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Abstract

Anahtar Kelimeler

The main purpose of this research is to determine the entrepreneurship
competencies of school principals according to the opinions of school
principals working in public schools. In the study conducted with
phenomenology design, which is one of the qualitative research designs,
interviews consisting of semi-structured questions were conducted with a
total of twenty-five school principals working in the Anatolian side of
Istanbul and various education levels. The data obtained in line with the
perceptions, experiences, and interpretations of school principals during the
interview process were coded using the content analysis technique and
brought together under categories and themes within the framework of
research questions. Considering the findings obtained, the entrepreneurship
competencies of school principals are observed to be concentrated on; (1) the
competencies of taking risks, obtaining results and benefits, taking initiative
responsibility, not having failure anxiety, and being an observer under the
sub-theme of individual competencies. However, (2) in the sub-theme of
organizational competencies, they were observed to be concentrated on the
competencies of planning and evaluating opportunities, catching
opportunities and innovations, sensitivity to realistic and applicable ideas,
supporting the diversity of ideas, and openness to ideas. Again, (3) in the subtheme of relational competencies, they were observed to be concentrated on
the competencies of activating stakeholders and environmental opportunities,
benefiting from stakeholder power, persuading, and effective communication
and interaction. Finally, (4) in the sub-theme of commitment-self-confidence,
they were observed to be concentrated on the competencies of perseverance
and persistence. Within the framework of the findings, it is important to
consider entrepreneurship competencies in the structuring processes of school
leadership to make school management processes more effective.
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Introduction
Entrepreneurship is an entrepreneurial individual action that includes the creation of new
economic activities or the introduction of new values by discovering new products, processes, and
markets, and therefore, it is a phenomenon related to the entrepreneurial individual activity (Blundel
and Lockett, 2011). However, the concept of competence refers to the experience, abilities, and
characteristics suitable for any profession or activity (Cambridge Dictionary, 2021). Entrepreneurial
competence, on the other hand, includes creating something valuable by devoting the necessary effort
and assuming responsibility in the individual’s existence (Hisrich and Peters, 2002), and starting an
attempt to obtain social and developmental benefits from an idea (Olagunju, 2004). Moreover,
entrepreneurial competence embodies self-confidence, courage, perseverance, passion, desire to get
results, the ability to be visionary and recognize opportunities (Salgado-Banda, 2007) in the individual
world. The field of competence also includes a range of capacities, skills, and abilities, such as the
capacity to innovate and be creative, diversify the business, the capacity to identify and exploit new
business opportunities, project management skills, the ability and willingness to take risks, the ability
to organize the resources needed to meet opportunities, and the ability to form diverse networks
(Sousa, 2018).
Nevertheless, Dess and Lumpkin (2005) claimed that there are five dimensions of
entrepreneurial orientation. These are autonomy that enables to act independently, the innovation that
aims to develop new products and services, proactivity that aims to seize opportunities by anticipating
future demands, risk-taking that includes taking action without knowing the consequences, and
competitive and combatant assertiveness attributed to intense effort to leave competitors behind. Frank
(2007), on the other hand, examined the entrepreneurial elements in three dimensions and these
dimensions are (1) values, attitudes and approaches such as opportunity seeking, taking initiative,
strong sense of autonomy, intuitive decision making with limited information, network capacity,
strategic thinking ability, negotiation capacity, persuasive capacity, success orientation, and
willingness to take risks, (2) general competencies such as generating and evaluating an idea, seeing
problems as opportunities, identifying key people who will be affected in any development, assessing
business development needs, knowing where to look for answers, emotional self-awareness and
control of emotions, and seeing oneself and business through the eyes of stakeholders, and (3)
business-related competencies such as business plan development, business growth planning, setting
standards and performance criteria, product development, market analyses and detecting gaps,
developing sales strategies, learning from competition, choosing financial strategies, and professional
service management.
While Knigth (2001) states that the key element of the entrepreneurial atmosphere is risktaking, Kirzner (1997) characterized entrepreneurial activity as “entrepreneurial vigilance”, which
includes seeing unseen opportunities. In this context, entrepreneurship can be seen as a process in
which new services and products are created, individuals change through decisions, and opportunities
are discovered, evaluated, and used by taking risks in various business environments (Shane and
Venkataraman, 2000). On the other hand, in their literature review, Kerr, Kerr, and Xu (2017) found
that research on the characteristics of entrepreneurs mostly focused on features such as risk-taking
attitude, need for success, locus of control, self-efficacy, proactivity, innovativeness, tolerance for
uncertainty, and need for autonomy.
Behave (1994), on the other hand, emphasized the distinction between intrinsic and extrinsic
motivations for entrepreneurs’ use of opportunities. In extrinsic motivation, the entrepreneurial
individual has the desire to create a new job and filters the opportunities that will provide this success,
while in the intrinsic motivation, the entrepreneurial individual aims an internal expectation that aims
to meet the needs and solve the problems, not an external expectation based on creating a new job.
Moreover, Azim and Kahtani (2015) state that entrepreneurial individuals have various skills
such as communication, organization, leadership, decision making, recognizing opportunities,
networking, time management, and stress management while Cooney (2012), on the other hand, states
that they have various skills such as internal discipline, risk-taking ability, innovation, change
orientation, and determination. These skills contribute to the infrastructure that supports the
entrepreneurial competencies of managers in organizational terms. At the same time, they constitute
the driving force of change and innovation based on initiatives (Fernald, Solomon, and Tarabishy,
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2005). The adoption of these skills by school principals is important in terms of increasing the
entrepreneurial capacity of their schools. For example, according to Kirkley (2017), entrepreneurial
school leaders are individuals who are brave, ambitious, take initiative, and feel energy and
enthusiasm. Transferring these qualities to learning environments and fields also contributes to
sustainability based on entrepreneurship and production for schools. At the same time, the leadership
environment with entrepreneurial competencies creates the awareness of seeing and catching the
opportunities, which are created by complex situations, before anyone else and overcoming existing
limitations (Xu, 2020).
According to Sajkiewicz and Pashiardis (2020), in terms of education, school leaders inspire
organizational change and innovation through decision-making and demonstrate their entrepreneurial
roles by trying new methods. In this way, the school leader, acting with their entrepreneurial roles, can
generate incomes and funds that will provide resources for the school with their innovative and
creative actions and can evaluate this resource in terms of pedagogical purposes. For this reason, the
school leader displaying entrepreneurial competencies by leaving their comfort zone and taking risks,
and turning to the unknown and full of opportunities can differentiate this school leader from other
leaders (Sharma and Dave, 2011).
In this direction, school leaders’ leadership equipped with entrepreneurial competencies
enables these leaders to see opportunities before others and handle these opportunities in a creative and
innovative framework (Sajkiewicz and Pashiardis, 2020). For example, as Pashiardis and Baker (1992)
determined in their experimental research, problems that arise in schools can be turned into an
opportunity by the school leader. However, to develop the entrepreneurial competencies of the staff,
these leaders can offer their schools a flexible environment that is believed to create a learning
experience for them and their staff by tolerating the various entrepreneurial mistakes and failures of
the staff (Sajkiewicz and Pashiardis, 2020).
In the entrepreneurship literature, researchers are studying the school principal’s view of
entrepreneurship (Yemini, Addi-Raccah, and Katarivas, 2014), the understanding of entrepreneurship
in school management (Blake, 2008), the role of the school principal in entrepreneurship education
(Minna, Elena, and Timo, 2018), and the school principal’s application of entrepreneurial
characteristics in good school governance (Syam, Akib, Patonangi, and Guntur, 2018) and only one
study has been determined that tries to reveal the entrepreneurial competencies of school principals. In
this research conducted by Mas and Suking (2020), “entrepreneurial competencies of school principals
in ensuring the development of income-generating production units” were revealed in the Indonesian
sample and at the level of vocational high schools. The results obtained in the research reveal that
entrepreneurship competencies of school principals are (1) potential creativity, (2) instinctive
entrepreneurship, (3) work motivation, (4) solution orientation and hard work. The research of Mas
and Suking (2020) focuses more on ensuring school development in the economic context and leaves
out other competence areas (individual, organizational, relational, etc.) and other educational levels of
entrepreneurial school leadership. For this reason, revealing all dimensions of the entrepreneurial
competencies of school principals is important in terms of the development of educational institutions,
the selection and training of school leaders, the creation of new values in schools, and the provision of
innovation. In this direction, the main purpose that guides this study is to reveal the entrepreneurial
competencies of school principals according to the opinions of school principals working in public
schools and various education levels.
Method
Research Design and Research Model
Qualitative research focuses on understanding the actions or behaviors of participants in a
particular social context (Morrow and Smith, 2000). The choice of a qualitative research design
reflects a certain worldview to the research process, and this view affects the sample selection, data
collection and analysis throughout the research, and the approach to all research processes such as
validity, reliability, and ethics (Merriam, 2018).
In the research, phenomenology design was used to reveal the experiences, perceptions, and
interpretations of school principals about entrepreneurship competencies. Phenomenological research
is a qualitative research design that is used to reveal individuals’ lived experiences and perceptions
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about certain phenomena. It provides the uncovering and discovery of the common meanings inherent
in the experiences and perceptions of individuals and allows the researcher to define and interpret the
essence of these experiences and phenomena (Jasper, 1994; Rose, Beeby, and Parker, 1995; Creswell
2013).
Study Group
The sampling methods used in qualitative research are generally non-probability (Lopez and
Whitehead, 2013). For this purpose, the purposive sampling method, which is one of the nonprobability sampling methods, was used in the qualitative dimension of the research. In the purposive
sampling method, the participants in the study group were determined according to pre-selected
criteria depending on the research question (Lopez and Whitehead, 2013; Neuman, 2014), and the
researchers selected the participants according to the typical qualifications they sought and their
judgments and decisions that the participants had certain characteristics (Cohen, Manion, and
Morrison, 2007).
There are various types of sampling under the umbrella of the purposive sampling method.
These are; (1) quota sampling and (2) maximum variation sampling (Lopez and Whitehead, 2013;
Neuman, 2014). In this direction, the maximum variation sampling method, which is one of the
purposive sampling methods, was used to determine the study group. This method aims to ensure the
diversity of the participants who are parties to the research topic and problem in small sample groups
so that it is revealed whether there are common facts and interpretations shared among the diverse
participants (Yıldırım and Şimşek, 2018). For this purpose, participants (school principals) who work
in different school types and have different managerial experience periods were determined in the
research, and the researcher tried to ensure this diversity. In this direction, interviews were conducted
with a total of 25 school principals working in different school types in the Anatolian Side of İstanbul,
due to the convenience of the researcher in terms of cost and accessibility. The demographic
information of the 25 school principals that constitute the study group are given in Table 1:
Table 1. Participant (Study Group) Demographic Information
Participant
Code

