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yılında Ankara-Peçenek Belediyesi tarafından ‘Fahri Hemşeriliğe’, 2009 yılında ise
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ÖN SÖZ
Günümüz dünyasında değişim yaşamımızın en önemli gerçeklerinden biridir. Toplumları yakından etkileyen bu değişim olgusu, örgütlerin de en önemli
gündem maddesi haline gelmiştir. Yaşanan değişim oranında ihtiyaçlar değiştikçe
liderlik kavramı da gelişmeye ve daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle, yirminci yüzyılda liderlik, yönetim alanında yoğun bilimsel çalışmaların
yapıldığı başat konulardan biri olmuştur. Liderliğin odak noktası olduğu günümüz yönetim yapısında, ülkemiz açısından mülki idare amirlerinin görevleri dahilindeki günlük sorunlarla baş etme konusunda ve geleceğe dönük çalışmalarında yenileşme ve gelişme bakımından uygun liderlik davranışlarını hangi ölçüde
sergiledikleri de yadsınamaz bir önem taşımaktadır. Genelde yürüttüğü tüm hizmetlerde, konumuz itibariyle özelde de eğitime yönelik hizmetlerde hukuki, ahlaki ve adil, sürekli gelişim ve değişime açık bir atmosfer oluşturma sorumluluğu
(zorunluluğu), mülki idare amirinin liderliğine eğitimsel, öğretimsel, davranışsal,
kültürel, ahlaki v.b. yeni boyutlar eklemektedir. Bu yeni boyutlar, bütünsel olarak
incelendiğinde mülki idare amirlerinin liderlik davranışlarını (rollerini) da ortaya
koymaktadır.
Bu araştırmada mülki idare amirlerinin liderlik davranışlarının eğitim hizmetlerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmayla mülki idare amirlerinin
yönetim tarzları ve liderlik davranışlarının, bulundukları bölgede eğitim hizmetlerini ne oranda etkilediği ortaya konularak bu alandaki eksikliği gidereceği beklenmektedir.
Araştırmanın her aşamasında hiçbir desteğini esirgemeyen ve sürekli yönlendiren danışman hocam Prof. Dr. Vehbi ÇELİK’e teşekkür ederim.
Araştırma süresince literatür taramasında, anketlerin uygulanması ve değerlendirilmesinde ve bulguların yorumlanması aşamalarında çok büyük yardımları
olan Kırşehir Valisi M. Lütfullah BİLGİN, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Cengiz ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Nuri BALOĞLU ve doktora
arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Bayram ÖZER’e teşekkür ederim.
Anketlerin uygulanması aşamasında desteklerini esirgemeyen tüm mülki
idare amirleri ile il milli eğitim müdürlerine teşekkür ederim
Ayrıca akademik hayatımda ciddi destek olan eşime, çocuklarıma ve annebabama da teşekkür ederim.
Ayhan ÖZKAN
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1. BÖLÜM
GİRİŞ
Mülki idare amirlerinin liderlik davranışlarının eğitim üzerindeki etkisini
belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın bu bölümünde, problem, amaç, önem,
araştırmanın sınırlılıkları ve sayıltıları yer almaktadır.

