4,5 6 9,1 12 18,2 26 39,4 19 28,8 

36 Öğretmenler okul 
yönetimine katılma ile 
ilgili olumlu 
isteklendiricilerin 
bulunmadığını 
düşünmektedir. 

10 15,2 12 18,2 23 34,8 17 25,8 4 6,1 

37 Okul yöneticilerinin, okul 
yönetimine katılma 
sürecinde öğretmenleri 
yönlendirme becerileri 
zayıftır. 

21 31,8 17 25,8 17 25,8 7 10,6 4 6,1 

38 Okul yönetimi, 
öğretmenlere sorumluluk 
verse bile, öğretmenler 
genellikle sorumluluk 
almaktan kaçınmaktadır.  

4 6,1 7 10,6 17 25,8 23 34,8 15 22,7 

39 Öğretmenler, yönetime 
katılma sürecine ayıracak 
zamanlarının olmadığını 
öne sürmektedir. 
 
 

2 3,0 6 9,1 17 25,8 24 36,4 17 25,8 
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Öğretmenlerin Okul 

Yönetimine 
Katılma Maddeleri 

 
 
 
 

N % N % N % N % N % 

40 Okul yöneticileri 
demokratik bir yönetim 
anlayışına sahip 
olmalıdır.  

- - - - 2 3,0 8 12,1 56 84,8 

41 Okul yöneticileri 
yönetime katılma 
konusunda öğretmenleri 
güdülemelidir. 

- - 1 1,5 3 4,5 13 19,7 49 74,2 

42 Okul yönetimi 
öğretmenlerden 
gelebilecek farklı görüş 
ve düşüncelere açık 
olmalıdır.  

- - - - 1 1,5 13 19,7 52 78,6 

43 Öğretmenlerin görüş ve 
önerileri, okul 
yönetimince 
önemsenmelidir. 

- - 1 1,5 1 1,5 14 21,2 50 75,8 

44 Öğretmenler, okul 
düzeyinde yönetime 
katılmaya  istekli 
olmalıdır. 

- - - - 3 4,5 14 21,2 49 74,2 

45 Okul yöneticileri, 
öğretmenlerin, hem 
bireysel hem de 
ortaklaşa iş 
yapabileceklerine  ve 
başarılı olabileceklerine 
inanmalıdır. 

- - - - 1 1,5 15 22,7 50 75,8 

46 Öğretmenlerin kendilerini 
ilgilendiren her konuda 
düşüncelerini açıkça 
ifade edebilmelerine okul 
yönetimince fırsat 
verilmelidir.  
 

- - - - 1 1,5 18 27,3 47 71,2 

47 Okul yöneticileri  ve 
öğretmenler, birbirlerinin 
beklentilerini dikkate 
alarak bunları 
karşılamaya dönük eylem 
ve davranışlar içinde 
olmalıdır. 
 

- - - - 2 3,0 22 33,3 42 63,6 
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Öğretmenlerin Okul 

Yönetimine 
Katılma Maddeleri 

 
 
 
 N % N % N % N % N % 

48 Okul yöneticileri, 
öğretmenleri yönetime 
katarak  onların moralini 
yüksek tutmalıdır. 

- - - - - - 26 39,4 40 60,6 

49 Okul yöneticileri 
öğretmenlerin karar 
verme yeterliliğine 
inanmalıdır. 

- - - - 3 4,5 29 43,9 34 51,5 

50 Öğretmenler yönetimle 
ilgili gerekli bilgi ve 
kaynaklara sahip 
olmalıdır. 
 

- - - - 2 3,0 22 33,3 42 63,6 

51 Öğretmenlerin okul 
yönetimine güven 
duymaları için, okul 
yöneticileri, öğretmenleri 
okulda olup bitenlerden 
haberdar etmelidir. 

- - 1 1,5 3 4,5 27 40,9 35 53,0 

52 Öğretmenlerin fazla iş 
yükleri azaltılarak okul 
yönetimine katılmalarına 
olanak sağlanmalıdır. 
 

