
Bu çal›flman›n amac›, e¤itim yönetimi ve de¤er iliflkisini literatür çerçeve-
sinde aç›klamakt›r. Ancak bu konuya geçmeden önce de¤er kavram› ve e ¤ i-
tim-de¤er iliflkisi de genel anlamda irdelenecektir.

De¤er, bir fleyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir fleyin de¤di¤i
k a r fl › l › k (TDK, 1983) olarak tan›mlanmaktad›r. Winter, Newton ve Kirk-
patrick (1998) de¤erlerle ilgili çal›flma yapan araflt›rmac›lar›n ço¤unun ça-
l›flmalar›n› Rokeach’›n (1973) De¤er Teorisine dayand›rd›klar›n› vurgula-
m›fllard›r. Rokeach de¤eri özel bir davran›fl tarz›n› veya karfl›t bir duruma
karfl›l›k kiflisel veya sosyal tercihlerin durumunu gösteren inanç (s.5) olarak
tan›mlarken; Baflaran (1992), de¤eri, bir nesne, ifllem, fikir ve/veya eylemin
örgüt içerisinde tafl›d›¤› önemi belirleyen nitelik ve nicelik fleklinde tan›mla-
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makta ve nesne, ifllem, fikir ve/veya eylemin de¤erlendirilmesinde araç o l a r a k
kullan›ld›klar›n› belirtmektedir.

De¤er, kültürden ba¤›ms›z olarak düflünülemez. Kültür ise paylafl›lan de-
¤erler, simgeler, ideolojiler, inançlar ve yaflant›lar›n bütünüdür (fiiflman,
1994; Akbaba-Altun, 2001). Bireyin yaflad›¤› toplumun kültürü, sahip ol-
du¤u de¤erler, inançlar ve normlar, bireyin davran›fllar›n›n etik standart-
lara uygunlu¤unu belirler (Pehlivan-Ayd›n, 2001). De¤erler, kültürel bil-
gidir; kültürün ö¤eleri üzerine kurulur ve her zaman bir seçimi vurgular
(Gudmunsdottir, 1991). Toplumdaki bireylerin o de¤erleri korumas›na
veya göz ard› etmesine paralel olarak de¤erler ya zamanla kaybolurlar ya
da bir sonraki nesle aktar›larak y›llarca devam ettirilirler. De¤erlerin y›l-
larca devam etmesi ve kal›c› olmas›, onlar›n insanlarca içsellefltirilmesine
ve genel kabul görmesine ba¤l›d›r. De¤erler, bize neyi yapmam›z gerek-
ti¤ini kesin olarak söylemezler, ancak yap›lacak olan do¤ru fleyler için
rehberlik ederler (Gudmunsdottir, 1991).

De¤erler toplumsal ba¤lamda, toplumsal de¤erler; bireysel ba¤lamda, b i-
reysel de¤erler; küçük grup ba¤lam›nda ise aile de¤erleri olarak tasnif edile-
bilir (Winter, Newton & Kirkpatrick, 1998). Baflaran da (1992) bir örgüt-
teki de¤erleri öz (evrensel), özel (birim veya kümelerce gelifltirilen), s e ç i m-
lik ve geçici de¤erler olarak s›n›fland›rmaktad›r. Cohen (1985) de gelifltir-
di¤i kategorizasyonda de¤eri, içsel (intrinsic), d›flsal (extrinsic), ahlakî ( m o-
ral), k i fl i s e l (personal) ve bilgiye dayal› (epistemic) de¤erler fleklinde bir s›-
n›flamaya tabi tutmufltur.

Bu de¤erle ilgili terimler aras›nda yayg›n olarak kullan›lan etik ve m o r a l
kavramlar›na karfl›l›k olarak Türkçe’de sadece ahlakî sözcü¤ü kullan›l-
maktad›r. Halbuki bu sözcükler köken ve anlam olarak farkl›d›r. Thiroux
(1980)’ya göre etik Yunanca e t h o s fiilinden türetilmifltir ve anlam› k a r a k-
t e rdir. Moral kelimesi ise Latince m o r a l i s fiilinden gelmifltir ve anlam› g e-
l e n e ktir. Dolay›s›yla etik insanlar›n karakterlerini gösterirken, moral in-
sanlar aras› iliflkiyi yans›tmaktad›r.