1.1. Problem Durumu
İnsanlık tarihinde toplumlar birlikte hareket etme ve yaşama ihtiyacı hissetmiş, bunun sonucu olarak da toplumsal yaşantı normları ve kuralları ortaya konmuştur. Yalnız başına insanın zayıf, güçsüz ve korkak olmasından ve kişisel olarak
gerçekleştirilemeyecek ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla; ilk çağlardan itibaren
aynı durumda bulunan insanlar arasında guruplar oluşmuş, bunları yönetecek ve
belirlenen hedeflere ulaştıracak liderlere de ihtiyaç duyulmuştur.
İnsanları belirli hedeflere götürebilmek için bu hedeflere ulaşmada onların
kişisel arzu, ihtiyaç ve çıkarlarını izleyip bir gurup etrafından toplayarak güçlerini,
cesaretlerini, arzu ve enerjilerini arttırmak, hatta oluşan gurubun çıkarlarını belirleyerek ulusal duyguların, ortak sosyal, ahlaki ve dinsel değerlerinin meydana
çıkmasını sağlayacak liderlere ihtiyaç hissedilmiştir. İnsan guruplarının oluşturulması ve harekete geçirilmesi ise her insanda bulunmayan ayrı bir beceri ve ikna
yeteneği gerektirmektedir.
Günümüz dünyasında değişim yaşamımızın en önemli gerçeklerinden biridir. Küresel değişim çok büyük bir hızla, her konuda ve alanda değişim yaratmaktadır. Değişmeyenler, değişimi gelişme yönünde yakalayamayanlar, çürümeye yok
olmaya mahkûmdurlar.
20. yüzyılın özellikle son çeyreğinde ortaya çıkan gelişmeler, dünya ekonomisinin şekillenmesi ve siyasal değer yargılarında ve yönetim anlayışında yaşanan
büyük değişim, daha önceki 150 yılda ortaya çıkan gelişmelerden daha fazla etkili
ve belirleyici olmuştur. Yirminci yüzyılın başlarından itibaren yönetim alanında
ortaya çıkan değişim süreci içinde örgütlenme ve yönetim sorunları, başlangıçta salt kâr etme kaygısına dayalı teknik ve maddi nitelikli sorunlar olarak algıla-
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nırken, günümüzde tüm dünyayı saran küresel değişim dinamiklerinin etkisiyle,
örgütlenme, istihdam ilişkilerinde, ekonomik büyüme, etkinlik ve verimlilik gibi
ekonomik kaygılar yanında; işbirliği, motivasyon ve katılımcılık gibi demokratik
unsurların tartışıldığı insan odaklı yaklaşımlar sıkça ve yaygın olarak gündeme
gelmeye başlamıştır.
Toplumları yakından etkileyen bu değişim olgusu, örgütlerin de en önemli
gündem maddesi haline gelmiştir. Örgütsel yapı ve bunun sonucunda sosyalleşme
daha çok ön plana çıkmış, örgütlerde
veya toplumlarda bulunan insanlar (izleyenler, iş görenler) arasında yönetsel açıdan birlikteliğin sağlanması ihtiyaç olarak görülmüştür. Yaşanan değişim
oranında ihtiyaçlar değiştikçe liderlik kavramı da gelişmeye ve daha fazla önem
kazanmaya başlamıştır.
Bu nedenle, yirminci yüzyılda liderlik, yönetim alanında yoğun bilimsel çalışmaların yapıldığı başat konulardan biri olmuştur. Bu yüzyılda değişik alanlarda
hem teorisyenler hem de uygulayıcılar liderliği çözümlemek için yoğun çabalar
sarf etmişlerdir. Bu çabalar, liderlik alanyazınına 5.000’den fazla çalışma, 350 ‘den
fazla tanım kazandırmıştır. (Erçetin, 2000, s.3). Çalışmalar liderlikle ilgili çeşitli
yaklaşımların gelişmesine, tanımlar da liderliğin açıklanmasına katkıda bulunmuştur.
Liderlik, liderlerin sergiledikleri niteliklere göre öğrenen liderlik, dönüşümcü (transformasyonel) liderlik, vizyoner liderlik, demokratik liderlik, öğretimsel
liderlik gibi çeşitli adlar altında gündeme gelmektedir. Özellikle insanlara hizmet
için var olan kurumlarda, yenileşme, gelişme bakımından ortak bir ruh, vizyon
oluşturma açısından liderlik ve lider yöneticilerin önemi artmaktadır.
Günümüzde, Mülki İdare Amirlerinin görevleri dahilindeki günlük sorunlarla baş etme konusunda ve geleceğe dönük çalışmalarında yenileşme ve gelişme