2 3,0 3 4,5 9 13,6 26 39,4 26 39,4 

53 Okul yöneticileri 
öğretmenlerle ilişkilerini 
geliştirmelidir. 
 

- - 2 3,0 1 1,5 14 21,2 49 74,2 
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EK. 2 

 

ÖĞRETMENLERİN OKUL YÖNETİMİNE KATILMA ANKET FORMU 

 

Değerli meslektaşım, 

Bu araştırma, ilköğretim okullarındaki öğretmenlerin okul yönetimine 

katılmasına yönelik öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini belirlemek amacıyla 

yapılmaktadır. Bu anketten elde edilecek bilgiler bilimsel bir araştırmada 

kullanılacağından vereceğiniz cevapların titizliği, bulguların sağlıklı elde edilmesini 

sağlayacaktır. Bu nedenle ankete isim yazmayınız. 

 

Anket iki bölümden oluşmakta olup, birinci bölüm kişisel bilgilerden, ikinci 

bölüm ise öğretmenlerin okul yönetimine katılımı ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. 

Ankette yer alan ifadelere  katılma derecenizi belirleyen beş seçenek yer almaktadır. 

Lütfen her görüşün ya da sorunun karşısında bulunan seçeneklerden size göre uygun 

olan birini seçerek işaretleyiniz. Lütfen hiçbir soruyu boş bırakmayınız. 

 

Araştırmanın gerçekleşmesine yapacağınız katkıdan dolayı teşekkür ederim. 

 

                                                                                        Şükrü UYAR 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Eğitim Yönetimi ve Teftişi Programı Yüksek Lisans Öğrencisi 

 
 

I. BÖLÜM 
 

KİŞİSEL BİLGİLER 
Aşağıda kişisel bilgilere ilişkin sorulara yer verilmiştir. Lütfen size uygun 

seçeneğin yanındaki parantezin içine (x) işareti koyunuz. 

 

1. Cinsiyetiniz;   1. (   ) Erkek          2. (   ) Kadın 

2. Öğrenim Durumunuz; 

1.(  )Ön Lisans  2.(  ) Lisans  3.(  ) Lisansüstü 4.(  ) Diğer(Lütfen Yazınız) ............. 

3. 0kuldaki Göreviniz;   1. (   ) Yönetici     2. (   ) Öğretmen 

4. Meslekteki Kıdeminiz; 

1.(   ) 0-5 Yıl  2.(   ) 6- 10 Yıl      3.(   ) 11- 15 Yıl    4. (   ) 16- 20 Yıl    5.(   ) 21 ve Üstü 

5. Yöneticilikteki Kıdeminiz; 

1. (   ) 0-5 Yıl   2. (   ) 6- 10 Yıl   3. (   ) 11- 15 Yıl   4. (   ) 16- 20 Yıl   5. (   ) 21 ve Üstü 
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II. BÖLÜM  
Aşağıda dört bölümden oluşan  ifadeleri dikkatle okuyarak karşılarındaki 

ölçekte  size en uygun gelen seçenekle ilgili kutuyu işaretleyiniz. Lütfen her ifade için 
tek bir seçenek işaretleyiniz. Cevapsız ifade bırakmayınız. 

 
 
A  

 
 

Yönetime Katılma Durumu 

(Bulunduğunuz Okulda) 
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1 Okul yöneticileri öğretmenlerden gelebilecek farklı görüş ve 
düşüncelere açıktır. 

� � � � � 

2  Okul yöneticileri yönetime katılma konusunda öğretmenleri 
güdülemektedir. � � � � � 

3 Okul yöneticileri demokratik bir yönetim anlayışına sahiptir. 
� � � � � 

4  Okul yöneticileri öğretmenlerin karar verme yeterliliğine 
inanmaktadır. � � � � � 

5  Okul yöneticileri iletişime açıktır. 
� � � � � 

6 Öğretmenler  kendilerini ilgilendiren  konularda yönetime 
katılmakta ve fikirlerini belirtmektedir. � � � � � 

7 Okuldaki toplantılarda  öğretmenler yeterince söz hakkına 
sahiptir. � � � � � 

8 Okul yöneticileri, okuldaki bir işi tek başlarına yapmayı, 
öğretmenlerle birlikte yapmaya tercih etmektedir. � � � � � 