Thiroux (1980), insano¤lunun toplumda sevgiyi, dostlu¤u, mutlulu¤u, öz-
gürlü¤ü, bar›fl› yaflamas› ve oluflturmas› ayn› zamanda yarat›c›l›k ve tu-
tarl›l›¤› en üst düzeyde baflarabilmesi için etik de¤erlere uymas› gerekti-
¤ini vurgulamaktad›r. ‹nsan; düflünen, duygular› olan, bu duygular›n›n
fark›nda olan ve bunlar› paylaflan, yaratan, yaratt›¤›n› paylaflan ve akta-
rabilen, birlikte yaflad›¤› toplulukla ortak de¤erleri olan bir varl›kt›r. Bu
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sebeple ortak yaflam›n temelini oluflturan ve genel kabul gören de¤erlere
sahip olmal›d›r. De¤iflimle de¤erlerde de de¤iflmeler görülüyor olsa da,
genel kabul görenler bir sonraki nesle aktar›larak devam ederler.

E¤itim ve De¤er

Günlük yaflant›m›z içinde fark›nda olarak ya da olmadan belirli ifade-
lerle de¤erlendirmeler yapar›z. Bu de¤erlendirmeler bizim koydu¤umuz
belli bafll› ölçütlere göre gerçekleflmektedir. Bir fleyler hakk›nda insan-
lar›n yarg›s›n› sa¤layan de¤erler, felsefî kavramlar›n içinde yer alm›fl;
üzerine tart›flmalar yap›larak yaflamla, ahlakî ilkeler ve inançlarla iliflki-
lendirilmifltir. De¤erler, e¤itim felsefesi içinde de yer alarak her felsefî
ak›m çerçevesinde de¤erlerin nas›l olaca¤› aç›mlanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Bu aç›mlamalardan bir k›sm›n› özetlemek e¤itim ba¤lam›nda konunun
aç›kl›k kazanmas›na yard›m edebilir.

‹dealistler; evreni, evrensel ve sonsuz kavramlar› ile tan›mlad›klar›
için, de¤erleri de de¤iflmeyen ve bütün insanlara uygulanabilir ilkeler
olarak görmektedirler. Etik ilkeler kültürdeki de¤erleri ve oluflturulan
bilgiyi yans›t›r. Felsefe, tarih, edebiyat ve sanatla ilgili dersler, bu de-
¤erlerin aktar›lmas›n› sa¤lar. Realistler de; benzer flekilde insanlar›n
teorilerini do¤al, fizikî ve sosyal yasalara göre gelifltirebileceklerini,
do¤a yasalar›n›n evrensel ve sonsuz olmas› sebebiyle de de¤erlerin
bunlar üzerine oturtulmas› gerekti¤ini savunurlar. Pragmatistler ise;
tersine olarak, de¤erlerin zamana, yere ve durumlara ba¤l› dolay›s›y-
la göreceli oldu¤unu iddia ederler. Onlara göre evren sürekli olarak
de¤iflmektedir; buna ba¤l› olarak de¤erler de de¤iflmek zorundad›r. O
halde, insanlar›n kiflisel ve sosyal geliflimine katk› yapan fleyler de-
¤erli, onlar›n geliflimini engelleyen ve deneyimlerini s›n›rlayan fleyler
ise de¤ersizdir.Varoluflçular’a gelince; genel düflüncelerine paralel,
olarak bireye ve onun seçimine vurgu yaparak insanlar›n kendi özgür
seçimleriyle de¤erler oluflturmalar› gerekti¤ini ileri sürmektedirler.
Frankfurt Okulu çevresiyse; de¤erlerin toplumda var olan güce göre
oluflturuldu¤unu ve oluflturulan bu de¤erlerin baz›lar›n› güçlü k›lar-
ken, di¤erlerini de güçsüz k›ld›¤›n› öne sürmektedirler. Buna ba¤l›
olarak ça¤dafl toplumlarda e¤itim kurumunu da kapsayan kurumla-
r›n, gücü elinde bulunduran gruplar›n iktidar› alt›ndad›r ve bu grup-
lar güçlerini kullanarak kendi bilgi, inanç ve de¤erlerini gücü daha az
olanlara afl›lamaktad›rlar diye düflünürler (Orstein & Levin 1997).
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Sonuç olarak e¤itimciler konuyu aç›klamak ba¤lam›nda birbirleriyle ço-
¤unlukla örtüflmeyen bu felsefî ak›mlardan birini veya birkaç›n› benimse-
yerek ya da hiç birini benimsemeyerek kendi de¤er yarg›lar›n› kullanmak-
tad›rlar. Böylece, bir ya da bir kaç kiflinin verdi¤i bu kararlarla gelece¤in
toplumu flekillenmektedir. Böylesi bir sorumlulu¤a sahip olan karar verici-
lerin, verdikleri her karar›n alt›nda nelerin yatt›¤›n›n ve hangi kiflisel de-
¤erlerinin ne ölçüde bu kararlar› etkiledi¤inin, kararlar› alma süreçlerinde
hangi ölçütlerden faydaland›klar›n›n ve neden öyle bir sonuca vard›klar›-
n›n fark›nda olmalar› gerekmektedir. Baflka bir deyiflle e¤itimciler ayn› za-
manda birer karar verici olarak, kendilerine, baflkalar›n›n yaflamlar› üzerin-
de ne ölçüde etkilerinin olabilece¤ini sormak zorundad›rlar. Zira bu sahip
olunan etik niteliklerinin bir sonucudur.

