ETİK KAVRAMI
Etik: Etik, bireylere “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan yol
gösterici değerler, ilkeler ve standartlardır.
Ahlak; göreceli, toplumdan topluma, toplum içindeki farklı gruplara, bu grupların dinsel,
cinsel, etnik kimliklerine göre değişen, yöresel, yazılı olmayan, insanlar arasında uyulması
gereken kurallara işaret ederken, etik, daha soyut kavramlara dayalı, daha evrensel ve
genel geçerliliğe sahip bir karakter taşımaktadır.
E(k ve Ahlak birbirinden farklı kavramlardır. Etik bir ahlak felsefesidir. Ahlaki olanın özünü
ve temellerini araştıran bir felsefe etkinliğidir. Ahlak ise, etiğin bir araştırma konusudur.
Değerler; Bireyin yaşamı boyunca çevresiyle etkileşimi sonucunda edindiği, eylemlerinde
ve insanlarla ilişkilerinde öncelik verdiği, önemli olduğuna inandığı, değer atfettiği ilkelerdir.
E(k kodlar; Kurum değerleri ve misyonu doğrultusunda belirlenmiş etik karar ve
eylemlerdir. Yasa ve düzenlemelere uymayı, doğru ve düzenli kayıt tutma ve raporlamayı,
sosyal sorunlara ve insan haklarına karşı sorumlulukları kapsayan standartları açıklar.
Etik Davranışın Toplumsal Temelini Oluşturan Etkenler; Kültür; Toplumun duygu,
düşünce ve hareketlerinden oluşan kalıplardır (Toplumun yaşam biçimi, dili, sanatsal
Etkinlikleri, folkloru).
Etik kavramlar özünde evrenseldir, ancak içerikleri kültürden kültüre değişir.
Değerler; Birey için önemli olan her türlü düşünce yapısı, obje veya etkinliktir. Bir varlığın
ve bir olayın insan için önemini belirleyen bir inançtır.
Normlar; İçinde bulunulan grubun doğru veya yanlış hakkındaki anlayışlarıdır.
Toplumsal normlar, belli bir grup içindeki bireylerin ilişkilerini düzenler ve eylemlerine
yön verir.
Yazılı Normlar; Yasa, Tüzük, Yönetmelik.
Yazılı Olmayan Normlar; Örf, adet, töre, gelenek ve görenekler.

ETİK KURAMLAR
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1. Teolojik (Sonuççu) Kuram
Sonuç etiği ya da teolojik kuram, “Ne yapmam gerekir?” sorusunun yanıtını ararken, bir iş ya
da eylemin sonucu üzerinde odaklaşır. İyi ya da kötü olanın bireysel olarak yargılanmasında
veya nihai kararın verilmesinde bu sorunun yanıtı asildir. En iyi sonucu hangi eylem
sağlayacaktır? Bu soruya net bir yanıt verilemediği durumlarda bu kuram bize, en iyi ve en az
zarar veren eylemin seçilmesini önermektedir.
2. Deontolojik Kuram
Deontolojik kuram, yalnızca eylemin sonuçlarına değil, aynı zamanda eylemin türü ve ahlaki
ilke ve kuralların izlenip izlenmediğine de odaklanır. Böylece deontolojik kuramı benimseyen
biri, eylemin etik olup olmadığına karar verebilmek için kişinin ödev ve yükümlülüklerini
esas alır. Bu kuram, etik ilke ve kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınmasını temel olarak alır.
3. Haklar Temeline Dayalı Etik
Haklar temeline dayalı etik, bir davranış biçimine karar verirken bireysel haklar açısından
olaya bakar. Bu haklar yasal, politik ve etik hakları kapsar. Bu kurama göre etik ikilemlerin
çözümlenilmesinde bireyin ne gibi haklara sahip olduğuna bakılmalıdır.
4. Erdem veya Karakter Temeline Dayanan Etik
Erdem veya karakter temeline dayalı etik, erdem türleri ya da birinin sergilemesi gereken
karakter özelliklerini esas alır. Bu kuram, kişilerin oynaması gereken rolleri ve bu rollerin
teşvik etmesi ya da gerekli kıldığı davranış beklentileri üzerinde çalışır. Bir kişi rolüne uygun
davranışlar seçebilir ve kişinin bu role uygun davranması beklenir. Eğer çatışma ortaya
çıkarsa kişi en ahlaki olacak karakter özelliklerini dışa vurur.
5. Sezgilere Dayalı Etik
Sezgici etik kuramı, doğru veya yanlış eyleme karar vermede sezgilerin yol gösterici
olduğunu ileri sürer. Kişinin etik duyarlılığı eylemlerini yargılamasını gerekli kılar ve buna
İzin verir. Kişi, “yaptığımı doğrulayacak bir şeyler olduğunu biliyorum” diyebilecektir.
Sezgicilik bizim, kanılarımızın arkasından gitmemizi, başkalarının tutarsız kanıları ile
uğraşma gerekliliğine kapılmamamızı ve onları kendi tarafımıza çekmemizi sağlayacaktır
6. Kazuistik veya Örnek Olaya Dayalı Etik
Kazuist ya da örnek olaya dayalı etik, ikilemlerin çözümlenmesinde belirli örnek olaylardaki
gerçekliklere bakarak gerekçelendirme yapmayı esas alır. Kazuist yaklaşım soyut etik ilkeleri,
somut örnek olaylara uygulayarak pratik çözümler yaratmaya çalışır. Bu yaklaşım ayrıca
benzer durumlarda en iyi uygulanabilecek kuralların kararlaştırılması ve kuralların nasıl
yorumlanması gerektiği konusu ile ilgilenir.
Bu yaklaşıma “uygulamalı etik” adını verenler de vardır.
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ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ
Mesleki Etik; Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek
üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini
sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve
hizmet ideallerini korumayı amaçlayan meslekî ilkeler bütünüdür.