Gender

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male

Postgraduate
Postgraduate
Bachelor’s Degree
Bachelor’s Degree
Postgraduate
Postgraduate
Postgraduate
Postgraduate
Postgraduate
Postgraduate
Postgraduate

P12

Male

Postgraduate

P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21

Male
Male
Male
Male
Male
Male
Male
Female
Female

P22

Male

PhD

P23
P24
P25

Male
Male
Male

Postgraduate
Postgraduate
Postgraduate

Educational Status

Postgraduate
Bachelor’s Degree
Postgraduate
Postgraduate
Postgraduate
Postgraduate
Bachelor’s Degree
Postgraduate
Postgraduate

School Type
Secondary School
Anatolian High School
Vocational High School
Secondary School
Secondary School
Primary-Secondary School
Primary School
Vocational High School
Secondary School
Secondary School
Secondary School
Special Education
Vocational School
Primary School
Primary School
Science High School
Primary School
Anatolian High School
Primary School
Sports High School
Pre-school
Secondary School
Islamic Divinity Students’
High School
Primary-Secondary School
Secondary School
Secondary School
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Years of
Experience
as a Principal
21
12
13
7
8
15
14
10
4
19
16
9
20
5
4
20
17
15
18
11
22
13
8
5
9
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As is seen in table 1, the demographic information of the participating school principals
constituting the study group reveals that two of the participants are female and twenty-three are male
in terms of gender variable. In terms of educational status, four of the participants hold bachelor’s
degrees, twenty of them hold postgraduate degrees, and one of them holds a Ph.D. In terms of school
type, six of them work in primary school, eight in secondary school, two in primary and secondary
school, two in Anatolian high school, two in vocational high school, one in Islamic divinity students’
high school, one in special education vocational school, one in pre-school, one in sports high school,
and one in science high school. In terms of years of experience as a principal, four of them have 0-5
years, six of them 6-10 years, seven of them 11-15 years, six of them 16-20 years, and two of them
have 21 years or more years of experience.
Data Collection Tools
The main qualitative research method used in the research to reveal the experiences and
perceptions of the participants regarding the phenomena discussed is the interview method (Fraenkel,
Wallen, and Hyun, 2011; Merriam, 2018; Yıldırım and Şimşek, 2018). The interview method is a data
collection technique in which facts and situations are tried to be understood and interpreted by using
verbal communication (Kvale, 1996). According to Merriam (2018), it is useful to conduct less
structured interviews in qualitative research, thus enabling participants to express their perceptions
with their own thoughts. According to Brinkmann (2014), when compared to structured interviews,
semi-structured interviews provide researchers or interviewees with important gaps in terms of
questioning an important aspect or subject in the research, and the capacity of dialogues to produce
information is used more.
In the research, an interview form consisting of semi-structured questions was used to reveal
the experiences, perceptions, interpretations, and conceptualizations of school principals about
entrepreneurship competencies. In the first part of the interview form, the participant is informed about
the interview process and their written approval is obtained. In the second part, semi-structured
questions are asked about the research topic. Some of the semi-structured questions asked to the
participants in the research are as follows:
1. What does the concept of “entrepreneurship” mean to you as a school principal?
2. Can you explain what are your personal characteristics that guide and motivate you to
launch an initiative at school?
3. On the opportunities that arise about the development of the school;
a) What distinguishes you from others in recognizing or chasing these opportunities, and
what do you pay attention to?
b) How do you use these opportunities?
c) If you have examples, can you share them?
4. To make innovations about the school or to launch various initiatives;
a) What are the sources of motivation that stir you into something?
b) What are your corporate characteristics that inspire you?
c) What would you do to activate the institution towards this initiative?
5. Have you ever taken the initiative or risks when launching an initiative on school-related
issues?
a) How did you manage the process?
b) What did you risk to achieve success?
c) Does being unsuccessful make you nervous?
Data Collection
The data collection process is directly related to the sample or study group. Accordingly, data
from the sample can be collected both directly and indirectly. Direct data consists of recording or
writing of speech, as well as observable body language, behaviors, and interactions (Lopez and
Whitehead, 2013). In this context, to obtain direct data in the research, the participants were informed
about the interview process during the interview process for the study group, and the interview was
recorded electronically by obtaining written consent from the participants voluntarily. At the same
time, the interview was recorded by the researcher after committing to the participants that the
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confidentiality of the data would be ensured and ethical principles would be followed. The interviews
were conducted in the school environment (usually in the school principal’s room) in an environment
where the participant felt comfortable and safe. Interviews were recorded using two recording tools to
prevent data loss and confirm. Interviews covering semi-structured questions for the study group of 25
school principals were held between June 2020 and August 2020, and each interview lasted an average
of 40 minutes.
However, according to Field and Morse (1989), some situations should be taken into account
while conducting interviews. Avoiding outside interference (such as phone ringing), minimizing
distractions, reducing the risk of “stage fright” for interviewees, avoiding embarrassing or awkward
questions, avoiding jumping from one topic to another, expressing opinions and giving advice,
suggestions instead of listening actively, ending or summarizing the interview too soon, being too
superficial, addressing sensitive issues such as legal issues, personal issues, or emotional issues are
some of them. In this direction, while the application was carried out with the interview form
consisting of semi-structured questions in the research, elements (such as telephone, noise, heat, and
light) that may cause distractions and external interventions in the environment were determined and
brought to a suitable state for interviews. For example, necessary isolating measures were taken to
prevent ambient noise. At the same time, to reduce the risk of “stage fright” in the participants,
interviews were conducted at the time and environment where the participant felt most comfortable.
During the interview, the talking of participants were listened actively as much as possible and the
researcher did not express an opinion unless it was necessary. Also, during the interview, attention was
paid to legal or personal issues that could negatively affect the participant’s mood.
Analysis of Data
Every qualitative study requires making a series of decisions about how to analyze it
(Maxwell, 2018). In this direction, the content analysis technique was used to analyze the data
collected in the study. In content analysis, the data obtained from the cases discussed are subjected to a
deeper process, and concepts and facts that can explain the data are reached. The data obtained are
organized by conceptualizing or coding, and then these concepts are brought together under various
categories and themes by considering common points. Qualitative data analysis consists of 4 stages:
(1) coding the data, (2) finding the categories and themes, (3) organizing the codes, categories, and
themes, (4) defining and interpreting the findings (Yıldırım and Şimşek, 2018).
In qualitative studies, the coding process includes gathering and labeling the textual or visual
data obtained in the research under small categories of information, categories, or themes, on the other
hand, contain extensive funds of knowledge in which codes are brought together and labeled to gain a
common idea. The interpretation of findings and data includes abstractions for broader meanings of
data beyond codes and themes (Creswell, 2013).
According to Merriam (2018), data analysis in qualitative research should be carried out
together with the data collection process. Thus, together with the analysis of the data obtained from the
first interviews, it provides the opportunity to make changes regarding the observation and interview
process within the framework of the research problem and questions. In the research, the data
collection process and the data analysis process were handled together, and in line with the analysis of
the data obtained, the data collection and interview process were managed more efficiently within the
framework of the research questions.
In the research, the data obtained from the interview with 25 school principals during the
analysis of the data were listened to by the researcher and transferred to the word processing program.
Then, the data transferred using the MAXQDA qualitative data analysis program were coded and the
codes obtained were brought together under categories and themes, taking into account the common
points in the context of research questions and theory. Thus, according to Creswell (2013), qualitative
researchers organize the obtained data inductively into abstract knowledge accumulations. At the same
time, participant personal information security was ensured by giving a code number (P1, P2….) to the
participants during the analysis and reporting of the data and the expression of the quotations.
However, validity and reliability practices in qualitative research are different from
quantitative researches, and they are generally addressed together in the study process (Bogdan and
Biklen, 2007). Creswell (2013) recommends that researchers in qualitative research use accepted
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validity strategies to prove the “accuracy” of their studies. In this direction, Maxwell (2018)
recommends some methodological strategies for the elimination of validity threats in qualitative
research such as (1) intensive and long-term involvement, (2) obtaining rich and detailed data, (3)
participant confirmation, (4) intervention, (5) search for inconsistent evidence and contradictory cases,
(6) diversification (gathering information from a wide variety of people and settings and a variety of
methods), (7) digitization (proving the claim that some facts, concepts, or themes are more common in
the research process), and (8) comparison.
In the current study, the interview process was carried out as deeply and in detail as possible to
increase the diversity of data, and at the same time, long-term interaction was ensured, to eliminate the
threats to validity and reliability, and to increase the credibility and transferability. To prevent
researcher bias and to ensure consistency in the coding and thematization, coding and thematization
process was carried out with a researcher who has a Ph.D. in Educational Administration during the
qualitative data analysis. In this way, the external control and confirmation of the coding and
thematization processes were ensured, and a consensus was achieved by consulting a second expert on
the points of difference. At the same time, to determine whether the data obtained adequately represent
the views of the participants, the coding and thematization made with the data transferred to the text
were submitted to the confirmation of the participants, and necessary corrections were made in line
with the feedback. Again, to reveal the prevalence and frequency of the phenomena and concepts
addressed in the data analysis process in individual experiences and interpretations, the frequency
weights of the codes, categories, and themes were specified and digitized. However, data collection
and analysis continued until the findings obtained during the data analysis process repeated themselves
and reached saturation. Again, diversity was ensured as interviews were held with school principals
representing different atmospheres and school environments.
Findings
The findings obtained in line with the interpretations and perceptions of the school principals
about the phenomenon of entrepreneurship competencies were sized in line with the sub-themes of
individual, organizational, relational, and commitment-self-confidence.
Individual Competencies
School principals expressed their views on personality structure, behavior, and motivation
categories in the sub-theme of individual competencies as seen in Table 2.
Table 2. Opinions of School Principals on the Individual Competencies Sub-Theme