9 Ders yükü az olan öğretmenler okul yönetimine daha fazla katılım 
fırsatı bulmaktadır. � � � � � 

10 Öğretmenler okul yönetimine katılma konusunda isteklidir. 
� � � � � 

B  Yönetime Katılmanın Yararlarına İlişkin Görüşler      
11 Öğretmenlerin yönetime katılması, okulun gelişiminde öğretmenin 

etkisini artırmaktadır. � � � � � 

12 Öğretmenlerin okul yönetimine katılması yönetici ile öğretmen 
arasında  işbirliğini geliştirmektedir. � � � � � 

13 Öğretmenlerin okul yönetimine katılması, öğretmenlerin moralini 
yükseltmektedir. � � � � � 

14 Öğretmenlerin okul yönetimine katılmasıyla okulun amaçlarına 
ulaşması sağlanmaktadır. � � � � � 

15 Katılımın artması,   okul yönetiminin etkililiğini artırmaktadır. 
� � � � � 

16 Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin okul yönetimince 
önemsenmesi onların çalışma isteğini artırmaktadır. � � � � � 

17 Öğretmenler, alınacak kararlara katıldıklarında eğitimdeki hizmet 
kalitesi artmaktadır. � � � � � 

18 Öğretmenler, alınacak kararlara katıldıklarında okul içindeki 
çatışmalar azalmaktadır. � � � � � 

19 Öğretmenler okul yönetimine katıldıklarında okulu daha çok 
benimsemektedir. � � � � � 
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20 Okul yöneticilerinin katılımcı yönetim anlayışını benimsemeleri, 
okulda demokratik bir havanın oluşmasına katkı sağlamaktadır. � � � � � 

21 Öğretmenler okul yönetimine katıldıklarında öğretmenlerin 
yaratıcılığı gelişmektedir. � � � � � 

22 Öğretmenlerin okul yönetimine katılmasıyla  alınacak kararın 
niteliği de artmaktadır. � � � � � 

23 Okul yönetimine katılan öğretmenler, alınacak kararları 
benimsemekte  ve desteklemektedir. � � � � � 

 
C 

 
 Katılımı  Azaltan Etkenler      

24 Okul yöneticileri, öğretmenlerin görüşlerine başvursa da kendi 

görüşleri doğrultusunda karar vermektedir.   � � � � � 

25 Okul yöneticileri,  öğretmenlerin yönetime katılmasıyla yetki 
kaybına uğrayacaklarını düşünmektedir. � � � � � 

26 Okul yöneticileri okul yönetimine katılan öğretmenlerin 
kendileriyle yarışacağına inanmaktadır.  � � � � � 

27 Okul yöneticileri öğretmenlerle ilişkilerini geliştirmeyi sakıncalı 
görmektedir. � � � � � 

28 Öğretmenlerin, kararların alınmasında söz sahibi olmaları karar 
verme sürecinin uzamasına neden olmaktadır. � � � � � 

29 Okul yöneticileri, okuldaki her işi ancak kendilerinin en iyi biçimde 
yapabileceklerine inanmaktadır. � � � � � 

30 Okul yöneticilerinin  öğretmenlere olan güveni azdır. 
� � � � � 

31 Okul yöneticileri, öğretmenlerin okul yönetimine katılmasıyla 
kontrolü kaybedeceğinden korkmaktadır. � � � � � 

32 Öğretmenlerin okul yönetimine katılma konusunda kendilerine 
olan güveni azdır. � � � � � 

33 Öğretmenler okul yönetimine katıldıklarında okul yöneticileri ve 
başkaları tarafından yöneltilecek eleştirilerden çekinmektedir. � � � � � 

34 Öğretmenlerin yönetim konusunda gerekli bilgi ve kaynaklara 
sahip olmamaları, okul yönetimine katılma isteklerini 
azaltmaktadır. 

