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Dersin Adı  Özel Öğretim Kurumlarında Liderlik  

Üniversite 
Adresi/ Bilgileri  

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
 

Dersin web sitesi https://eogrenme.erbakan.edu.tr 

Ders Kodu UÖTÖLY503 

Ders hakkında 
bilgi  

Bu dersin amacı liderliğin özel öğretim kurumları açısından öneminin 
incelenmesi, eğitim liderliğinin diğer liderlik türlerinden farklı yönlerinin 
açıklanması ve Türk Eğitim Sisteminin çeşitli kademelerinde liderlik 
uygulamalarının incelenmesidir. 

Süre   14 Hafta 

Oryantasyon  Tanıtım Toplantısı 

Sınav tarihleri ve 
yeri  

Eğitmen 
Biyografisi  

Prof. Dr. Mustafa YAVUZ 
 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, , Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve 
Ekonomisi (Profesörlük, 2017) 

YÖK, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Doçentlik, 2013)  

Selçuk Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 
(Doktora-2006) 

Selçuk Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Yüksek 
lisans-2002) 

Selçuk Üniversitesi-Sınıf Öğretmenliği, (Lisans-1995) 

 

Eğitmen 
hakkında iletişim 
bilgileri (tel, e-
posta, 
biyografisi, ofis 
saatleri) 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
0332 3238220 (5684) 

mustafayavuz@erbakan.edu.tr 

Ön 
koşullar/şartlar   

Nasıl çalışmalı?
  

Ders izlencesi incelenmeli, her ders öncesi ilgili konu hakkında sistemde yer alan 
kaynaklardan bilgi edinilmeli, ders sonrası ödev ve performans görevleri 



zamanında yerine getirilmeli. 

Yöntem ve 
Teknikler/Dersin 
İşleniş Biçimi 

Anlatım, görsel materyaller, soru-cevap ve tartışma yöntem/teknikleri 
kullanılacaktır. Canlı ders uygulamalarında yüz yüze ders yapılacaktır. 

Araç gereçler   Bilgisayar veya internete erişimi sağlayacak diğer cihazlar kullanılacaktır. 

Gerekli donanım 
  

Dersleri izlemek için bir bilgisayar, dinleme ve katılım için kulaklık, mikrofon ve 
hoparlör yeterlidir. 

Katılım 
Beklentileri 

Haftada en az 2 kez site ziyaret edilmeli, ödev ve performans görevleri 
zamanında teslim edilmelidir. 

Kaynaklar   

- Basılı 

- TV-Radyo 

- Internet 

- Diğer 

1) Güçlü, N., & Koşar, S. (2018). Eğitim yönetiminde liderlik: Teori, araştırma 
ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.  

2) Vries, M. K. (2007). Liderliğin gizemi. (Z. Dicleli, Çev.). İstanbul: MESS.  

3) Hamel, G. (2007). Yönetimin geleceği. İstanbul: MESS.  

4) Yukl, G. A. (2013). Örgütlerde liderlik. (Ş. Çetin ve R. Baltacı, Çev). Ankara: 
Nobel.  

5) Kılınç, A. Ç., & Özdemir, S. (2016). Liderlik kapasitesi. Ankara: Pegem 
Akademi. Not: İlk üç kitap ders kapsamında takip edilecektir. 

Çevrimiçi 
/İşbirliğini 
Destekleyen 
Etkinlikler 

Forum ve tartışmalar 

Seçenekli 
materyaller 
(çoklu zeka)   

Ses kaydı, ders notu, sunum dosyası, canlı ders kaydı, ödevler, performans 
görevleri 

Diğer derslerle 
ilişkisi  

Bu ders, diğer tüm derslerde hazırlanacak olan ödev çalışmalarına destek 
sağlayacak konular içermektedir. 

Değerlendirme 
(çevrimiçi) 

 
Ders sırasında öğrencilere yöneltilen ve cevaplama başarısının not edildiği 
sorular. Dönem sonu araştırma ödevi. 

Değerlendirme 
(yüz-yüze) 

 
Değerlendirmelerin tamamı çevrimiçi yapılacaktır. 