Meslekî gruplar ne kadar sağlam ve örgütlü olurlarsa, meslekî etik de o kadar gelişir ve
saygınlık kazanır.

Meslekî etik kuralları olarak belirlenen, üyelerinin genel ve ortak olan davranış biçimlerini
tanımlayan ilkelerin 3 temel işlevi vardır. Bunlar:

1. Meslek içi rekabeti düzenlemek
2. Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak
3. Hizmet ideallerini korumak

EĞİTİM -ÖĞRETİM HİZMETİ VERENLER İÇİN MESLEKİ ETİK İLKELER
I-ÖĞRENCİLER İLE İLİŞKİLERDE ETİK İLKELER
1. Sevgi ve Saygı
Eğitim ve öğretim faaliyetleri başlangıcından son aşamasına kadar, sevgi ve saygı üzerine
dayandırılır. Eğitimci; herhangi bir düzey farkı ve eksikliği gözetmeden bütün öğrencileri
severek, sevdiğini hissettirerek, onlara sevgiyi aşılar. Küçüklere karşı sevginin, büyüklere
karşı saygının önemini anlatırken öncelikle kendisi örnek olur, öğrenciyi utandıracak,
onurunu kıracak söz ve davranışlardan hassasiyetle kaçınır.
2. İyi Örnek Olma
Eğitimci; söz, davranış, hal, hareket ve görüntüsü ile öğrencilere iyi örnek olur, bilgi
birikimiyle öğrencilerde öğrenme istek ve azmini uyandırır. Kötü örnek oluşturacak tutum ve
davranışlardan kaçınır.
3.Anlayışlı ve Hoşgörülü Olma
Eğitimci, özellikleri bakımından farklılık gösteren bütün öğrencilere diğerleri gibi anlayış ve
hoşgörü ile yaklaşır.
4. Adil ve Eşit Davranma
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Eğitimci; mesleğini icra ederken öncelikle insan haklarına saygı duyarak; ırk, dil, din, renk,
siyasi görüş ve aile statüsü gözetmeden, öğrencilere adil ve eşit davranır. Öğrencilere eğitimöğretim fırsatlarından adil yararlanma hakkı tanır, her öğrenciye eşit şekilde ilgi göstererek
onların iyi yetişmelerini sağlar.
5. Öğrencinin Gelişimini Gözetme
Eğitimci; öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerini gözetir, bu
doğrultuda öğrencileri ile samimi ve güvene dayalı iletişim kurar. Derslerde öğrencilerin
kendini rahat bir şekilde ifade etmesi, derse katılımları konusunda onları cesaretlendirir.
Bedenen ve ruhen sağlıklı, iyi ahlaklı, kendine güvenen, sorumluluk sahibi bireyler
yetiştirmek için gereken çabayı gösterir.
6. Öğrenciye Ait Bilgileri Saklama
Eğitimci; öğrenciyle ilgili edindiği bilgilerin gizliliğine riayet eder, yasal zorunluluklar ve acil
durumlar dışında bu gizli bilgileri korur ve kimseyle paylaşmaz. Öğrencinin özel hayatına ait
bilgileri, ailesinin dışında kimseye açıklamaz.
7. Menfi Psikolojik Durumları Yansıtmama
Eğitimci; kişisel, ailevi ve çevresel nedenlerle üzüntü, sıkıntı, mutsuzluk gibi kişisel
durumlarını öğrencilere yansıtmaz ve onları açıklamaz.
8. Kötü Muameleden Kaçınma
Eğitimci; öğrencinin beden ve ruh sağlığını, fiziksel, sosyal gelişimini ve eğitimini olumsuz
yönde etkileyecek şekilde davranmaz. Bir öğrencinin okul içinde ve okul dışında kötü
muameleye uğradığını fark ettiğinde gerekli tedbirleri alır, durumu yetkili makamlara bildirir.
II-EĞİTİM MESLEĞİNE İLİŞKİN ETİK İLKELER
9. Mesleki Yeterlilik
Eğitimci; saygın ve onurlu bir mesleğin mensubu olduğu bilinci ile hareket eder. Görevinin
gerektirdiği bilgi, nitelik ve yeteneklere sahip olabilmek için, her türlü bilgiyi, bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri takip ederek gelişimini sürdürür. Mesleğini sevmediği izlenimini
gösterecek davranışlardan kaçınır.
10. Sağlıklı ve Güvenli Eğitim Ortamı Sağlama
Eğitimci, eğitim ve öğretim ortamında öğrenci sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek her
türlü unsurun ortadan kaldırılması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir, eğitim
ve öğretimin güven ve düzen içinde yapılmasını sağlar.
11. Mesai ve Ders Saatlerine Uyma