� � � � � 

35 Öğretmenler yönetimle ilgili işleri yöneticilere havale etmenin 
daha risksiz olduğu düşüncesini taşımaktadır.  � � � � � 

36 Öğretmenler okul yönetimine katılma ile ilgili olumlu 
isteklendiricilerin bulunmadığını düşünmektedir. � � � � � 

37 Okul yöneticilerinin, okul yönetimine katılma sürecinde 
öğretmenleri yönlendirme becerileri zayıftır. � � � � � 

38 Okul yönetimi, öğretmenlere sorumluluk verse bile, öğretmenler 
genellikle sorumluluk almaktan kaçınmaktadır.  � � � � � 

39 Öğretmenler, yönetime katılma sürecine ayıracak zamanlarının 
olmadığını öne sürmektedir. � � � � � 
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40 Okul yöneticileri demokratik bir yönetim anlayışına sahip 
olmalıdır.  � � � � � 

41 Okul yöneticileri yönetime katılma konusunda öğretmenleri 
güdülemelidir. � � � � � 

42 Okul yönetimi öğretmenlerden gelebilecek farklı görüş ve 
düşüncelere açık olmalıdır.  � � � � � 

43 Öğretmenlerin görüş ve önerileri, okul yönetimince 
önemsenmelidir. � � � � � 

44 Öğretmenler, okul düzeyinde yönetime katılmaya  istekli olmalıdır. 
� � � � � 

45 Okul yöneticileri, öğretmenlerin, hem bireysel hem de ortaklaşa iş 
yapabileceklerine  ve başarılı olabileceklerine inanmalıdır. � � � � � 

46 Öğretmenlerin kendilerini ilgilendiren her konuda düşüncelerini 
açıkça ifade edebilmelerine okul yönetimince fırsat verilmelidir.  � � � � � 

47 Okul yöneticileri  ve öğretmenler, birbirlerinin beklentilerini dikkate 
alarak bunları karşılamaya dönük eylem ve davranışlar içinde 
olmalıdır. 

� � � � � 

48 Okul yöneticileri, öğretmenleri yönetime katarak  onların moralini 
yüksek tutmalıdır. � � � � � 

49 Okul yöneticileri öğretmenlerin karar verme yeterliliğine 
inanmalıdır. � � � � � 

50 Öğretmenler yönetimle ilgili gerekli bilgi ve kaynaklara sahip 
olmalıdır. � � � � � 

51 Öğretmenlerin okul yönetimine güven duymaları için, okul 
yöneticileri, öğretmenleri okulda olup bitenlerden haberdar 
etmelidir. 

� � � � � 

52 Öğretmenlerin fazla iş yükleri azaltılarak okul yönetimine 
katılmalarına olanak sağlanmalıdır. 
 

� � � � � 

53 Okul yöneticileri öğretmenlerle ilişkilerini geliştirmelidir. 
� � � � � 

 
54. Öğretmenlerin okul yönetimine katılmasının yararları, katılımı azaltan etkenler ve 

katılımı artırıcı öneriler konusunda yukarıda belirtilenler dışında, belirtilmesinde yarar 

gördüğünüz hususlar varsa lütfen maddeler halinde yazınız. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 
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EK. 3 
ÖN UYGULAMA ANKET FORMU 

BÖLÜM II 
Aşağıda dört bölümden oluşan  ifadeleri dikkatle okuyarak 

karşılarındaki ölçekte  size en uygun gelen seçenekle ilgili kutuyu işaretleyiniz. 
Lütfen her ifade için tek bir seçenek işaretleyiniz. Cevapsız ifade bırakmayınız. 

 

 

 

       A. Yönetime Katılma Durumu 
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1 Okul yöneticileri öğretmenlerden gelebilecek 
farklı görüş ve düşüncelere açıktır. � � � � � 

2  Okul yöneticileri yönetime katılma konusunda 
öğretmenleri güdülemektedir. � � � � � 

3 Okul yöneticileri demokratik bir yönetim 
anlayışına sahiptir. � � � � � 

4  Okul yöneticileri öğretmenlerin karar verme 
yeterliliğine inanmaktadır. � � � � � 

5  Okul yöneticileri iletişime açıktır. 
� � � � � 

6 Öğretmenler  kendilerini ilgilendiren  konularda 
yönetime katılmakta ve fikirlerini belirtmektedir. � � � � � 