INDIVIDUAL COMPETENCIES

Sub-Theme

Category

Personality
Structure

Behavior

Motivation

Codes
Desire to create originality
Versatility
Courage
Visionariness
Observation
Being open to innovation and change
Self-sacrifice
Enthusiasm for Research and Curiosity
Risk taking
Being active and dynamic
Not acting in a hurry
Giving confidence
Taking initiative/responsibility
Professional satisfaction and dedication
Inspiration from events or situations
Obtaining results/benefiting
Inspiration from success stories
Absence of success-failure anxiety
Desire to learn
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Number of
Participants
3
1
5
5
10
6
3
6
25
4
2
8
12
9
4
17
1
11
1
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Personality Structure
Participating school principals expressed some personality traits that distinguish
entrepreneurial school principals from others in terms of individual competencies. These features
consist of the desire to create originality, versatility, courage, visionariness, observation, being open to
innovation and change, self-sacrifice, and enthusiasm for research and curiosity.
P6, P24, P25 school principals stated that they want to present various initiatives that are
unique and make a difference due to their personality traits, and they put forth all their capacities and
strive to reveal this originality. At the same time, they stated that revealing originality may vary
according to the needs of each school.
I like to do different things or I want to do something first, I want to present something original
to others, I usually have such an intention, when I catch a project like this, I embrace it, I
immediately try to show all my strengths about it, you know, I try to persuade the teachers on
this subject. I’m trying to persuade them and I reach my goal, so let me tell you I love
innovations. I want to have activities that have not been done in other schools, I think that I
have made my teachers adopt this, so when I look at the projects that come to me, such
original projects always come from the teachers (P6).
P15, one of the school principals, mentioned the importance of being versatile as a personality
structure. He stated that being versatile and interested in different fields provides an advantage in
school management.
School principals must think multi-dimensionally and their interests are multifaceted. Because
if you are not versatile, you will not be interested in solar power plants, you will not be
interested in wind turbines, you will not be interested in wind power plants (P15).
The school principals P7, P10, P20, P2, and P23 emphasized the importance of being
courageous as a personality structure. School principals stated that it is necessary to have the courage
to do things outside of the existing routine practices, to resist resistance and obstacles to achieve
change, and to put forward new things. At the same time, they emphasized the importance of
initiative-based courage to provide novelty and innovation to the institution.
…therefore, doing things outside the routine in the environment they are in, going out of the
routine, of course, this is not an easy thing, it is something that requires courage. You cannot
change the existing order very easily all the time, you know there is such a thing as resistance
to change, you encounter such resistances. …my favorite thing is that the successful officer’s
file would be big, and I risk a little punishment, frankly (P21).
School principals P6, P8, P9, P20, and P21 mentioned the importance of being forwardlooking and predictable as a personality structure. They expressed their views on seeing and filling the
existing gaps, taking action by anticipating future needs, evaluating the results of the steps to be taken
and the innovations to be made, and weighing what can be experienced intuitively.
…and to be able to see the future… For example, I am thinking of renovating the schoolyard,
thinking that I will use it more often after the pandemic period in the future, and for this, I can
renew the schoolyard with whomever I contact, whether it is from our environment,
municipalities, NGOs… I took care of it by using my personal bilateral relations, I took my
word and I will do it (P20).
School principals P2, P3, P5, P10, P11, P13, P14, P15, P19, and P22 mentioned the
importance of being an observer and making observations as a personality structure. School principals
stated that they follow environmental and current developments and innovations in physical
environments, visits, or online environments and that they adapt the information and innovations
obtained as a result of this observation to the institution in terms of institutional initiative,
development, and progress, and they are inspired. At the same time, they expressed their opinion that
the existing resources, details, and environmental conditions that may lead to the initiative and
constitute a source are observed and utilized by them.

350

Journal of Educational Theory and Practice Research, 2021, Vol 7, Issue 3, 343-372