Eğitimci, mesai ve ders saatlerine titizlikle uyar; derse geç girerek, dersten erken ayrılarak ya
da gerçeğe aykırı mazeretler üreterek eğitim sürecini kesintiye uğratmaz. Ders saatlerini etkin
ve verimli kullanır. Dersten geç ayrılmak suretiyle öğrencinin dinlenme hakkını engellemez.
12. Hediye Alma
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Eğitimci, Öğretmenler Günü gibi özel gün ve haftalarda verilen, maddi değeri olmayan
sembolik nitelikteki hediyeler hariç, mesleki kararını ve tarafsızlığını etkilemesi muhtemel
herhangi bir hediyeyi kabul etmez.
13. Kişisel Menfaat Sağlama
Eğitimci, mesleki nüfuzunu kullanarak kişisel menfaat sağlamaz; kurum kaynaklarını, araç ve
gereçlerini kişisel amaç için kullanmaz. Yardımcı ders kitabı ve diğer araç gereçleri sadece
öğrencilerin gelişimini gözetmek üzere tavsiye eder. Bunun dışında bir gerekçeyle, çıkar
sağlama amaçlı istek ve yönlendirmelerden kaçınır.
14. Özel Ders Verme
Eğitimci, kanuni istisnalar hariç olmak üzere öğrencilere ücret veya başka bir menfaat
karşılığı özel ders vermez.
15. Bağış ve Yardım Talebinde Bulunma
Eğitimci, öğrenci ve velilerden bağış, yardım veya başka bir isim altında para yada eşya
talebinde bulunmaz, bunlarla ilgili zorunluluk getirmez.
III- EĞİTİMCİLERLE İLİŞKİLERDE ETİK İLKELER
Eğitimci; meslektaşları arasında ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve aile statüsüne
dayalı ayrımcılık yapmaz. Meslektaşlarına, öğrencilerle ilgili güven sarsıcı veya önyargılı
yaklaşmalara neden olacak şekilde telkin ve yönlendirmede bulunmaz. Meslektaşları ile ilgili
edindiği bilgilerde gizliliğe riayet eder. Öğrencilerin huzurunda ve değişik ortamlarda
meslektaşları aleyhine söz söylemez, olumsuz söz ve davranışlardan kaçınır. Meslektaşları ile
öğrencilerin kaliteli bir eğitim-öğretim alması için işbirliği yapar, bu süreçte karşılaştığı
sorunları okul yönetimi ile paylaşır.
IV-VELİLER İLE İLİŞKİLERDE ETİK İLKELER
Eğitimci, öğrencilerin sosyal, fiziksel, duygusal, kültürel, ahlaki, manevi ve düşünsel açıdan
gelişimlerini sağlamak, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için velilerle iyi iletişim
kurar. Çocuklarıyla gerektiği gibi ilgilenmeleri konusunda velileri yönlendirir. Veliler arasında
ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş, ve aile statüsüne dayalı ayrımcılık yapmaz.
V- OKUL YÖNETİMİ VE TOPLUM İLE İLİŞKİLERDE ETİK İLKELER
Eğitimci; öğrencilerin kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti almasını sağlamak için okul
yönetimi ile işbirliği yapar, bu süreçte karşılaştığı sorunları yetkili birime bildirir. Kurum
kaynaklarını etkili, verimli ve tutumlu kullanır. Topluma karşı pozitif ve aktif rol sergiler,
sorumluluklarını yerine getirerek örnek olur.
VI- OKUL YÖNETİCİLERİNİN; ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER VE VELİLER
İLE İLİŞKİLERİNDE ETİK İLKELER
Okul yöneticileri; eğitim ve öğretimin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için
gereken önlemleri alır. Kurum kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu bir şekilde
kullanılmasını sağlar. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında ırk, dil, din, renk, cinsiyet,
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siyasi görüş ve aile statüsüne dayalı ayrımcılık yapmaz. Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin
okulda yaşanan sorunları açık bir şekilde ifade etmesine imkân verir, sorunlara çözüm üretme
konusunda gayret gösterir. Öğrencilerin eğitim ve öğretimiyle ilgili olarak velilerle olumlu ve
sürekli iletişim kurar. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmenler arasında eşitlik,
tarafsızlık ve liyakat ilkelerine riayet eder.