7 Okuldaki toplantılarda  öğretmenler yeterince 
söz hakkına sahiptir. � � � � � 

8 Okul yöneticileri, okuldaki bir işi tek başlarına 
yapmayı, öğretmenlerle birlikte yapmaya tercih 
etmektedir. 

� � � � � 

9 Ders yükü az olan öğretmenler okul yönetimine 
daha fazla katılım fırsatı bulmaktadır. � � � � � 

10 Öğretmenler okul yönetimine katılma 
konusunda isteklidir. � � � � � 

11 Okul yöneticileri, öğretmenleri yönetimin dışında 
tutmaktadır. � � � � � 

12 Okul yöneticileri kendilerine yakın buldukları 
öğretmenleri okul yönetimine katmaktadır. � � � � � 

 B. Yönetime Katılmanın Yararlarına İlişkin 
Görüşler      

13 Karar verme sürecine katılan öğretmenler alınan 
kararların uygulanmasında sorumluluk almaya 
isteklidir. 

� � � � � 

14 Öğretmenlerin yönetime katılması, okulun 
gelişiminde öğretmenin etkisini artırmaktadır. � � � � � 

15 Öğretmenlerin okul yönetimine katılması 
yönetici ile öğretmen arasında  işbirliğini 
geliştirmektedir. 

� � � � � 

16 Öğretmenlerin okul yönetimine katılması, 
öğretmenlerin moralini yükseltmektedir. � � � � � 

17 Öğretmenlerin okul yönetimine katılmasıyla 
okulun amaçlarına ulaşması sağlanmaktadır. � � � � � 
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B. Yönetime Katılmanın Yararlarına 

İlişkin Görüşler 
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18 Katılımın artması,   okul yönetiminin etkililiğini 
artırmaktadır. � � � � � 

19 Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin okul 
yönetimince önemsenmesi onların çalışma 
isteğini artırmaktadır. 

� � � � � 

20 Öğretmenler, alınacak kararlara katıldıklarında 
eğitimdeki hizmet kalitesi artmaktadır. � � � � � 

21 Öğretmenler, alınacak kararlara katıldıklarında 

okul içindeki çatışmalar azalmaktadır. � � � � � 

22 Öğretmenler okul yönetimine katıldıklarında 
okulu daha çok benimsemektedir. � � � � � 

23 
 

Okul yöneticilerinin katılımcı yönetim anlayışını 
benimsemeleri, okulda demokratik bir havanın 
oluşmasına katkı sağlamaktadır. 

� � � � � 

24 Öğretmenler okul yönetimine katıldıklarında 
öğretmenlerin yaratıcılığı gelişmektedir. � � � � � 

25 Öğretmenlerin yönetime katılması, başka 
okullara geçme isteklerini azaltmaktadır. � � � � � 

26 Öğretmenlerin okul yönetimine katılmasıyla  
alınacak kararın niteliği de artmaktadır. � � � � � 

27 Okul yönetimine katılan öğretmenler, alınacak 
kararları benimsemekte  ve desteklemektedir. � � � � � 

            C. Katılımı  Azaltan Etkenler 
28 Okul yöneticileri, öğretmenlerin görüşlerine başvursa 

da kendi görüşleri doğrultusunda karar vermektedir.   � �  � � � 

29 Okul yöneticileri,  öğretmenlerin yönetime katılmasıyla 
yetki kaybına uğrayacaklarını düşünmektedir. � �  � � � 

30 Okul yöneticileri okul yönetimine katılan öğretmenlerin 

kendileriyle yarışacağına inanmaktadır.  � �  � � � 

31 Okul yöneticileri öğretmenlerle ilişkilerini geliştirmeyi 

sakıncalı görmektedir. � �  � � � 

32 Öğretmenlerin, kararların alınmasında söz sahibi 
olmaları karar verme sürecinin uzamasına neden 
olmaktadır. 

� �  � � � 

33 Okul yöneticileri, okuldaki her işi ancak kendilerinin en 
iyi biçimde yapabileceklerine inanmaktadır. � � � � � 
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            C. Katılımı  Azaltan Etkenler 
 
 
 

H
iç

 

K
at

ılm
ıy

Ç
o

k 
A

z 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

B
ir

az
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

B
ü

yü
k 

Ö
lç

ü
d

e 

K
a
tı

lı
yo

ru
m

 
T

am
am

en
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

34 Okul yöneticilerinin  öğretmenlere olan güveni 
azdır. � � � � � 

35 Okul yöneticileri, öğretmenlerin okul yönetimine 
katılmasıyla kontrolü kaybedeceğinden 
korkmaktadır. 

� � � � � 

36 Okul yöneticileri otoriter bir yönetim anlayışına 
sahiptir. � � � � � 

37 Öğretmenlerin okul yönetimine katılma 
konusunda kendilerine olan güveni azdır. � � � � � 

38 Öğretmenler okul yönetimine katıldıklarında okul 
yöneticileri ve başkaları tarafından yöneltilecek 
eleştirilerden çekinmektedir. 