Nitekim, e¤itimde de¤erlerin rolü yüzlerce y›l önceden tart›flmaya bafllanm›fl ve
de¤erler do¤rudan veya dolayl› olarak e¤itimin içinde, özellikle haz›rlanan
programlarla aç›k veya kapal› bir flekilde verilmifltir (Gudmunsdottir, 1991). Bu
süreçte e¤itimcilerin kendilerine sürekli olarak sormalar› gereken en önemli so-
ru, Ben bir e¤itimci olarak hangi de¤erlere sahip olmal›y›m, benim iflimle ilgili ola-
rak sahip olmam gereken ifl eti¤i ilkelerim neler olmal›d›r? s o r u s u d u r .

Bilindi¤i gibi e¤itimin amaçlar›ndan birisi de toplumun de¤er yarg›lar›n› bir
sonraki nesle aktarmakt›r. Bu aktar›m, haz›rlanan programlar yoluyla aç›k ve-
ya kapal› flekilde gerçeklefltirilmektedir. Burada, yine e¤itimciler; programlar›n
haz›rlanmas›nda ve bu de¤erlerin aktar›lmas›nda önemli bir rol oynamaktad›r-
lar. Bu sebeple hangi de¤erlerin veya de¤erler sisteminin aktar›laca¤›, ne fle-
kilde aktar›laca¤›, e¤itimcilerin bunu gerçeklefltirirken nas›l davranaca¤› belli
etik ilkelere ba¤lanmal› ve e¤itimciler bu etik ilkeleri içsellefltirmelidirler. Çün-
kü e¤itim ifli d e ¤ e r l e n d i r m eyi, y a r g ›y› ve s e ç i mi gerektirdi¤i için belli de¤erlerin
oldu¤u, olmas› gerekti¤i aç›kt›r. De¤erlerden ar›nd›r›lm›fl ve de¤erleri kapsa-
mayan bir e¤itim olamayaca¤›ndan, “Neyin do¤ru? Neyin yanl›fl? ve Neyin
ö¤retmede öncelikli ve önemli oldu¤u?”nu vurgulamada e¤itimcilere rehberlik
edecek ilkelerin olmas› gerekmektedir. Bu sebeple de okul yöneticileri ve ö¤-
retmenlerin çal›flma de¤erleri ile ilgili çal›flmalar›n yap›lmas› gereklidir.