Mesut DEMİRBİLEK

First of all, I am a researcher, I like to travel, I follow the innovations in other schools, I am
not jealous of them, on the contrary, I take what I can take as an example, I think about how I
can reach further by looking at what they do… I usually establish good relationships, I love
traveling and making observations, for example, I love going to different schools, I mean, it’s
not to be jealous or envious, I appreciate my friend because when you meet different people
and see different ideas, your world of thought suddenly starts to color (P19).
School principals P3, P5, P11, P18, P20, and P P23 emphasized the importance of being open
to innovations and changes and taking pleasure in making innovations as a personality structure.
School principals stated that they do not close themselves to the factors that bring innovation and
change to the individual and the institution, that they follow these innovations and make use of these
innovations within their own institutional framework. At the same time, they expressed their opinions
about catching the innovations and changes required by the age and adding value to the institution in
terms of innovation. Also, they said that entrepreneurial individuals face the challenges posed by
changes in innovation and that they bring innovation to their institutions.
We need to be open to innovations, we shouldn't close ourselves, here I am, "Oh dear, what
will happen, are we going to teach a new trick to an old dog? There is already a system, let's
continue this system, if we bring it, we cannot tell the teachers." I do not believe in these; I
would like to implement the innovations required by the age. (P18).
School principals P3, P4, and P9 emphasized the importance of being self-sacrificing and
making concessions as a personality structure. School principals expressed the opinion that in many
cases, they sacrifice for the success of their initiatives, compromising their families, jobs, and time.
When you are unsuccessful, one gets upset, but sacrifice is required to be successful. You
sacrifice many things, that is, you spend extra time, you make an extra effort, sometimes you
compromise your family because the school principal has to be successful, so when you are
not, the attitude of your teachers or staff towards you also changes. But when you do
successful work, you are appreciated, they say yes, this man can manage this process, but
when it is the opposite, they say there is no good management style and this process pulls you
down even more. It takes all the sacrifice to be successful. I make too many sacrifices (P9).
The school principals P14, P18, P20, P22, and P25 mentioned the importance of having
research interest, curiosity, and enthusiasm as a personality structure. By using various platforms,
school principals expressed their views on researching what is happening in the country and abroad,
what kind of progress and developments have emerged, and ensuring progress and development about
the institution, learning, and researching to solve problems. At the same time, they stated that they
strive to learn new things and adapt them to their schools with the sense of curiosity that guides them.
I research what can be done about a school, what else I can do for this school; I research and
read about all these … what's wrong with staying with the same information? It is not “I can't
figure it out; let me leave it because I cannot solve it”. I definitely research and read that
subject (P22).
Behavior
Participating school principals expressed some behavioral characteristics that distinguish
entrepreneurial school principals from others in terms of individual competencies. These behaviors
consist of taking risks, being active and dynamic, not acting in a hurry, giving confidence, and taking
initiative and responsibility.
All of the school principals mentioned the importance of risk-taking as a behavior. School
principals stated that it is necessary to take risks to reveal new things and make a difference, that they
usually evaluate and grade the dimensions of risk when taking risks, and that they take reasonable and
logical risks. At the same time, they stated that it is important to take risks, especially in matters that
benefit students, teachers, and the school, produce, and ensure innovation and development and they
sometimes take risks in areas where the legislation leaves gaps and on non-curricular or non-
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legislative issues. However, they said that it is necessary to take risks to be successful, they also take
risks based on debt, especially in monetary matters, that school principalship is a risk-based
profession, and that it is necessary to take risks in innovation-oriented works even if the result is
negative.
I can take risks, I'm not afraid to take risks, you know, about the results, “this will happen, that
will happen”, I'm not someone who thinks too much about the consequences and I'm very
quick. … for example, there is no foreign language in our curriculum, there is only a
monotonous structure in which the pre-school teacher enters and leaves the class, he teaches
the music lesson, the painting, the music, the play, the literacy preparation studies, and the
drama while the teacher is alone. I took two initiatives about this. I tried to bring the logic of
private schools to my school, for example, I believe that a foreign language can be learned at
a young age, I went out of the curriculum because I think it can be learned by hearing and
having fun. We brought an English teacher to the school. We told this to the parents. They
supported us. The parent-teacher association paid the fee of families having financial
difficulties. The English teacher attended the lessons of the children three times a week in their
free time. My other friends saw this as a risk and said that we would get in trouble, but we
resisted and we did it. By doing this, we ensured that children are raised in a many-minded
way with English on the one side and practices like chess and coding on the other and also
contributed to their cognitive development (P20).
The school principals P9, P13, P19, and P24 mentioned the importance of being active and
dynamic in behavior. School principals emphasized that entrepreneurial behavior requires activeness
and dynamism, and the importance of active participation in the process and taking roles and
responsibilities in the process. At the same time, they stated that they are constantly trying to come up
with something new and original, to innovate and produce, that they do not like stagnation, and that
they maintain their dynamic structure to ensure development even under difficult conditions.
I am a person who is open to continuous improvement, so I do a lot of work. The personnel
who work for me ask “where do you get these jobs from?” I always ask my assistant managers
for suggestions, so I don't want a stagnant person around me, I want productive people around
me. … I want to mobilize; I also do not like to be idle because of myself (P13).
P19 and P25 from the school principals emphasized the importance of not acting in a hurry.
School principals stated that they did not make quick decisions while taking initiatives that the
processes and dimensions related to the initiative were evaluated in detail, and that the elements of this
initiative were determined over time by acting in a planned manner. At the same time, they stated that
they expected alternatives in risk-taking initiatives and did not act in a hurry.
We do not make sudden decisions; we research while making a decision. For instance, an
arbor is going to be built; ‘where to do it, how to do it, how many people, what's the budget’,
etc. We discuss all these matters maybe for 3 months and we receive many tenders. I am not a
person who is in a hurry about these matters. But my lack of haste makes things easier for me
to meet with more people and more stakeholders (P19).
P3, P4, P5, P13, P17, P19, P20, and P24 from school principals mentioned the importance of
giving confidence as a behavior. The school principals stated that they made the teachers feel that they
were sincere in their attempts, that they tried to convince the teachers by informing them about the
initiative, and that their success in their previous school gave teachers confidence. At the same time,
they stated that showing that the work to be done will be beneficial increases confidence, and
reminding and knowing that the teacher will be supported constantly will cause the teacher to feel safe.
However, they said that the fact that the determination to try to do something is seen by teachers and
other stakeholders provides support to these stakeholders, and using a positive relationship style,
honesty, and convincing language provides an advantage in terms of giving confidence. Again, some
school principals stated that being transparent and making teachers feel that they do not have a hidden
agenda increase the trust of the stakeholders.
When trust is felt, people begin to open these doors. But it's a process. If you have worked in a
region close to people and they have seen your success, they say, “OK, they can do it here,
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too”, and they support it. …it's not arbitrary, you have to show the benefits of your work for
the school and when you act in a way that gains trust several times in a row, your job becomes
easier (P17).
The school principals P3, P4, P5, P7, P12, P15, P18, P19, P20, P22, P23, and P24 mentioned
the importance of taking initiative and responsibility as behavior. School principals stated that due to
the cumbersome structure of public schools, it is necessary to take the initiative and take the
responsibility of the initiatives to the end. At the same time, they stated that taking responsibility and
initiative to give confidence and encouragement to stakeholders, especially in situations where there is
a risk, provides relief to stakeholders in terms of paving the way for initiatives and new ideas and
providing support. However, they said that the initiatives and responsibilities taken bring risks, but
that taking initiative and responsibility provides important contributions in terms of development and
success and encourages the stakeholders. They also stated that there is an effort to maintain the status
quo in a management style that does not take initiative and that this will block the way for innovations
and developments. At the same time, they stated that various paradoxical situations arise in the
functioning of the school and that it is necessary to take the initiative to overcome them.
As an education manager, I take this responsibility and do it and take this job to the end. First
of all, the school principal is number one of the institutions, that is, all other stakeholders look
at you. First of all, I give the image that if there is a risk here, I am responsible for it, I am the
one who will bear this responsibility in case of any negativity and there is a relief for the
teacher. In other words, it is necessary to relieve the lower part by taking responsibility. When
the assistant principals are relieved, when they get rid of that reflex, they start to say "the
principal has taken this responsibility, so let's take responsibility", then the ideas that you
never thought of starting to come because when you say that people are relieved. You are
responsible for everything. In that case, they come with different suggestions. But first of all,
this is about taking full responsibility. (P12).
Motivation
Participating school principals expressed some motivational sources that distinguish
entrepreneurial school principals from others in terms of individual competencies. These sources of
motivation consist of professional satisfaction and dedication, being inspired by events and situations,
getting results and benefits, being inspired by success stories, lack of failure anxiety, and a desire to
learn.
The school principals P3, P12, P16, P18, P20, P21, P22, P23, and P25 mentioned the
importance of professional satisfaction and dedication as motivation. School principals stated that they
want to experience the pleasure of being professionally satisfied in their initiatives and products, that
loving the profession is the driving force in terms of revealing certain things, that it provides internal
motivation and pleasure, that believing in the work done ensures that the job is carried on with
determination and that professional excitement is felt.
First of all, we love our profession. If we love our profession, you can already set some things
in motion. In fact, the state does not do such a thing: “here is your reward” in the face of what
you do. It's all about loving our job, our profession, it's about conscience, maybe this is very
populist, but it really is, I love my job and I enjoy my job. I don't do these things so that
someone can give me an award or say “well done” to me. I try to do some things because I am
happy and I enjoy it (P18).
P2, P3, P12, P24 from school principals mentioned the importance of being inspired by events
and situations as motivation. School principals stated that sometimes the various events and situations
they experience lead to new initiatives and ideas for them, that they gain different perspectives thanks
to these events and situations, and that some current situations lead individuals to new initiatives. At
the same time, some school principals stated that they were impressed by some exemplary practices
and impressions shaped around them and that they attempted new initiatives inspired by these
exemplary practices.
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Sometimes events can affect us, a child or a parent comes and says something, we realize that
we do not have such a point of view, we have such a lack of entrepreneurship there, I say “yes,
we forgot to do this; I think it would be better if we did”. (P3)
School principals P1, P3, P7, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, P23,
P24, and P25 mentioned the importance of obtaining results and benefits as motivation. School
principals stated that changing something in students’ lives, gaining some skills or revealing
something, in other words, obtaining some benefits and results in terms of students, schools, and
teachers gives them motivation. At the same time, they stated that they took some risks to achieve
these targeted results and benefits while transforming ideas and suggestions into initiatives, the
benefits of students, teachers and the results to be obtained were evaluated, and they took into account
initiatives that could respond to needs and motivate people. However, they stated that knowing and
feeling that they contributed to the results obtained as a result of the initiatives made them happy and
that the realization of the goal of introducing new products motivated them. Again, they said that the
positive feedback about the works produced as a result of the initiatives gave them strength. At the
same time, they stated that material expectations are secondary to them and that obtaining spiritual
pleasure and benefiting people provides more motivation for them.
When new products emerge, that means that entrepreneurship has achieved its goal. If we
have realized our dreams, if we have realized our projects, it means that we have reached our
goal in that regard. What motivates us is the happiness of our students and teachers; if our
students and teachers are happy, if they want the job done, and if they will be happy as a result
if they will be motivated to do that job, we do our best. We made a simple arbor with trees in
the backyard. Everybody was happy. They have an environment where they can chat. I mean,
what is important to me is the happiness of students and teachers; if our students and teachers
are happy, if they are motivated, the changes we make about the school will follow. But if they
are demotivated, they are not happy then we never start that business (P7).
P5, one of the school principals, emphasized the importance of being inspired by success
stories as motivation. The school principal stated that he followed, influenced people, and was
nurtured by people who had shown various successes and were successful in their field.
…other than that, for example, success stories in this field also affect me a lot. I always follow
them. For example, businessmen with their own success or educators in other fields, I care
about such success stories. I am also nurtured by these stories (P5).
P2, P9, P11, P12, P15, P16, P17, P18, P20, P23, P25 from school principals mentioned the
importance of not having success or failure anxiety as motivation. School principals stated that the
unsuccessful results of their attempts did not decrease their motivation and did not worry them, that
unsuccessful results did not deter them from their determination about the initiatives, and that they
took lessons from their failures and continued on their way with firmer steps. At the same time, they
stated that failures provided them with various contributions in terms of learning about the process and
while making new attempts and that failures facilitated the possibility of encountering fewer mistakes.
However, they also stated that they do not have any anxiety about success, and in this sense, they are
confident and comfortable.
Being unsuccessful does not bother me, we think and act for the benefit of the student, teacher,
and parent. If an analysis is made about failure, results are evaluated, and the process is
thought and planned carefully then I don’t believe that one will fail… Can you act together
and face negative results, yes you can, but we never give up on our work, thinking that we may
fail (P11).
P25, one of the school principals, mentioned the importance of the desire to learn about
motivation. The school principal stated that learning new things from the results of their various works
and initiatives motivates him.
…and I always want to learn something as a source of motivation, I like to learn something
new from everything I do, I am motivated by these (P25).
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Organizational Competencies
School principals expressed their views on proactivity, attention-awareness, opportunity, and
valuing categories in the organizational competencies sub-theme seen in Table 3.
Table 3. Opinions of School Principals on Organizational Competencies Sub-Theme
Sub-Theme

Category

ORGANIZATIONAL COMPETENCIES

Proactivity

AttentionAwareness

Opportunity

Valuing

Codes
Creating change
Improving the existing situation
Considering the institution and its
environmental characteristics
Noticing deficiencies
Raising awareness for initiatives
Sensitivity to realistic and applicable ideas
Turning deficiencies and negativities into
opportunities
Utilizing opportunities and planning
Creating opportunities
Turning moments of crisis and conflicts
into opportunities
Capturing opportunities and innovations
Considering needs and demands
Supporting a diversity of ideas and
openness to ideas
Supporting initiatives and encouragement