� � � � � 

39 Öğretmenlerin yönetim konusunda gerekli bilgi ve 
kaynaklara sahip olmamaları, okul yönetimine 
katılma isteklerini azaltmaktadır. 

� � � � � 

40 Öğretmenler yönetimle ilgili işleri yöneticilere 
havale etmenin daha risksiz olduğu düşüncesini 
taşımaktadır.  

� � � � � 

41 Öğretmenler okul yönetimine katılma ile ilgili 
olumlu isteklendiricilerin bulunmadığını 
düşünmektedir. 

� � � � � 

42 Okul yöneticilerinin, okul yönetimine katılma 
sürecinde öğretmenleri yönlendirme becerileri 
zayıftır. 

� � � � � 

43 Okul yönetimi, öğretmenlere sorumluluk verse 
bile, öğretmenler genellikle sorumluluk almaktan 
kaçınmaktadır.  

� � � � � 

44 Öğretmenler, yönetime katılma sürecine ayıracak 
zamanlarının olmadığını öne sürmektedir. � � � � � 

 D. Katılımı Artırıcı Öneriler 

 

    

45 Okul yöneticileri demokratik bir yönetim 
anlayışına sahip olmalıdır.  � � � � � 

46 Okul yöneticileri yönetime katılma konusunda 
öğretmenleri güdülemelidir. � � � � � 

47 Okul yönetimi öğretmenlerden gelebilecek farklı 
görüş ve düşüncelere açık olmalıdır.  � � � � � 

48 Öğretmenler, kendilerini ilgilendiren konularda 
yönetime katılmalı ve fikirlerini belirtmelidir. � � � � � 

49 Öğretmenlerin görüş ve önerileri, okul 
yönetimince önemsenmelidir. � � � � � 

50 Öğretmenler, okul düzeyinde yönetime katılmaya  
istekli olmalıdır. � � � � � 
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D. Katılımı Artırıcı Öneriler 
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51 Okul yöneticileri, öğretmenlerin, hem bireysel hem 
de ortaklaşa iş yapabileceklerine  ve başarılı 
olabileceklerine inanmalıdır. 

� � � � � 

52 Öğretmenlerin kendilerini ilgilendiren her konuda 
düşüncelerini açıkça ifade edebilmelerine okul 
yönetimince fırsat verilmelidir.  

� � � � � 

53 Okul yöneticileri  ve öğretmenler, birbirlerinin 
beklentilerini dikkate alarak bunları karşılamaya 
dönük eylem ve davranışlar içinde olmalıdır. 

� � � � � 

54 Okul yöneticileri, öğretmenleri yönetime katarak  
onların moralini yüksek tutmalıdır. � � � � � 

55 Okul yöneticileri öğretmenlerin karar verme 
yeterliliğine inanmalıdır. � � � � � 

56 Öğretmenler yönetimle ilgili gerekli bilgi ve 
kaynaklara sahip olmalıdır. � � � � � 

57 Öğretmenlerin okul yönetimine güven duymaları 
için, okul yöneticileri, öğretmenleri okulda olup 
bitenlerden haberdar etmelidir. 

� � � � � 

58 Öğretmenlerin fazla iş yükleri azaltılarak okul 
yönetimine katılmalarına olanak sağlanmalıdır. 
 

� � � � � 

59 Okul yöneticileri öğretmenlerle ilişkilerini 
geliştirmelidir. � � � � � 

60 Okul yöneticileri, öğretmenlerin okul yönetimine 
katılmasının kendi makamlarına tehdit 
oluşturabilecekleri düşüncesini taşımamalıdır. 
 

� � � � � 

 
61. Öğretmenlerin okul yönetimine katılmasının yararları, katılımı azaltan 

etkenler ve katılımı artırıcı öneriler konusunda yukarıda belirtilenler dışında, 

belirtilmesinde yarar gördüğünüz hususlar varsa lütfen maddeler halinde 

yazınız. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 