Değerlendirme 
Kriterleri (her 
biri için ayrı) 

Ödev, proje ve performans görevlerinin en az %70’ini tamamlamak ve ara sınav-
yarıyıl sonu sınavlarından gerekli notları almak. 

Kazanımlar / 
Amaç, Hedef ve 
Davranışlar  

Genel 
Bu derste öğrencilerin liderlik kuramlarını öğrenip, özel öğretim 
kurumlarında liderliğin yapabilecek yeterliklere ulaşması 
hedeflenmektedir.  

1.Hafta Özel öğretim kurumlarında liderliği öğrenme 

2. Hafta Özel öğretim kurumlarında liderlik uygulamaları yapabilme 



3. Hafta Kamu-özel öğretim kurumlarında liderlik uygulamaları 
farklılıklar/benzerlikler kavrayabilme 

4. Hafta Kamu-özel öğretim kurumlarında liderlik ile ilgili kısa makaleler 
yazabilme. 

5. Hafta Liderlik yeterlik ve standartlarını anlayabilme 

6. Hafta Eğitim ve okul yönetiminde liderlik, güç ve etkilemeyi etkileyen 
değişkenleri öğrenebilme 

7. Hafta Liderlik ve değişim arasındaki ilişkiyi kavrayabilme 

8. Hafta Eğitim yönetiminde etik, değerler ve liderlik bağlantılarını 
anlayabilme 

9. Hafta Kültürlerarası farklılaşma ve liderlik bağlantısını kavrayabilme 

10. 
Hafta 

Ulusal ve uluslararası raporlarda eğitim liderliği ile ilgili alanyazınına 
hakim olma 

11. 
Hafta 

Özel öğretim de liderlik  alanında yapılan bilimsel araştırmaların 
incelenmesi 

12. 
Hafta Eğitim liderliği alanında yapılan bilimsel araştırmaların incelenmesi 

13. 
Hafta Özel öğretimde liderlik sorunlarını kavrayabilme 

 14. 
Hafta Özel öğretimde lider, çevre ilişkilerini yönetebilme 

Kavramlar  

Haftalık plan ve 
konular 

1.Hafta Özel öğretim kurumlarında liderlik 

2.Hafta Özel öğretim kurumlarında liderlik 

3.Hafta Kamu-özel öğretim kurumlarında liderlik 

4.Hafta 
 
 Kamu-özel öğretim kurumlarında liderlik 

5.Hafta Liderlik yeterlik ve standartları 

6.Hafta Eğitim ve okul yönetiminde liderlik, güç 

7.Hafta Liderlik ve değişim 

8.Hafta Eğitim yönetiminde etik, değerler ve liderlik 

9.Hafta Kültürlerarası farklılaşma ve liderlik 



10.Hafta Ulusal ve uluslararası raporlarda eğitim liderliği 

11.Hafta Özel öğretimde liderlik alan yazınının incelenmesi 

12.Hafta Eğitim liderliği alanında yapılan bilimsel araştırmaların incelenmesi 

13.Hafta Özel öğretimde liderlik sorunları 

14.Hafta Özel öğretimde lider, çevre ilişkileri 

Sohbet   İlgili haftada bilgilendirme yapılacaktır. 

Forum/Tartışma 
  

Tartışma ve forum konuları derslerde verilecektir. 

Sıkça Sorulan 
Sorular  Öğrencilerden geldikçe oluşturulacaktır. 

Örnekler (test ve 
değerlendirme)   

Telif Hakları   Açık ders materyalleri, derslerle ilgili oluşturulan özgün ders materyalleri ve 
kaynaklar. 

Grup çalışmaları 
için Konular İlgili haftada gruplar belirlendikten sonra bilgilendirme yapılacaktır. 

Yorumlar ve 
anketler İlgili konu haftalarında yer almaktadır. 

Kaynaklara ve 
Materyallere 
ulaşım bilgisi  

Çevrimiçi kaynak ve materyallere sistemden, basılı materyallere üniversite ve 
diğer kütüphanelerden ulaşılabilir. 

 


	Özel Öğretim Kurumlarında Liderlik
	Prof. Dr. Mustafa YAVUZ
	E-DERS İZLENCESİ