bakımından uygun liderlik davranışlarını hangi ölçüde sergiledikleri de yadsınamaz bir önem taşımaktadır.
Mülki İdare Amirliği, bugünkü hukuki ve fiili konumuyla; devletin vatandaşa
sunmakta yükümlü olduğu temel kamu hizmetlerinin yaşama geçirilmesi noktasında lokomotif görevini üstlenmiştir.
Dünyadaki gelişmelere koşut olarak ülkemizde yaşanan değişim sürecinde;
toplumun çağı yakalama başarısı, Mülki İdare Amirlerinin sorumlu kılındıkları,
görev ve yörelerde uygun liderlik davranışlarını sergiledikleri ölçüde ivme kazanacaktır.
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İçinde yaşadığımız toplumun bugünkü yönetim yapılanmasında; devlet işleri,
merkezde hükümet, taşrada ise devletin ve hükümetin temsilcisi olan Mülki İdare
Amirleri eliyle yürütülmektedir. “Mülki İdare Amirliği” kavramı, devletin gücünü
ve tavrını yerel düzeyde gösteren ve devlet otoritesini simgeleyen bir anlamı ifade
etmektedir. Mülki İdare Amirleri taşra örgütlenmesinin planlayıcısı, koordinasyonu sağlayıcı ve denetleyici fonksiyonları yanında bunlara dair sorumlulukları
üstlenen üst düzey görevlileri durumundadırlar. Ayrıca yerel yönetimlerin vesayet
makamı ve taşrada genel idareye dahil diğer bakanlık kuruluşlarının amiri olmaları da bu görevlerinin önemini büyük ölçüde artırmaktadır.
Bu çerçevede, Mülki yönetim sisteminin varlık nedenlerinden en önemlisi
taşrada genel yönetim adına yürütülecek kamu hizmetlerinin etkili ve verimli bir
biçimde sunulmasını sağlamak, İl ve İlçede bulunan kamu personeli ve kamu kaynaklarının bu amaç doğrultusunda kullanılmasını sağlamak, İl ve İlçede bulunan
kamu kurum ve kuruluşları arasında eşgüdüm ve uyumu sağlamaktır.
Yasaların ve yönetsel geleneklerin çizdiği çerçevede Mülkü İdare Amirleri,
güvenlik, savunma, sağlık gibi geleneksel hizmetler yanında, eğitime ilişkin hizmetlerde de kendilerinden beklenen uygun liderlik davranışlarını sergilemek suretiyle etkili bir eşgüdümü sağlamak zorundadır.
Mülki İdare Amirlerinin hem geleneksel hizmetlerin, hem de ekonomik ve
toplumsal kalkınmaya yönelik hizmetlerin sunumunda yetersiz kaldıkları eleştirisi sıkça yapılmaya başlanmıştır. Bu eleştirilerin temelini Mülki İdare Amirlerinin
karar verme sürecinde karşı karşıya geldikleri büyük bir karmaşa ve kaos ortamı
oluşturmaktadır. Onların karar verme uygulamaları ile hukuki, ahlaki ve siyasi
yaklaşımlarını geliştirmeye yeterli önemin verilmemesi, vatandaş nezdinde başarısızlıkla suçlanmaları sonucunu doğurmaktadır. Bu kaos ortamında doğru yönü
bulmak ve toplum lehine doğru ahlaki, hukuki, siyasi, ekonomik ve eğitsel kararları verebilmek için, Mülki İdare Amirlerinin yeni bir liderlik biçimi geliştirmelerinin gerekli olduğu da söylenebilir.
Bir yandan uygun liderlik davranışlarını öğrenmek ve yaşama geçirmek sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan Mülki İdare Amiri, diğer yandan sorumluluk alanındaki olayları duygusal ve düşünsel bir süzgeçten geçirerek doğru karar
vermek durumundadır. Genelde yürüttüğü tüm hizmetlerde, konumuz itibariyle
özelde de eğitime yönelik hizmetlerde hukuki, ahlaki ve adil, sürekli gelişim ve
değişime açık bir atmosfer oluşturma sorumluluğu (zorunluluğu), Mülki İdare
Amirinin liderliğine eğitimsel, öğretimsel, davranışsal, kültürel, ahlaki v.b. yeni
boyutlar eklemektedir. Bu yeni boyutlar, bütünsel olarak incelendiğinde Mülki
İdare Amirlerinin liderlik davranışlarını (rollerini)da ortaya koymaktadır.
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Bu çalışmada, Mülki İdare Amirlerinin liderlik davranışlarını yaşama geçirebilme düzeyleri belirlenecek ve bu liderlik davranışları ile eğitim hizmetlerine
yansıma düzeyleri arasındaki ilişki incelenecektir.