E¤itim Yönetimi ve De¤erler

E¤itim yönetimi ve de¤erlerle ilgili çal›flmalarda bireylerin karakterlerinin ve
bunlar›n yan›nda de¤erlerinin, onlar›n ifl içi ve ifl d›fl› karar ve davran›fllar›n›
etkiledikleri vurgulanm›flt›r (Dawis, 1991; Çelik, 1999). Nitekim örgütteki de-
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¤erlerle, örgüt kültürü (Schein, 1985), ifl doyumu (Locke, 1976), yö-
netsel kararlar (England 1975; Winter, Newton & Kirkpatrick, 1998)
ve iflle ilgili di¤er alg› ve davran›fllar›n (George & Jones, 1996; Ravlin
& Meglino, 1987, 1989) etkileflti¤i görülmüfltür.

E¤itim yöneticileri günlük rutin ifllerini yaparken ahlakî seçimler yapmayla
yüz yüze kalmakta (Beck, Murphy & Associates, 1997) ve ço¤u zaman bel-
li etik ilkeler olmad›¤›ndan kendi ahlakî de¤erleri ile karar vermektedirler.
Nitekim yap›lan bir çok araflt›rmada okul yöneticilerinin ald›klar› kararlar-
da ve eylemlerinde kiflisel de¤erlerinden ve etik anlay›fllar›ndan etkilendik-
leri belirlenmifltir (Begley & Leithwood, 1990; Kasten & Ashbaugh, 1991;
Marshall, 1992; Pehlivan, 1998; Winter, Newton & Kirkpatrick, 1998).

Sergiovanni (1992) ise okullar›n moral de¤erlere sahip topluluklar oldu¤u-
nu ve buralar›n yönetiminin ve liderli¤inin, moral liderlikle yürütülmesi ge-
rekti¤ini vurgulamaktad›r. Okul yöneticileri baflkalar›na özen göstermeyi
gerektiren bir mesle¤e sahip olmalar› dolay›s›yla mesleklerini icra ederler-
ken (i) her bireye sayg› göstermeli, (ii) dürüst ve do¤ru bir iletiflim kurma-
l›, (iii) muhataplar›n›n özgüvenlerini gelifltirmeli, (iv) herkesin yarar›na ola-
cak adil bir kültürel sistem oluflturmal›d›rlar (Smith, 1997). Her bireye say-
g› gösterme, do¤ru ve dürüst iletiflim kurma özellikleri, temelinde, her bi-
reyin sahip oldu¤u de¤erlerin fark›nda olmay› ve bu bireylerin sahip oldu-
¤u de¤erlere sayg› göstermeyi gerektirir. Okul yöneticilerinin, çal›flanlar›n
özgüvenlerini gelifltirmeleri ve adil bir kültürel sistem oluflturmalar› ise, on-
lar›n güçlerini etik olmayan yönlerde, bask› arac› olarak kullanmalar›n› or-
tadan kald›raca¤› gibi, bürokratik bir kültürün yerleflmesini de engelleye-
rek, daha yarat›c› çal›flmalar›n ç›kmas›na f›rsat ve olanak sa¤lar. Di¤er bir
deyiflle, okul yöneticilerinin astlar›n› güçlendirmeleri ve onlarla daha adil
bir iliflki a¤› oluflturmalar›; onlara, kendi de¤erlerini afl›lamay› önleyerek
etik davranmalar›n› temin eder.

Okul yöneticilerinin rutin iflleri, onlar›n de¤erlerini ve niyetlerini yans›tan
sembolik araçlar olup, ayn› zamanda bireylerin bir örgüt olarak okulla kar-
fl›laflmalar› ve etkileflimde bulunmalar›ndan dolay› da önemlidir; okulda ne
olup bitti¤ini anlamak için yönetsel rutinlere bakmak gerekmektedir (Riehl,
1998). De¤erler, yönetimin bütün süreçlerinde yer almakla birlikte kendini
en fazla yönetim sürecinin kalbi say›lan karar verme (Bursal›o¤lu, 1991) ve
liderin davran›fl ve eylemlerinde hissettirir. Çünkü, gerek al›nan kararlar ge-
rekse liderin davran›fl ve eylemleri birçok insan›n hayat›na etki etmektedir. 
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Liderlik ve de¤erler