Number of
Participants
4
6
6
2
3
10
6
13
6
4
10
3
10
4

Proactivity
The participant school principals expressed some proactive features that distinguish
entrepreneurial school principals from others in terms of organizational competencies. These features
consist of creating change and improving the existing situation.
P2, P13, P15, P24 from the school principals mentioned the importance of proactively creating
change in the organization. School principals stated that they wanted to make the presence of change
felt in their school, they felt the need to create change, and they tried and took initiatives within the
framework of creating change at school and adding innovation to the school.
I want things to be like; ‘this principal came to this school, he changed things, there has been
a change in this school, a nice positive wind blew in this school’. What I don't want to happen
is that… You know our service period in this school is four years, maybe eight. After this
period, I don’t want people to say “we are glad that this man is gone, thank God he’s gone”
(P13).
School principals P4, P14, P15, P16, P21, and P23 referred to the importance of proactively
improving the existing situation in the organization. School principals stated that in some cases they
felt the need and took action to improve the existing situation, negativities, and deficiencies in the
organization and to make it more efficient. At the same time, they stated that they do not have a stable
personality structure and they have made various attempts to develop the organization and they have
made efforts for the organization to go further. However, they stated that they felt happy when they
compensated for the existing negativities and deficiencies and that the shortcomings in the
organization disturbed and motivated them.
…for example, when I came to this school, I saw that there were some missing dimensions in
this school, it was important for me to complete those dimensions. ‘What could be better, how
could people benefit from it?’ All these are the factors that motivate me; I try to improve the
existing situation and this motivates me (P16).
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Attention-Awareness
Participating school principals expressed features related to attention or awareness that
distinguish entrepreneurial school principals from others in terms of organizational competencies.
These features consist of taking into account the characteristics of the institution and its environment,
noticing the deficiencies, raising awareness for initiatives, and sensitivity to realistic and applicable
ideas.
M1, M3, M7, M8, M9, and M11 of the school principals mentioned the importance of
considering the institutional and environmental characteristics of the organization regarding attention
and awareness. School principals stated that the pros and cons of the institution should be taken into
account in the initiatives, and the initiatives and works to be done should be directed in this direction,
the structure of the institution should be recognized and this structure should be acted upon.
Actually, it is necessary to consider the advantages and disadvantages of the institution, now
when we look at the disadvantages of our institution, we have problems with buildings and that
means we have to make a lot of effort as our way of appearing institutionally. I look at the
academic or teacher dimension and I think that there are settled and experienced teacher
groups and I feel that the confidence of students for teachers has increased (P9).
P8 and P9 of the school principals mentioned the importance of recognizing the deficiencies in
the organization regarding attention and awareness. School principals stated that noticing the
deficiencies and missing points in the institution provides them with an advantage, understanding, and
vision.
I think I have a feature like this, I like to look at the empty half of the glass, while everyone else
is looking at the full side. You see the deficiency when you look at the empty part, at that
moment you are one step ahead to turn that process in your favor, so if you see that deficiency
or take steps to eliminate that deficiency, it would be more accurate. That’s my method (P9).
P12, P14, P17 from the school principals mentioned the importance of raising awareness to the
initiatives in the organization about attention and awareness. School principals stated that they raise
awareness of various qualities of the institution or initiative to receive the support of their social
surroundings in various initiatives they take, they encouragingly develop awareness by using various
methods in cases where support or use is low in various initiatives, and raise awareness among
stakeholders by telling them different aspects, advantages, and benefits of initiatives.
I try to look at the event from different angles to overcome the obstacles related to initiatives. I
express to my friends that the benefits of that event are for the future of the children (P14).
P5, P6, P9, P10, P13, P14, P18, P21, P22, P23 from school principals mentioned the
importance of being sensitive to realistic and applicable ideas in the organization regarding attention
and awareness. School principals stated that ideas came from various stakeholders from time to time,
but that some ideas could not be implemented within the framework of the school’s conditions and
were not realistic or applicable. At the same time, they stated that they were not indifferent to ideas
that could be made under the school’s conditions and that were based on solid foundations, and that
they evaluated these ideas. Also, they stated that they examined the ideas presented, and they carried
out the practices and initiatives that could be made in line with the structure of the institution, that is,
they filtered their ideas about their adaptation to the school, and they acted rationally and realistically
about the initiatives.
The student representative came and said “we want to build a swimming pool in the garden of
our school”, this is a good idea, a creative idea but it is not something that can happen, it is
an open-ended concept, financial means are very important here, it is an event that can be
done within the framework of financial opportunities, we are trying to do it if there are
financial opportunities. For example, one of our teachers saw a climbing wall abroad, but this
is a horizontal climbing wall, it is a good thing for children’s hand-arm coordination, and we
have big walls in the garden of our school where the students can discharge their energy. We
painted the walls with our students and teachers by placing climbing materials on the school
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walls. We saw that one private school did this at their school. This creativity is something we
can do, but of course, a swimming pool is unrealistic. So, we try to do what we can do (P18).
Opportunity
Participating school principals expressed characteristics related to the opportunity that
distinguish entrepreneurial school principals from others in terms of organizational competencies.
These features consist of turning deficiencies and negativities into opportunities, utilizing
opportunities and planning, creating opportunities, turning crisis moments and conflicts into
opportunities, and capturing opportunities and innovations.
M4, M8, M11, M17, M23, M25 from the school principals mentioned the importance of
turning the deficiencies and negativities existing in the organization into opportunities. School
principals stated that there are some deficiencies and negative aspects in their schools, but they turn
these deficiencies into opportunities, they make evaluations about turning deficiencies and negativities
into opportunities, and they strengthen the school by directing these negativities correctly. At the same
time, they said that by correctly diagnosing the problems at school, they turned them into benefits in
line with their professional competencies and highlighted their advantages. However, they stated that
they have turned some of the processes and practices, which they see as disadvantages in terms of their
schools, into an opportunity that contributes and adds value to the school and increases the prestige of
the school over time.
…there were close to a hundred Syrian students at my previous school and inevitably, these
students were a problem in many schools. We had a situation where we did not accept those
who came during the first registration process, then we saw that these students would turn out
to be an advantage for us. Then I put this issue on the agenda. During this process, we
provided them with the opportunity to be educated with special teachers, we opened a summer
course to use the opportunity. In the summer course, the shuttle transportation event was free,
we took the students on trips using this transportation, and we also brought those students
above a certain level. We opened courses through public education. In other words, Syrian
students turned into an advantage instead of being a disadvantage for me, and in two Erasmus
projects in the district, the subject was disadvantaged students and fifty-sixty foreign guests
came to our school, they interacted with the students and teachers, we added such a value to
our school. A good teacher was appointed to our school from another city saying “they are
doing projects”. We brought a good English teacher to the school, these are completely
independent of each other, but they adapted to each other. Later on, there were aids and
training sessions about Syrian students. They took the school principals and assistant
principals to a camp in Antalya. Grants came, materials came, for example, I was helping
other students at school from the materials received by Syrian students (P25).
School principals P1, P3, P6, P8, P10, P11, P13, P14, P17, P20, P21, P22, and P25 mentioned
the importance of using opportunities and planning in the organization. School principals stated that
when opportunities arise, the dimensions of the opportunities and the details of implementation should
be evaluated and planned, their advantages or disadvantages are accounted for by them, especially
their financial feasibility and practicality are evaluated, it is planned with whom these opportunities
can be implemented, and they make a benefit-loss analysis.
First of all, we use the opportunities that come our way, we need to see if this is an opportunity
or not, we make a preliminary study of it, what is the plus and what is the minus, what are the
risks of it, we evaluate and activate the things that may appear as opportunities for us, in line
with a plan at the point of reaching the target (P11).
School principals P1, P4, P10, P15, P20, and P21 mentioned the importance of creating
opportunities in the organization. School principals stated that opportunities may not always arise and
that sometimes opportunities should be created and revealed by school administrators, that many
opportunities can be revealed if school principals act in unison with stakeholders, and that new
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opportunities and beneficial initiatives can be revealed as a result of evaluating the characteristics of
the institution and the environment.
… the first thing that caught my attention when I came here was the strength of the wind. I
said, “I definitely need to build a wind turbine here”. Since we are on the hill, the wind blows
from all directions. Also, waves are seriously affecting. I immediately put forward our
opportunities to produce electricity from waves, generate electricity from wind, and again we
have a roof that sees the sun. We can equip the roof with solar energy (P15).
P8, P9, P17, P20 from school principals mentioned the importance of turning crisis moments
and conflicts into opportunities in the organization regarding opportunity. School principals stated that
sometimes in crisis or conflict situations, some negativities may arise in terms of organizational and
human resources, but these can be turned into opportunities, sometimes positive results for the benefit
of the institution may emerge from conflict environments, innovations can be brought to the
organization and can provide an advantage.
In fact, I love crisis moments because now you are managing an institution, you need to utilize
these situations where opportunities arise, in a situation where everyone loses their mood and
needs motivation in those moments of crisis (P9).
Regarding opportunities, school principals P2, P6, P7, P10, P12, P15, P20, P21, P23, and P25
mentioned the importance of catching opportunities and innovations in the organization. School
principals stated that it is important to catch the emerging opportunities in a timely manner, and that it
is necessary to follow the innovations brought by the age and to keep up with the innovations for the
development of the institution and to catch these innovations. However, they stated that various needs
emerged over time and the importance of recognizing these needs to turn them into initiatives. At the
same time, they said that they are open-eyed and alert to use the opportunities that will contribute to
the school and that they utilize them as soon as they arise, as a result of the evaluation of
environmental conditions, some developmental opportunities that will add value to the institution can
be seen and these can be turned into a profitable and beneficial state. They also stated that having
sufficient academic and professional capacity and following current paradigms and changes provide
the infrastructure for school principals to see opportunities. At the same time, they stated that some
opportunities were ignored or not noticed by other school principals, and they stated that they were
careful about this issue and utilized chances and opportunities.
It is necessary to be alert, that is, we need to utilize an opportunity, if we are awake, it will be
easier for us to use the opportunity, I would never miss an opportunity, I am awake, I wait for
an opportunity, if the opportunity comes, we do not miss it, we immediately utilize it. We use
every opportunity that will benefit our school and we try to reach our goal (P7).
Valuing
Participating school principals expressed characteristics related to valuing that distinguish
entrepreneurial school principals from others in terms of organizational competencies. These features
consist of considering needs and demands, supporting a diversity of ideas and openness to ideas,
supporting and encouraging initiatives.
P10, P11, P16 from the school principals mentioned the importance of considering the needs
and demands in the organization regarding valuation. School principals stated that the institutions and
stakeholders they work with may have various needs and demands, and when these demands are
directed in the right direction, unique initiatives emerge, and meeting these needs and demands
motivates them.
We planned and took action on a library last year, we completed it, it’s been a very beautiful
and functional library, from the starting point of this, that is, the needs of the institution are
clear, the needs and demands are clear, when we direct these demands in the right direction
and as I said, when we encourage everyone to act together, very beautiful and original
projects and results emerge. …I don't want to call it a library, actually, because when we call
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it a library, desk and shelf come to mind but we created a place we call the dream room, a
place where there are no tables, where the students relax when they go, they are happy and
yearn to go. These kinds of things are very nice to get results with guidance when the need
arises. (P11).
P2, P5, P9, P12, P13, P17, P20, P21, P24, P25 from school principals emphasized the
importance of supporting a diversity of ideas in the organization and being open to ideas regarding
valuing. School principals stated that they encouraged teachers to express their ideas to reveal their
ideas and creativity in various meetings held at the institution, they always consider ideas and diversity
of ideas, they honor them because of their ideas to contribute to the school, and they evaluate these
ideas in terms of institutional development. At the same time, they stated that as a result of the
realization of these ideas, they achieved various successes and achieved successful results, that they
made the teachers happy by realizing their dreams about the ideas they put forward, and that these
people embraced that initiative and became integrated. Also, they said that they created a climate
where the stakeholders could freely express their ideas, that they saw different voices as richness, that
they explained the ideas that they could not implement to the teachers who had the idea in an
appropriate language and by stating their reasons, and that their doors were always open to various
ideas. They also stated that they took note of various ideas put forward, encouraged the teachers to
express their opinions and that they had various units where students could convey their ideas and
wishes to the school administration.
…that is, if you have an idea that you want to be implemented, please send it to us and bring it
to us. In other words, once the person comes to my room and says whatever nonsense is said, I
thank that person for trying to contribute to the school in the first place and I definitely talk
about that idea. We build many things on their ideas (P12).
P3, P15, P18, P22 from school principals mentioned the importance of supporting and
encouraging initiatives in the organization regarding valuing. School principals stated that they
provided financial and moral support to the initiatives carried out by the teachers, that they gave this
confidence to the teachers, that they made an effort to achieve success and that they encouraged the
teachers in this sense and made them feel that the principals were behind the teachers. At the same
time, they stated that they mobilized school opportunities for these initiatives and facilitated their
initiatives, that they gave more importance to initiatives that could be especially beneficial for students
and that could be institutional, and that they encouraged teachers to take responsibility in this regard.
When something creative comes from the teacher or student, I support all kinds of things in
favor of the student until the end, that is, we are trying to create financial resources for
him/her, the child says, “teacher, we will publish a magazine or we will do something” and I
try to find that financial resource from the stakeholders while I am doing it, that is, one should
not expect everything from the state, you cannot find everything from the state in economic
terms, but we should not kill this creative feature of the student there, too. In the same way, if
the teacher is doing work and it is about the student, we support it to the end (P22).
Relational Competencies
As seen in Table 4, school principals expressed their views on cooperation, persuasionconvincing, and communication categories in the relational competencies sub-theme.