1.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın genel amacı; Vali, Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak değişik hiyerarşik kademelerde görev üstlenen Mülki İdare Amirleri ile Milli Eğitim
Müdürü ve okul müdürü olarak değişik hiyerarşik kademelerde görev üstlenen
eğitim yöneticilerinin görüşlerine göre, Mülki İdare Amirinin liderlik davranışlarının eğitim hizmetlerine etkisini belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde Mülki İdare Amirlerinin ve eğitim yöneticilerinin görüşlerine başvurularak aşağıdaki
sorulara yanıtlar aranmıştır.
1.

Mülki İdare Amirlerinin görüşleri ışığında Mülki İdare Amirlerinin liderlik davranışlarının eğitim üzerindeki etkisi nedir?

2.

Eğitim çalışanlarının görüşleri ışığında, Mülki İdare Amirlerinin liderlik
davranışlarının eğitim üzerindeki etkisi nedir?

3.

Mülki İdare Amirlerinin liderlik davranışlarının eğitim üzerindeki etkisinde Mesleki kıdem, Hiyerarşik kademe ve Coğrafi bölge bakımından
anlamlı fark var mıdır?

4.

Mülki İdare Amirlerinin liderlik davranışlarının eğitime etkisi konusunda Mülki İdare Amirlerinin görüşleri ile eğitim çalışanların görüşleri
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

1.3. Araştırmanın Önemi
Dünyadaki küresel etkileşim doğrultusunda yoğun değişimlerin yaşandığı
ülkemizde, Türk kamu yönetimi ve kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması
konusu sorgulanmaya buna paralel olarak da, Mülki İdare Amirlerinin toplumsal
sorumlulukları, bunları yerine getirme düzeyleri yanında liderlik davranışları da
tartışılmaya başlanmıştır.
Bugünkü yönetim sistemimiz içerisinde bir kamu yöneticisi olarak Mülki
İdare Amirliğinin önemi nedir? Genelde kamu hizmetleri, özelde de eğitim hizmetleri üzerindeki etkisi nedir?
Her ülkede il düzeyinde daima bir yüksek devlet memuru bulunur. Devletin İlde temsilcilerini bulundurmaya ihtiyaç vardır. Bunlar ilde vatandaşa sunulan
kamu hizmetleri arasında koordinasyonu sağlar; yerel yönetimlerin kamu kurum-
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larının kanunlara uygun hareket etmelerinin sağlanmasında en yüksek otoriteyi
temsil ederler ve farklı makamlar arasındaki ortak çıkarların odak noktası olurlar.
Devletin temel işleri, merkezde hükümet, taşrada ise devletin ve hükümetin
temsilcisi olan Valiler, Kaymakamlar yani Mülki İdare Amirleri tarafından yürütülür. Bu yönüyle “Mülki İdare Amirliği” kavramı devlet otoritesini simgeleyen bir
anlamı ifade eder olmuştur.
Mülki İdare Amirliği mesleği 657 sayılı “Devlet memurları kanunu”nda genel
olarak, “Dahiliye memurları kanunu” ve 5442 sayılı “İl idaresi kanunu”nda özel
olarak düzenlenmiş bir devlet memurluğu olmasına rağmen;
Mülki İdare Amirleri “sistemin kurulduğu Osmanlı döneminden bugüne kadar geleneksel görevlerinin yanında halkın ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm
bulmayı da kendilerine görev edinmiş, ülkenin kalkınması için birçok toplumsal
ve ekonomik nitelikli girişimin gerçekleştirilmesine öncülük yapmışlardır (Özşen,
1987,s.64). Bu özellikleri nedeniyle, istemlerinin devletçe karşılanacağı beklentisi
içindeki yurttaşların gözünde, devletin taşradaki temsilcileri olarak Mülki İdare
Amirleri her zaman ön plana çıkmıştır (Kazancı, 1976,s.130).
Toplumun, tarihi bir birikimin sonucu olarak Mülki İdare Amirlerine bakışı diğer mesleklerin üyelerine göre oldukça farklı olmuştur. Toplum, Mülki İdare
Amirlerinin şahsında devleti, otoriteyi, kanunların uygulayıcısını ve ayrıca, sorunların çözücüsü ve sıkıntı çekildiğinde çare bulmak üzere başvurulan kişiyi görmektedir. Mülki İdare Amirleri, hizmet verdikleri yörelerde devletin en yetkin ve
birçok konuda tek yetkili temsilcisi, her türlü sorunun çözümünde halkın yakınmalarını iletmek üzere en yakın ve en güvenilir bulduğu kişidir.
Türk kamu yönetimi sistemi içerisinde Mülki İdare Amirinin hukuki ve fiili
konumu bu tanımlamaya uygun tezahür etmekle birlikte; kamu yönetimi reform
çalışmaları çerçevesinde özellikle liderlik becerileri açısından Mülki İdare Amirliğini eleştiren çevreler; “Mülki İdare Amirinin toplumsal rolünü, modernleşmenin
ve kalkınmanın önderi olduğu dönem ile özdeşleşen bu tanımların bugünkü geçerliliğinin birçok açıdan sorgulanması gerektiğini” ifade etmektedir.
Bu eleştirilerin odak noktası “bireysel yetkinlik olmadan örgütsel yetkinliğin sağlanamayacağı” varsayımıdır. Buna göre; bugünün profesyonel ve yönetsel
pozisyonları teknik becerilerin çok üstünde yönetsel beceri gerektirmektedir. Bu
yönetsel becerilerin başında insanların görünen- görünmeyen çok sayıdaki engeli aşmalarında, istenen hedeflere ulaşabilmelerinde ve yaşadıkları süreçten mutlu
olmalarında liderlik becerileri etkin rol oynar.