Liderli¤i, lider ve onu izleyenlerin birbirlerinin üst düzeyde moral ve motivasyon-
lar›n› art›rma süreci (Burns, 1978, s. 20’den akt. Yukl, 1994) olarak tan›mlad›-
¤›m›zda okul yöneticileri için en ideal liderlik modelinin dönüflümcü veya mo-
ral liderlik modelleri olacakt›r (Bottery, 1992). Çünkü dönüflümcü liderler öz-
gürlük, adalet, eflitlik, bar›fl, insanc›l olma gibi moral de¤erleri ve idealleri
kendini izleyenlere çekici k›larak, böyle bir bilinç gelifltirmeye çal›fl›rlar
(Yukl, 1994). Bu ise, moral ve motivasyonu diri tutma ve artt›rma noktas›nda
sürekli bir ivme sa¤lar. Öte yandan insanlar aras› iliflkiyi ifade eden bir kav-
ram olarak moral, ve onun iflaret etti¤i tüm içerik, okullar› zorunlu olarak mo-
ral topluluklar k›lmaktad›r. Bir moral topluluk da ancak moral liderlikle yöne-
tilmelidir (Sergiovanni, 1994). Kendini vark›lma ve gerçeklefltirme süreci olan
e¤itimin yöneticileri baflkalar›n›n kiflisel, entelektüel, sosyal ve siyasal yön-
den tüm potansiyellerini gerçeklefltirmelerine yard›mc› olmal›; bunun için
do¤ru/adil bir topluluk oluflturmal› ve bunlar› do¤ru/adil olarak yönetmelidir.
Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda okul lideri, karfl› taraf›n görüflüne sayg› gösteren,
olas› kiflisel hatalar› kabul eden, okul içindeki görüfl ayr›l›klar›n› sayg›yla kar-
fl›layan bir anlay›fl sergilemelidir. Dolay›s›yla okul, farkl› ve karfl› fikirlerin ve
beklentilerin oldu¤u demokratik iklime sahip bir yer olmal›d›r. Okul liderli¤i
de adanm›fl de¤erleri içinde bar›nd›ran bir kavram olmal›d›r. Özet bir ifadey-
le okul yöneticisi, aç›k fikirli, kendini elefltiren, toleransl›, halihaz›rdaki ya-
p›yla e¤itimsel oluflumlar aras›nda köprü kurabilen, okul toplumu içinde ye-
ni liderlerin ve yeni bak›fl aç›lar›n›n ç›kabilece¤ini öneren bir liderlik anlay›-
fl›na sahip olmal›d›r (Bottery, 1992). Bu ba¤lamda e¤itim yöneticilerinin uy-
mas› gereken etik ilkeler ise hoflgörü, adalet, sorumluluk, dürüstlük, demokrasi
ve sayg›d›r (Pehlivan-Ayd›n, 2001). E¤er okullar baz› de¤erlerin takdir edildi-
¤i ve ö¤retildi¤i yerler ise orada bulunan ö¤retmen ve yöneticilerin de bu de-
¤erlere sahip olmas› gerekir. Bu da ancak an›lan etik ilkelerle mümkün olabi-
lir. Dolays›yla, gelece¤in e¤itim liderleri de bu de¤erlerle donanm›fl olarak ye-
tifltirilmelidir (Beck, Murphy, & Associates, 1997).

Karar verme ve de¤erler

De¤erler konusunun yönetim süreçleri içinde en fazla ele al›nd›¤› kerte karar
vermedir. Yaflam kararla bafllar kararla biter. ‹nsanlar›n birbirleri ile olan et-
kileflimleri, seçenekler ve verilen kararlar üzerinde gerçekleflir. Bireylerin ve
kurumlar›n nas›l karar ald›¤› konusundaki örüntüler anlafl›ld›¤›nda kurumla-
r›n gerçek hedefleri ortaya ç›kar. Karar verme süreci, kurumlar›n kendi ken-
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dilerini anlayabilmelerine ve daha etkili olabilmelerine imkan verecek önem-
li ve çok güçlü bir olgudur. De¤erler ise bu kararlar›n verilmesi sürecinde kul-
lan›lan filtrelerdir (Ellis & Hall, 1994). Karar verme, bilimsel veri ve de¤erle-
rin kombinasyonu üzerine kurulur (Robertshow, Mecca & Rerick, 1978). Ger-
çek veriler ise karar vermede temel bileflen rolü üstlenir. De¤erler, bu aç›dan
bak›ld›¤›nda gerçek verileri oluflturmada kullan›lan temel ö¤elerdir (Hall,
1994). Örgüt ve birey gelifltirdi¤i de¤ere göre elindeki seçenekleri birbirleriy-
le karfl›laflt›rarak seçim yapar (Baflaran, 1992).