OKULLARDA ETİK EĞİTİMİ
Toplum tarafından sorumluluk, saygı, güven, adalet, yurttaşlık bilinci gibi temel değerleri
içeren bir etik yaklaşımın okullarda geliştirilmesi ve öğrencilerin karakter eğitiminin
desteklenmesi günümüzün parçalanmaya giden dünyasında bütünlüğünü sağlanması açısından
önemlidir.
Etik eğitiminde başarının ön koşulu öğrenci öğretmen arasında ilişkinin sağlıklı kurulmasıdır.
Eğitim insanı doğumdan ölüme etkileyen ve bir şekle sokmaya çalışan bir süreçtir. Etik ise
insanın “ne yapmalıyım, nasıl yapmalıyım” sorularına vermeye çalıştığı yanıttır.
Her tür eğitim etkinliğinde temel olarak dört boyut üzerinde durulması gerekmektedir.
Bu boyutlar; ’’amaç”,"kapsam", "yöntem” ve “değerlendirme”dir.
Bu boyutlar aynı zamanda eğitim programlarının geliştirilmesinde sorulan dört sorunun da
yanıtını oluşturmaktadır.
Niçin? sorusunun yanıtını amaç boyutu oluşturmaktadır.
Ne? sorusunun yanıtını ise kapsam boyutunda verilir.
Nasıl? Sorusu yöntem boyutunda yanıtlanır.
Ne oldu? Sorusu ise değerlendirme boyutunda elde edilen bilgilerle yanıtlanabilir.
Eğitimi sunan kişilerin eğitim yöntemlerine ilişkin bilgi ve yaklaşımları, öğrencilerin öğrenme
yöntemlerini de belirtmektedir.
Bu durumda okullar; bireylere doğru davranışların kazandırıldığı gerçek öğrenme ve gelişme
merkezleri olmalıdır.
Sınıf içi etkileşimler etik kararlar içermekte, çünkü öğretmenler, kendilerinin rehberliğine ve
bakımına muhtaç genç insanlarla ve çocuklarla çalışmaktadırlar.
Bu ilişkide öğretmen, sınıftaki otorite figürüdür ve çok kısa zaman dilimleri içinde karmaşık
etik kararlar almak durumundadır.
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Öğretmen-öğrenci ilişkisinde, öğretmene öğrenciyi denetleme, onu istenen şekilde
yönlendirme, onun öz-yeterliliğini ve bağımsızlığını destekleme görevi ve yetkisi verilmiştir.
Bu görevi üstlenmekle öğretmen, öğrenci üzerinde etik bir sorumluluğu da kabul etmektedir.
Toplum da, öğretmene yetişmekte olan bir bireyin gelişimini yönlendirmek gibi önemli bir
sorumluluğu vermekle, öğretmenin bu ilişkide baskın rolü üstlenmesini kabul etmiş
olmaktadır.
Öğretmen, öğrencinin belli bir konu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmasını sağlarken
birçok yöntem kullanır. Örneğin, yanlışları düzeltir, genellemelerle birlikte var olan istisnaları
belirtir, yeni öğrenilecek konulan ve becerileri belirler ve konuyu öğrenciler için daha anlamlı
ve ilginç hâle getirmeye çalışır.