RELATIONA
L
COMPETEN
CIES

Table 4. Opinions of School Principals on Relational Competencies Sub-Theme
Sub-Theme Category
Codes

Cooperation
PersuasionConvincing

Sharing risks
Benefiting from the stakeholder power
Giving responsibility
Mobilizing stakeholders
Convincing

359

Number of
Participants
2
13
1
14
13

Journal of Educational Theory and Practice Research, 2021, Vol 7, Issue 3, 343-372

Communication

Mobilizing environmental opportunities
Motivating
Effective Communication-Interaction
Relationship management
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16
9
10
3

Cooperation
Participating school principals expressed cooperative features that distinguish entrepreneurial
school principals from others in terms of relational competencies. These features consist of sharing
risks, benefiting from stakeholder power, and giving responsibility.
P9 and P25 from school principals mentioned the importance of sharing risks regarding
cooperation. School principals stated that sharing the risks and responsibilities that may arise in the
initiatives to be made will reduce the risk related to the initiative, individuals take more responsibility,
give more value to the work to be done, reduce the work and responsibilities of the manager, and
increase the quality of the work and the probability of getting results.
In other words, sharing the risks, they say, let it not be misunderstood, but the best partnership
is complicity, I see it like this: if you share the risk rather than the crime, you will contribute to
the reduction of the risk because everyone in that group tries to do their best to avoid the risk
or if you distribute the risk and responsibility, the burden on you will lighten a little more and
the quality of your work will increase, and the risk will decrease (P9).
School principals P1, P4, P6, P7, P9, P10, P12, P13, P16, P19, P20, P21, and P25 mentioned
the importance of utilizing stakeholder power regarding cooperation. School principals stated that they
benefited from the talents and skills of the stakeholders and human resources in the school in various
initiatives they would make, they created resources, they handled the initiatives through the relations
of the stakeholders, and they included the stakeholders in the process and benefited from their support
in cooperation. Besides, they stated that they received support in terms of intellectual power,
especially from the teachers who came to the forefront with their entrepreneurial spirit in the
institution. At the same time, they said that they mostly had difficulties in providing resources to
enterprises, and therefore they financed these initiatives by taking advantage of the financial power of
parents or other stakeholders, and they took various initiatives in this sense. They also stated that the
talents of the stakeholders and the quality of the staff had an important effect on the realization of the
goals set by the school principal, they achieved very good results by making use of the power of the
stakeholders, and they especially benefited from the power of the teachers who tried to contribute to
the institution.
For example, in 2015, we tried to organize a mind games class, we were having a little
financial trouble, I learned that the husband of one of our teachers is quite wealthy and did
charity work, and I said, “can we meet with your husband, here we are planning to hold a
mind games class; would he support us?” She said “okay”. We went and talked to him, he
said, “Please design it in a project format, I'll examine it and present it to the board of
directors. If they approve, we will make a mind games class for you immediately”. We
designed this initiative and presented it as a file, he liked it, he said “there is no need to
examine the file. Your file is very good”. He looked at the cost, it was around twenty-three
thousand Turkish lira, he said, "Make the agreement, I'll pay for it”. Our mind games class
was prepared in two or three months, and our students have been doing free activities in our
classrooms as a place where all kinds of mind games have been present for five years. Students
benefit from the classroom. It has been a permanent work. (P7)
P12 from the school principals emphasized the importance of giving responsibility for
cooperation. The school principal stated that he gave responsibility and authority to the stakeholders
regarding the initiatives according to the nature of the work and that these people provided feedback
and coordinated the results of these responsibilities.
There are friends I determined in the institution, they are sometimes assistant principals,
sometimes teachers, sometimes servants, civil servants or parents, depending on the nature of
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the job, there is a person responsible for that job, he/she has the authority and responsibility,
provided that he/she informs me of the results. Others help him, but that job is under that
person's responsibility. However, the person taking care of the work is someone from within
the organization who is directly in contact with me and that person ensures coordination with
me and other stakeholders (such as sponsor, worker, master) (P12).
Persuasion-Convincing
Participating school principals expressed persuasion and convincing characteristics that
distinguish entrepreneurial school principals from others in terms of relational competencies. These
features consist of mobilizing and persuading stakeholders, activating and motivating environmental
opportunities.
School principals P1, P2, P4, P6, P8, P9, P12, P13, P15, P16, P20, P21, P24, and P25
mentioned the importance of mobilizing stakeholders regarding persuasion-convincing. School
principals stated that they enabled teachers to be involved in the process by activating various
initiatives to be made and that they enabled teachers to embrace this initiative by preparing the
infrastructure for the initiative. At the same time, they stated that by giving confidence to the staff,
they acted in a way that reveals that they would be successful together and that the teachers who
voluntarily participated in the initiatives were included in the process and ensured that the process was
carried out together. However, they said that it is not possible to be successful without involving the
teachers in these initiatives and the process and that they make the teachers feel competent by
distributing tasks to bring the initiative to life. They also stated that the teachers whose entrepreneurial
aspect predominates in the school should be supported by the administration in a way that will reveal
their potential and talents, and that the behavior of the staff, which has a stagnant structure, is activated
by various initiatives. They stated that they spread the responsibility to a wide area by activating the
school-parent unions, especially in financial matters, reducing the risk and making them feel valued.
They also stated that the stakeholders who are involved in the process and take action feel happy, their
self-confidence has increased, and they have confidence in themselves for new initiatives. However,
some school principals stated that they guided the teachers in this process by activating them, that they
used informal leader teachers, whom they considered as influence agents, to enable the stakeholders to
take action, and that they spread the act of taking action through them throughout the institution. At
the same time, some school principals stated that the stagnant behaviors of the teachers bothered them
and said that they used various incentives to mobilize them. Again, some school principals stated that
they aroused the curiosity of teachers towards initiatives through various meetings and briefings and
that they mobilized them in this way.
… when you do a project at school, you include the teacher in it, you include the student, they
do it, you only advertise it, you encourage them, you bring them together, in the colloquial,
you ‘wind them up’, and they do the rest anyway (P3).
Is there anyone among the teachers who are entrepreneurs and who want to do something
creative? Yes, there is. The important thing is that the administration attracts those people and
works together, revealing their potential. The more people you can add to this process, the
more positive things come out (P8).
School principals P1, P2, P6, P7, P10, P12, P13, P14, P17, P19, P21, P23, and P25 mentioned
the importance of persuading the stakeholders regarding persuasion and convincing. School principals
stated that they made teachers accept themselves by using communication and innovative ideas, and
they also convinced the stakeholders by explaining the benefits and results of the initiatives to be made
and by showing various examples that have been implemented. At the same time, school principals
stated that nothing can be done by imposing on stakeholders and that initiatives should be adopted and
volunteerism should be ensured. Moreover, they said that the resisters were made adopt the idea by
explaining the features and benefits of the initiative practice and empathizing with that person,
sometimes they persuaded other teachers by using the teachers who believed in these initiatives, and
they tried the way of persuasion by sharing various data and information or making various exchanges.
Again, school principals stated that the initiatives to be made should be convincing and that teachers
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can convince their stakeholders (students and parents), especially if teachers are persuaded and
convinced. At the same time, they stated that the purpose of convincing the parents should be
explained well to facilitate the parents to provide financial support to the initiatives and that the
parents can be persuaded after concrete sharing about the initiative is made. Some school principals,
on the other hand, stated that they tried the way of persuasion by involving the stakeholders and
making them experience the necessity of the initiative and that the administrator should also believe in
these initiatives.
Entrepreneurship is not something you can plan and do on your own, you are in a public
space, it affects many people, you need to get support from them, you should be convincing,
you should be able to persuade people, your communication should be strong, I think I have
these (P10).
…I try to persuade by talking and explaining, maybe by including them in the work, by making
people believe why this is necessary (P2).
P4, P5, P7, P8, P10, P11, P13, P14, P15, P17, P19, P20, P21, P22, P23, and P25 from school
principals mentioned the importance of activating environmental opportunities regarding persuasion.
School principals stated that the opportunities of the environment can be benefited by making various
visits and sharing and using personal relations, especially in initiatives that require financial resources.
At the same time, they indicated that they received support from public institutions and organizations
such as various foundations, charitable organizations, NGOs, private workplaces, factories,
philanthropists, influential people, opinion leaders and municipalities, and local opportunities for these
initiatives, they found sponsors for these initiatives, and they guided their teacher and parent
connections to support the initiatives. However, they said that they had difficulties in financing these
initiatives from time to time and that they used environmental variables and support in such cases.
You can activate the opportunities in the environment. For example, our parents can be
shopkeepers, when there is a work that requires something financial, support can be obtained
by making visits as much as possible, explaining the situation and sharing with them; such
works are carried out in this way. I try to use the environment to procure resources, I activate
private channels and personal relationships, I try to do it through the relationships with my
teacher friends, I try to find support by using different options such as institution visits,
workplace visits, or by having illustrated visuals of them prepared and by promoting with
similar things (P5).
We establish more local contacts with opinion leaders or non-governmental organizations in
the region, we invite them to our school or we contact them, or if there are elected people,
headmen, or political representatives, we contact them to direct resources to the school. We
contact them for translation. We have such communications; in this way, we try to have
conversations with benevolent people who have the circle or financial means to be more
sensitive to the school. We meet them, we both make ourselves understood and we make them
understand here. We have such initiatives (P23).
School principals P2, P3, P5, P9, P12, P13, P15, P17, and P19 mentioned the importance of
motivating stakeholders regarding persuasion and convincing. School principals stated that they took
into account, rewarded, and encouraged their interests and needs to activate their personnel regarding
the initiatives, they gave morale to the personnel in adverse situations and stated to the personnel that
the negativities experienced were seen as a development process for the institution. At the same time,
they stated that a rewarding or honoring behavior from higher authorities or school administration
motivated teachers significantly, and they used various motivational tools (such as notes, documents,
certificates of appreciation) to motivate teachers and students who take part in various initiatives or
projects. Also, they said that activating by providing motivation and directing them to initiatives and
productivity are the basic characteristics of Turkish people and that these moral elements should be
transferred to students and teachers, and that they use incentives and motivational elements that will
make people want “I can do it too”.
Morale forms the basis of the productivity of Turkish people. Do we have morale? Then we
can do it. You know, as they say, when we're in a good mood, we do the hard, but the
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impossible takes some time. We, Turkish people, are like this. In this sense, the only thing we
will pay attention to is to keep morale within us and transfer it to teachers and students. At the
point of everyone's own potential, there is “I can do this”, then there is such an activity, and
we reward them in a way that arouses desire by making them say “I will participate in it”
(P15).
Communication
Participating school principals expressed communication-related features that distinguish
entrepreneurial school principals from others in terms of relational competencies. These features
consist of effective communication, forming an interaction, and relationship management.
School principals P3, P4, P5, P12, P13, P16, P18, P20, P22, and P24 mentioned the
importance of effective communication and forming an interaction with stakeholders regarding
communication. School principals stated that they shared their initiatives and ideas with the teachers
and that they got their opinions about this initiative idea, and thus they interacted with them. At the
same time, they stated that they use the language of communication to persuade teachers for various
initiatives, they organize various activities (such as excursions, breakfast organization) to strengthen
their communication with stakeholders, and they make various plans to strengthen communication
with stakeholders throughout the year. Also, they stated that they financed various initiatives and
activities by communicating effectively with environmental stakeholders and even realized initiatives
that require great costs through donations using bilateral relations. Again, by emphasizing the
importance of communicating effectively with the stakeholders and managing the communication
language well, they stated that the managers who cannot use the communication language well will
not be able to find support for their initiatives and they will not be able to benefit from the
stakeholders.
…these workshops etc. For example, these are investments that emerge with millions; each of
these workshops that we have created at my school was made through donations. Of course,
our school also contributed but mostly they were carried out through donors, we handled this
through our bilateral dialogues. Our stakeholders are our parents, our students, our teachers,
the residents of the neighborhood, the prominent tradesmen of the neighborhood, and NGOs.
We are always together with them, no matter who comes, I always show a smiling face for
once, my language of communication is very good, in my opinion, the biggest capital of the
administrators in schools is communication. If you cannot establish this communication
language, you cannot benefit from any of these riches or these stakeholders. Some people do
these things in our community and they can't benefit from their stakeholders in any way, so I
care a lot about the relations with our stakeholders because a project that seems impossible
will be realized and if you use bad communication language then an easy project cannot be
run. That is why one should use communication well in the relations with the stakeholders
(P13).
…we keep the communication strong while we are overcoming these, for example, there is a
job, we are looking for sponsorship and we offer it to our parents or we spread it to the
general public, we say that we will build a library, for example, we keep the communication
strong without bringing to mind the worry of “are they pocketing the money?” so that parents
do not have to worry (P24).
P4, P5, and P18 school principals mentioned the importance of relationship management
regarding communication. School principals stated that they create large-scale resources for their
schools due to good management of their relations with the stakeholders, that they establish warm and
sincere relations, especially with the parents so that they can direct their parents’ opportunities to the
school and seize opportunities by using their relations.
For example, let me give an example from my school in physical terms. A parent of a student
gave our school a generator that would cost us a very serious amount. We could not buy it by
our own means. How did this happen? Because we generally have good relations with the
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parents, the work we do is in the right direction, and we respond to the expectations of the
parents, we have created a warm and friendly atmosphere with the parents. I know that almost
many parents help the school as much as they can. Here is another parent who pays our
monthly cleaning expenses, we give a list, for example, that parent pays for what is needed.
Another parent does our paint and whitewashing work, I can give many examples like this, this
is due to our dialogues with parents and managing relationships well (P18).
…human relations are important. While I was utilizing opportunities, I mostly used these
relationships of mine (P4).