Valesquez ve arkadafllar› (1996) etik konular› içeren durumlarda do¤ru karar›
vermek için (i) meslekî de¤erler veya etik ilkelerin, (ii) örgütsel de¤erler veya
etik ilkelerin, (iii) kiflisel de¤erler veya etik ilkelerin ve (iv) yasalar›n takip
edilmesini önermektedirler. Duruma göre yukar›daki basamaklardan birisi,
birkaç› veya hepsinden yararlanarak do¤ru kararlar verilebilir. Özellikle bil-
gisayar teknolojilerin yayg›nlaflmas›, e¤itime entegre edilmesi ve internetin
kullan›m›, yeni etik sorunlar do¤urmufltur. E¤itim yöneticileri bütün bu ge-
liflmelerden haberdar olup, bunlarla ilgili çözümlerde yasal, mesleki, örgüt-
sel ve kiflisel de¤erlerden yararlanarak sorunlar› çözebilmelidirler. E¤itimcile-
rin verdikleri kararlar baflkalar›n› etkiledi¤i ve bazen etik ikilemler yaratt›¤›
için, e¤itim yöneticileri ve ö¤retmenler için etik ilkeler gelifltirilmeli ve yay-
g›nlaflt›r›lmal›d›r. Etik ilkelerin oluflturulmas›yla yönetici, ö¤retmenler ve e¤i-
timle ilgili di¤er kesimler aras›nda daha fazla güvene ve ifl birli¤ine dayal› bir
iliflki a¤› kurulabilir. Buna ba¤l› olarak meydana gelen etik iklimde bir çok
yolsuzluk kendili¤inden ortadan kalkabilir. 

Sonuç ve Öneriler

E¤itim yöneticilerinin sahip olduklar› de¤erler, e¤itim politikalar›n›n ve felse-
fesinin belirlenmesi, bu politikalar›n programlar yoluyla gerçeklefltirilmeye
çal›fl›lmas›, personelin seçimi, gelifltirilmesi ve de¤erlendirilmesi, kaynaklar›n
rasyonel kullan›lmas›, sa¤l›kl› bir okul kültürünün oluflturulmas› ve okulun
etkili k›l›nmas›nda oldukça önemli bir yere sahiptir. E¤itim yöneticileri karar
verici konumunda olmalar›ndan dolay› tüm bu aflamalarda etik ikilemlerle
karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar (Beck, Murphy & Associates, 1997). Bazen bu
etik problemler çok karmafl›k ve de¤erlerle ilgili olabilmekte, bireysel çabay-
la çözülememektedir. Bu ikilemlerin afl›lmas› için, e¤itim yöneticilerinin bir
tak›m etik ilkelere sahip olmalar› gerekir. Burada flu soru akla gelebilir: Yöne-
ticiler kendi de¤erlerinden ar›nabilirler mi? Bilimsel yönetim anlay›fl›n› benimse-
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yenler bunu gerçeklefltirmeye çal›flm›fllard›r. Ancak insan olman›n gere¤i
olan duygu ve de¤erlerden insanlar› ar›nd›rmaya çal›flt›klar› için elefltirilmifl-
lerdir. Ancak bütün bu etkilenmeleri azaltmak ve ifl yerlerinde belli ilkelerle
çal›flmak gerekmektedir. Bu durum, zamanla bir grubun sahip oldu¤u de¤er-
leri di¤erlerine afl›lamalar› veya kendi de¤erlerini yasalaflt›rmay› önleyerek,
olabildi¤i kadar nesnel olmay› sa¤layabilir. Bottery (1992)’ye göre ne okul
kültürü ne de e¤itim felsefesi de¤erlerden ar›nd›r›labilir. Hem kültür hem de
felsefe, kurumlarda bulunan bireylerin düflünme ve eylemlerini etkilemekte-
dir. Okul yönetimi de¤erlerden ar›nd›r›lamayaca¤›na göre, bütün yöneticile-
rin yapt›klar› iflin alt›nda yatan sebepleri bilmeleri gerekmektedir. Hangi gü-
düyle, hangi olaya nas›l yaklafl›yorlar? E¤itim yöneticileri, kendilerine s›k s›k
“Neler benim davran›fllar›m› ve kararlar›m› etkilemektedir?” sorusunu sormal›-
d›rlar. Verilen kararlar, birey ve örgüt yarar›na olmal›d›r. E¤itim yöneticileri
karar verirken, yetkiyi otoriteye dönüfltürüp, bunu kesinlikle bireysel öç alma
ve muhataba zarar verme fleklinde kullanmamal›d›rlar.