SINIF İÇİ KURALLAR VE ETİK
Öğretmenliğin etik boyutlan ile ilgili olarak ele alınabilecek diğer bir konu sınıf kurallardır.
Sınıf kuralları, öğretmen ve öğrenci ilişkilerini düzenleyen en temel araçtır. Bu kuralların
oluşturulması ve uygulanması sırasında öğrencilere belli etik değerleri öğretmek için sayısız
fırsatlar doğar.
Sınıf kuralları, sınıfı düzene koymak ve öğrencileri yönetmek gibi basit işlevlerinden öte,
öğretmenin, öğrencilerle ilgili ve onların hayata bakışlarının oluşmasında önemli rol
oynayabilecek düşüncelerini yansıtır. Temel olarak, bu kurallar "dünyanın etik düzenini ve bir
hayat şeklini" yansıtır.
Kurallar, çoğunlukla daha genel etik prensiplerin yüzeydeki görünüşleridir ve öğretmenin
sınıf içinde kendi rolü ile ilgili bakış açısını yansıtır. Başkalarına zarar vermemek, hırsızlık
yapmamak veya sınıfta sessiz olmak gibi kesin kurallar, öğretmenin, öğrencilerin
davranışlarını olumlu yönde şekillendirme ve inandığı etik prensipleri sınıfta yerleştirme
çabasını yansıtır.
SINIF İÇİ ETKİLEŞİMLER VE ETİK
Öğretmen - öğrenci etkileşimleri, sınıf içinde etik mesajları taşımada ve öğrencilerin ahlaki
gelişimlerini desteklemede anahtar bir işlev gören diğer bir faktördür.
Sınıf içindeki etkileşimin etik boyutlarını üç ana grupta ele almak mümkündür: Dil, güç ve
kültür. Birçok sınıf içi olay ve öğretmen- öğrenci etkileşimlerinin analizleri sonucunda
yazarlar, sınıfların etik anlamda imalar ve mesajlar içeren sayısız olaylarla dolu olduğu ve
öğretmen - öğrenci etkileşiminin kelimeler, davranışlar ve çok çeşitli ifade tarzları yoluyla
etik mesajların iletiminde temel araç olduğu sonucuna varmışlardır.
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OKUL YÖNETİMİNDE ETİK DEĞERLER
ETİK LİDERLİK
Etik liderlik, örgütün amaçlarını, vizyonunu ve değerlerini etik bir anlayış içinde
somutlaştırmaktır. Güven ile örgütteki çalışanlara ilham vermek ve verdiği sözde durmak bir
lideri etik lider yapan önemli özelliklerden birisidir.
Örgütte herkesin uyması ve koruması beklenen normların ve değerlerin oluşturulması, etik
liderliğin önemli bir boyutu olarak gösterilmektedir.
Okul yöneticilerinin etik liderlik becerileri iletişimsel, iklimsel, davranışsal ve karar vermede
etik olmak üzere dört farklı boyutta ele alınmaktadır.
İletişimsel etik, yönetici ve çalışanlar arasında sağlıklı iletişim ağının kurulması ve
çalışanların iş doyumunun sağlanması ile ilgilidir. Çalışanlarına karşı açık sözlü olan, onlara
değer veren ve onlarla sağlıklı iletişim kurabilen bir lidere olan güvenin artması
beklenmektedir.
İklimsel etik, etkili bir okul iklimi oluşturmak için çalışanlara sahip çıkılması, onların
desteklemesi, düşüncelerin sevgiyi temel alan bir yaklaşımla yayılması, okul kültürünün ve
vizyonunun net bir şekilde ortaya konması, çalışanların yaratıcılıklarını maksimum düzeyde
ortaya çıkarabilecekleri bir çalışma ortamının hazırlaması ile ilgilidir.
Davranışsal etik, yöneticinin dürüst ve adil davranışlar sergilemesi, örgütteki herkesi eşit
görmesi ve eşit muamele etmesine işaret etmektedir. Ayrıca, mesleğe bağlılık, anlayış, inanç,
sorumluluk ve başkalarının görüşlerine saygı da etik bir okul yöneticisinden beklenen diğer
özelliklerdir.
Karar vermede etik, liderin ahlaki açıdan doğru kararlar verebilmesi, doğru ile yanlışı ayırt
edebilmesi ve verdiği kararlarda etik davranması kapsamında incelenmektedir.
YÖNETİCİ