Commitment-Self Confidence Competencies
As seen in Table 5, school principals expressed their opinions on the categories of selfconfidence and determination in the sub-theme of commitment-confidence competencies.

COMMITMENTSELF
CONFIDENCE
COMPETENCIES

Table 5. Opinions of School Principals on the Sub-Theme of Commitment-Self Confidence Competencies
Sub-Theme
Category
Codes
Number of
Participants
Being competitive and the best
2
SelfConfidence
Self-confidence
1

Determination

Being idealistic and making dreams come
true
Being patient
Perseverance and not giving up

4
2
15

Self Confidence
Participating school principals expressed self-confidence characteristics that distinguish
entrepreneurial school principals from others in terms of commitment-self-confidence competencies.
These traits consist of being competitive and the best, and self-confidence.
P2 and P20 from school principals emphasized the importance of being competitive and the
best concerning self-confidence. School principals stated that they have a competitive nature and they
want to be the best among the institutions they compete, and this situation leads them to take
initiatives.
When I'm doing a project at school, I always tell my teachers, “Let’s do something and it is the
best in the district”, that is, according to the conditions of this district, according to the local
conditions, not according to the conditions of the districts of Kadıköy or Beşiktaş. I say let's do
the best, let’s be the best. I set a goal, for example, did we build a library? It should be the best
in the district (P2).
P9, one of the school principals, mentioned the importance of having self-confidence and
believing in oneself. The school principal stated that in line with the principal’s self-knowledge of
what kind of initiatives he/she will succeed in or not, he/she feels confident in achieving these
initiatives and that sometimes the results of the work done are not predictable, so the principal should
be self-confident and determined.
First of all, self-confidence is very important in entrepreneurship, there are things about
knowing what you can do and what you can't do when you believe in yourself, there are also
things about knowing yourself. Even if I don't say completely, it is mostly about selfconfidence. Because sometimes you don't know; what happens when I do this, what happens
when I don't. But being confident and determined in what you do means taking risks and
overcoming them (P9).
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Determination
Participating school principals expressed the characteristics of determination that distinguish
entrepreneurial school principals from others in terms of commitment-self-confidence competencies.
These features consist of being idealistic and realizing dreams, being patient, persevering, and not
giving up.
P4, P7, P8, and P13 from the school principals mentioned the importance of being idealistic
and realizing dreams regarding determination. School principals stated that they have idealistic
characteristics and this situation prompts them to take initiatives, that they feel obliged to make
attempts to realize their ideals, that daydreaming feeds the entrepreneurial spirit and makes people take
action.
First of all, the fact that I am an idealist triggers my entrepreneurial spirit, I believe that
something needs to be done and I feel obligated to do things when circumstances allow (P8).
P10 and P21 from school principals emphasized the importance of being patient concerning
determination. School principals stated that they put a lot of effort and struggle in various situations,
so they showed patience and were successful. At the same time, they stated that various obstacles and
habits may arise in these entrepreneurial processes and that it is absolutely necessary to be patient to
overcome them and achieve something.
…you need to be patient to do something in public order, there is such resistance in both the
procedure and people that prevent you. They don’t give up their habits (P10).
School principals P1, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P12, P13, P15, P17, P19, P20, P22, and P23
mentioned the importance of perseverance and not giving up on determination. School principals
stated that it is necessary to be determined and persevering before starting the initiatives to be made,
maintain the enthusiasm for the initiative in the face of emerging obstacles, sometimes their initiatives
may be left half-finished even though they strive to find resources but they do not lose their
perseverance, and it is important to be self-confident and reveal determination. At the same time,
maintaining the determination towards the initiatives means taking the risks it will bring, they do not
give up on the initiatives they want to do, the initiatives always occupy their minds, they seek
environmental support to bring that determination and initiative to life, if they cannot find it, they have
to spend their own resources and strive to realize that initiative. However, they said that they took the
risk of failure, pushed the conditions until the end, and did not take a step back and that the risk of
failure could not prevent them from taking initiative. Again, when they failed, they revised themselves
and their initiatives and stated that they did not give up until they succeeded in that initiative, they did
not give up easily, they looked for an opportunity to implement it, and they mobilized all
environmental support points that would offer support. At the same time, they stated that sometimes
they struggled for months, but still they did not compromise their determination to achieve success,
and this brought success. They also said that their adoption of initiatives is important in this
determination, and if it is an initiative that emerges as an opportunity or as a difference, this situation
reinforces their motivation even more.
For example, when I first came, I had a goal to build a multi-purpose hall and conference
hall, but it required serious cost, we applied to many places many times, from the municipality
to the chamber of commerce, but we could not implement it, and now it is dragging, that is,
this is about the lack of resources. This is especially important in things that require certain
resources. Even so, I do not put these attempts completely on the shelf, I use his opportunity
and it is always on my mind (P1).
There are definitely obstacles, but it is necessary to maintain the excitement here, there is
definitely that excitement in the entrepreneurial spirit, it is necessary to maintain the
excitement, not to be demoralized, and it is necessary to always be persistent (P23).
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Conclusion and Discussion
An examination of the qualitative findings of the entrepreneurship competencies obtained as a
result of the interviews with the school principals consisting of semi-structured questions reveals that
these competencies consist of individual competencies, organizational competencies, relational
competencies, and commitment-self-confidence competencies.
The study determined that the individual competencies dimension consisted of personality
structure, behavior, and motivation categories. From these categories, personality structure includes
the desire to create originality, versatility, courage, foresight, observation, openness to innovation and
change, self-sacrifice, enthusiasm for research, and curiosity. The behavior category includes taking
risks, being active and dynamic, not acting in a hurry, giving confidence, taking initiative and
responsibility. The motivation category includes professional satisfaction and dedication, being
inspired by events and situations, obtaining results-benefit, being inspired by success stories, lack of
success-failure anxiety, and the desire to learn.
The study determined that the organizational competencies dimension consisted of proactivity,
attention-awareness, opportunity, and valuing categories. From these categories, proactivity includes
creating change and improving the existing situation. The attention-awareness category includes
taking into account the characteristics of the institution and its environment, noticing the deficiencies,
raising awareness for initiatives, and sensitivity to realistic and applicable ideas. The opportunity
category includes turning deficiencies and negativities into opportunities, utilizing and planning
opportunities, creating opportunities, turning crisis moments and conflicts into opportunities, and
capturing opportunities and innovations. The valuation category includes taking into account needs
and demands, supporting a diversity of ideas and openness to ideas, and supporting and encouraging
initiatives.
The study determined that the relational competencies dimension consists of cooperation,
persuasion-convincing, and communication categories. From these categories, cooperation includes
sharing risks, benefiting from stakeholder power, and giving responsibility. The persuasionconvincing category involves mobilizing and persuading stakeholders and activating and motivating
environmental opportunities. The communication category includes effective communicationinteraction and relationship management.
The study concluded that the commitment-self-confidence competencies dimension consists of
self-confidence and determination categories. From these categories, self-confidence includes selfconfidence, being competitive, and being the best. The determination category includes being
idealistic and realizing dreams, being patient, persevering, and not giving up.
The desire of entrepreneurial individuals to create originality and their habits of introducing
new products, inventions, and originalities constitute a historical and literary reality (Schumpeter,
2011). At the same time, this competence area includes the willingness to take risks and create
opportunities for development (Blake and Mestry, 2013). In this context, as stated by Bygrave (1992),