Neuman (1994)’›n da dedi¤i gibi etik, insanla bafllar, insanla biter. Buradaki
en önemli etken, kiflinin sahip oldu¤u de¤erlerdir. Bunun da verilebilece¤i en
etkin yer, ailenin yan› s›ra, e¤itim kurumlar›d›r. E¤itim yöneticileri sahip ol-
duklar› gücü kullanarak kendi ahlakî de¤erlerini ö¤rencilere ve okuldaki di-
¤er personele empoze etmemelidir. Çünkü böyle bir kültür yerleflti¤i zaman,
bu kültüre ait de¤erlerin silinmesi uzun zaman al›r. Bundan hem o kurumda
çal›flan e¤itimciler etkilenecek hem de o kurumdan iyi bir e¤itim alma hakk›-
na sahip ö¤renciler etkilenecektir. Adil bir de¤erler sistemi oluflturmak için,
e¤itim yöneticilerinin sergiledikleri liderlik tarz› ne olursa olsun, etik liderlik-
le kendi liderlik tarzlar›n› birlefltirmeleri zorunludur.

Milli E¤itim Bakanl›¤› e¤itimcilerden, felsefecilerden, ailelerden, din adamlar›n-
dan ve bilim adamlar›ndan oluflturduklar› komisyonlarla, gerek e¤itim yönetici-
leri gerekse ö¤retmenler için etik ilkeler oluflturmal›d›r. Meslekî etik ilkeleri olufl-
turma ba¤lam›nda (i) dürüst, nesnel ve do¤ru olmak, (i i) çal›flanlara ve müflteri-
lere ba¤l› olmak, (i i i) iflinin ehli olmak, (i v) meslektafllara adil davranmak genel
prensiplerinden yararlan›lmas› önerilebilir (Howe & Kaufman, 1983).

E¤itim fakültelerindeki e¤itimciler, yetifltirdikleri ö¤rencilerle ilgili olarak yapt›k-
lar› araflt›rmalar ve dan›flmanl›klar›yla ilgili etik ilkeler gelifltirmelidirler. E¤itim
yöneticilerinin ve e¤itimcilerin sahip olmas› gereken de¤erler üzerine daha faz-
la araflt›rmaya ihtiyaç vard›r. Ayr›ca, etik liderlikle, ifl doyumu, karar verme, et-
kililik ve kültür iliflkisi de alana katk› yapmas› bak›m›ndan ayr›ca çal›fl›lmal›d›r.
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Educational Administration and Values

Citation/©– Akbaba-Altun, S. (2003). E¤itim yönetimi ve de¤erler. De¤erler
E¤itimi Dergisi, 1 (1), 7-18.

Abstract– Since it is impossible to support an educational system without consi-
dering the importance of values, it is essential to include principles, which would
guide the educators to emphasize what is important and has priority as well as
what is right and what is wrong in teaching.  It is also imperative to make deci-
sions based on the values at the every step in administrative processing. Although
making decisions should be based on the very principles, discussing values as part
of the decision making process is equally important since they would guide the ad-
ministration in this process. In addition, accepting the fact that these decisions will
affect others’ directly, the administrators should base their decisions on certain
principles and should be aware of those principles. Therefore, the purpose of this
study is to discuss the issue of values and provide suggestions and a point of vi-
ew based on the reviewed literature.

Key Words– Values, Educational Administration, Decision-Making, Leadership.
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