LİDER

> Yönetir

> Yenilik yapar

> Düzeni sürdürür

> Farklılık yaratır

> Koruyucu

> Geliştirici

> Bir kopyadır

> Orijinaldir

> Sistem ve yapılara odaklaşır

> İnsana odaklaşır
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> Kontrole güvenir ve etkin kılar

> İnsanlarda güven duygusunu geliştirir

> Kısa vadeli bakar

> Uzun vadeli bakar

> Nasıl ve ne zaman sorularını sorar

> Niçin sorularını sorar

> Mevcut durumu savunur

> Statükoya meydan okur

> İşleri doğru yapmaya çalışır

> Doğru işleri yapar

*Yönetici ve Lider arasındaki farkları gösteren tablo.

Liderin taşıması gereken özellikler şunlardır:
•
Ulaşmak istediği amaç ve hedefleri belirleyerek stratejileri oluşturmak
•

Vizyon sahibi olmak

•

Yaratıcı olmak

•

Duyarlı olmak

•

Dürüst ve güven verici olmak

•

Çalışanları motive etmek, gelişmelerini sağlamak

•

Sistemi bir bütün olarak görmek

•

Takım çalışması yararına inanmak

•

Kişiler arası etkin iletişim kurabilmek ve sürdürmek, eldeki verileri kullanarak
bilgi ile yönetmek

ÖRGÜTSEL GÜVEN
Örgütsel güven, örgüt çalışanlarının, örgütün eylemlerine karşı savunmasız kalmaya istekli
olmaları olarak tanımlanır. Diğer bir tanıma göre örgütsel güven, riskli durumlarda bile
çalışanın örgütü etkileyecek uygulamalardan ve politikalardan emin olması ve bu
uygulamalara ve politikalara karşı olumlu beklentilere sahip olmasıdır
Örgütsel güven dört farklı boyutta incelenmektedir. Bunlar, çalışanlara duyarlılık, yöneticiye
güven, iletişim ortamı ve yeniliğe açıklıktır.
Çalışanlara duyarlılık, terfi, işe alma, ödüllendirme, ücretlendirme, performans değerlendirme
gibi örgütsel süreçlerin adil, eşitlikçi ve tatmin edici bir şekilde yürütülmesi, etkili bir
işbirliğinin sağlanması, eşgüdüm sürecinin yönetim tarafından desteklenmesi ve çalışanların
örgütsel karar ve politikalarda söz sahibi olmalarını ifade etmektedir.
Yöneticiye güven, yöneticinin sözüne sadık ve dürüst olacağına dair örgüt çalışanlarının
besledikleri inancı ifade etmektedir.
İletişim ortamı, örgütlerin işlevlerini yerine getirebilmeleri, insan ilişkilerinin sağlıklı bir
şekilde yürütülebilmesi, örgütsel etkililiğin ve verimliliğin arttırılabilmesi için etkili bir
örgütsel iletişim ağının kurulmasını ifade etmektedir.
Yeniliğe açıklık, yöneticinin iş prensiplerini oluştururken öğretmenlerin fikrini alması ve
bunları kullanması, öğretmenlerin çekinmeden okul hakkında önerilerde bulunabilmesi,
Sayfa 9 / 10

okulun öğretmenlerin ihtiyaçları ve yaptıkları öneriler doğrultusunda yeniliğe, gelişime ve
değişime açık olması gibi davranışları ihtiva etmektedir.
OKUL YÖNETİMİNDE ETİK
Eğitim yönetimi, yönetim biliminin bir alt alanıdır. Eğitim yönetimi, toplumun eğitim
gereksinimi karşılamak üzere kurulan eğitim örgütünü önceden belirlenen amaçlarını
gerçekleştirmek için etkili işletmek, geliştirmek ve yenileştirmek sürecidir.
Eğitim yönetimi ve bunun bir alt alanı olan okul yönetimi, devletin eğitim politikalarını ve
yetkili organların bu politikalar doğrultusunda saptadığı genel ve özel eğitim amaçlarını
gerçekleştirmekle yükümlüdür.
Bu nedenle eğitim yöneticilerinin, görevlerini yerine getirirken, yasa ve politikalar kadar
mesleki etik ilkelerine de uygun davranmaları gerekir.
Eğitim yöneticiliği, eğitim alanındaki öğretmenlik, psikolojik danışmanlık, deneticilik gibi
meslek alanlarına benzer şekilde özel uzmanlık bilgi ve becerilerini gerektirmektedir.
Eğitim yönetiminde etik ilkeler, yönetici ve öğretmenlerin davranışları ile yansımaktadır.
Eğitim yöneticisi başlangıçta görevlendirme ile geldiğinden resmi yetkisinden güç alan bir
konumdadır. Ancak diğer iş görenler, öğrenciler, veliler ve diğer gruplar tarafından
benimsendiğinde lider konumuna gelebilir.
Eğitim kurumları, insan merkezli ve hizmet üretilen kurumlardır. İnsan ve hizmetin ağırlıklı
olduğu bu kurumların yönetiminde iyi, uygun, tutarlı kararlara varılabilmesi, eğitim
yöneticisinin yönetime ilişkin bilgi ve beceriler kadar, insanlar hakkındaki görüş ve
beklentileri ile sahip olduğu iyi, doğru ve güzel anlayışı ile de ilgilidir.
Yöneticinin karar süreci bir değer sistemine dayanırsa, kararlarında dış etkiler altında
kalmadan etik sonuçlara ulaşmasını sağlar.
Eğitim yöneticisi eğitim sistemi içinde çok önemli bir birimi temsil etmektedir.
Eğitim yöneticisinin liderlik biçimi ve her gün yüz yüze geldiği durumlarda gösterdiği
mesleki ve ahlaki davranışlarında, sahip olduğu etik değerlerin yansımaları görülür.
Günlük kararlarda bilinçaltında yer alan ahlaki eğilimler davranışları etkilemektedir.
Etik ilkeler yöneticilerin tartışmaya açık eylem ve kararlardan uzak durmalarını, doğru
olmayan ancak çekici gelen yaklaşımlardan kaçınmalarını sağlar.
Eğitim yönetimi ve bunun bir alt alanı olan eğitim kurumları yönetimi, devletin eğitim
politikalarını ve yetkili organların bu politikalar doğrultusunda tespit ettiği genel ve özel
eğitim amaçlarını gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu nedenle eğitim kurumu yöneticilerinin,
görevlerini yerine getirirken, yasa ve politikalar kadar, meslek etiği ilkelerine de uygun
davranmaları gerekir.
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