Hitt, Ireland, Camp and Sexton (2002), Shane and Venkataraman (2000), Mazzarol and Reboud
(2017), which support the results of the research, entrepreneurial individuals can take new initiatives
to perceive opportunities and use these opportunities and, as Gibb (1998) and Tolentino (1998) have
noted, the skill to recognize and analyze opportunities.
Entrepreneurial competence is reflected in the research results and also includes taking risks at
a significant level (Chen, Greene, and Crick, 1998; Man, Lau, and Chan, 2002). In this sense, taking a
determined stance, taking initiative and risk in environments with uncertainty bring entrepreneurial
individuals to the fore (Pahuja and Sanjeev, 2015; Bacigalupo, Kampylis, Punie, and Brande, 2016).
At the same time, motivation, creativity, initiative, and risk-taking, setting challenging goals, selfconfidence, originality (as cited in Onstenk, 2003) are among the entrepreneurial personality traits
stated by Kuip (1998) and the skills and behaviors of using the power of communication, persuasion,
cooperation and establishing connections, which are the competencies of the research, are the
entrepreneurial personality traits revealed by Gibb (1998) and Tolentino (1998) which also show
closeness with the findings of the research and support the results.
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Moreover, in line with the findings obtained in connection with the literature, entrepreneur
individuals have the characteristics such as being foresight, establishing good relations and
networking, determination, self-confidence, commitment to the initiative, high need for success, taking
reasonably calculated risks, taking responsibility, absence of failure anxiety, and openness to new
ideas (McClelland, 1961; Zimmerer and Scarborough, 1996; Dornelas, 2008; Minello, Scherer and
Alves, 2014; Bhatt, 2016). These universal entrepreneurial characteristics also play a role in the
entrepreneurial structure of school principals, who are the leaders of school functioning, as seen in the
findings (Syapriyuda and Santosa, 2020).
As Kuratko and Hodgetts (1998) stated, the commitment, determination, and perseverance
behaviors of entrepreneurial individuals constitute an important infrastructure for individuals. Thus,
the individual’s struggle to cope with difficulties, the awareness of maintaining and continuing, and
the determination to achieve success facilitate the implementation of initiatives. At the same time,
according to Kuratko and Hodgetts (1998), entrepreneurial individuals have internal control and
motivation to take responsibility for their initiatives, they also tolerate failure and have the courage
and high energy to perform successfully in the struggle against uncertainty. The findings obtained in
this context support the thoughts of Kuratko and Hodgetts (1998).
At the same time, entrepreneurs manage and innovate well in the process of creating new
things, and they strive to create value and contribute (Drucker, 1985). In this context, in school
processes, administrators try to create value by activating innovation processes, and thus they
implement entrepreneurship processes in the school environment (Gupta, MacMillan, and Surie,
2004). In this respect, school principals have an important field of practice in terms of exhibiting
entrepreneurial characteristics and competencies. At the same time, organizations of leaders who
exhibit entrepreneurial qualities gain a sustainable competitive advantage (Dollinger, 2008). The fact
that entrepreneurship finds an infrastructure in educational organization processes is reflected in the
structural competencies of school principals as seen in the research findings.
Giving confidence to stakeholders in organizational processes is an important factor of
persuasion in mobilizing them for entrepreneurship and benefiting from stakeholder power
(Mickiewicz and Rebmann, 2020). At the same time, not only giving confidence but also having selfconfidence and self-efficacy are important components of entrepreneurial individuals and this plays a
facilitating role for the individual in terms of taking action and providing motivation (Bandura, 1997).
In this context, it is seen that entrepreneurial individuals have the potential of multi-faceted
individuals, which is also determined in the research findings.
Entrepreneurial individuals also can perceive and see opportunities where others see chaos and
crisis in their potential (Kuratko and Hodgetts, 2004). In this context, as determined in the findings,
the fact that they have the ability to observe in terms of turning existing crises and negativities into
opportunities emerges. Also, the motivation to provide change, the need for change, and the leadership
style that exhibits innovation give individuals the spirit of being an entrepreneur (Fernandez, Cho, and
Perry, 2010; Wiesenfeld, Reyt, Brockner, and Trope, 2017). An entrepreneurial leadership style
oriented towards this also provides convenience in ensuring the commitment of stakeholders to their
entrepreneurial vision and in mobilizing them (Gupta et al., 2004). At the same time, entrepreneurial
leaders, as Slater and Doig (1988) stated and as supported by research findings, have the competence
of persuading individuals who hinder initiatives and providing stakeholder support.
Entrepreneurial competence creates a desire for spontaneous action in individuals and makes
them feel the responsibility of taking initiative, thus directing them to initiatives with the need to
exhibit proactive behavior (Jong and Wennekers, 2008). This orientation brings with it perseverance
and determination, being motivated, originality, energy, the desire to be the best, and learning from
failures (Zimmerer and Scarborough, 2001). However, as Bosma, Hessels, Schutjens, Praag, and
Verheul (2012) stated, individuals who want to be entrepreneurs are influenced by various
entrepreneurial role models and receive inspiration and motivation. Again, as stated by Davey,
Hannon, and Penaluna (2016), risk and failure avoidance hinder entrepreneurial orientation. In this
context, it is possible to indicate that entrepreneurial competence, which supports the research
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findings, follows a line towards being courageous and their spirit worlds are flexible and comfortable
in the anxiety of success.
School principals, who are responsible for the development of the school and activate their
visions and various practices to ensure development (Moore, George, and Halpin, 2002), mobilize the
stakeholders in the school to realize their entrepreneurial goals and dreams, seek opportunities to
realize these dreams and visions, and in this context, strive to provide commitment and support to
receive commitment and support to their initiatives (Yemini, Addi-Raccah, and Katarivas, 2014). In
this respect, as a reality that is parallel to the research findings and in terms of their entrepreneurial
orientation, school principals manage school processes in a perception and thinking structure that is
creative, problem-solving, success-oriented, managing relationships and connections, accepting risks,
responsible, motivated, and that can use opportunities. (Alfirevic, Vican, Pavicic, and Petkovic, 2018).
Considering various studies and opinions, the following examples reveal that many researchers
stated the following views that support the basic findings of this study. For example, studies by
Syapriyuda and Santosa (2020) and Mükmin, Akib, Samad, Cahaya, and Kamaluddin (2020) reveal
that school principals have entrepreneurial competencies such as making innovations, increasing
success, a powerful motivation, overcoming obstacles, and having an entrepreneurial instinct. Pihie,
Asimiran, and Bagheri (2014) found that there is an important link between the entrepreneurial
orientation and innovative behavior of school leaders. Yemini et al. (2014) found that financial
constraints and difficulties do not discourage entrepreneurial school principals from their initiatives
and visions. Esfahani and Pour (2013) stated that school principals consider elements such as
utilitarianism, creativity, risk-taking, and uncertainty tolerance as entrepreneurial characteristics. Ayub
and Othman (2013) and Dahiru, Pihie, Basri, and Hassan (2017) stated that entrepreneurial leadership
and management style contributed to the creation of effective schools. Alfirevic et al. (2018) found
that perceptions of personal happiness and social contribution affect school principals’ entrepreneurial
orientation. Wibowo and Saptono (2018) stated that entrepreneurial school leadership supports teacher
creativity and innovation. Köybaşı and Dönmez (2017b) stated that entrepreneurial school leaders
have high self-efficacy beliefs and organizational commitment levels. Çelik and Titrek (2013) stated
that the entrepreneurial orientation of school administrators is more prominent in terms of internal
locus of control, innovation, and need for success. İşcan and Kaygın (2011) and Çelik (2013) found
that entrepreneurial tendencies consist of self-confidence, innovation, need for achievement, and
internal locus of control, risk-taking, and tolerance for uncertainty.
A comprehensive evaluation of the common assumptions of all these studies and the findings
obtained in the study reveals that the competencies absorbed in the entrepreneurial individual structure
consist of distinctive qualities such as more self-confidence, determination, achieving results and
success, motivation and internal control, innovation, courage, and risk-taking, and flexibility against
uncertainties. Considering the effect of these distinctive qualities in providing change and innovation
in school organizations and their role in increasing efficiency in educational processes, it is
recommended to consider these competencies in the selection of school leaders and their performance
criteria.
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Okul Müdürlerinin Girişimcilik Yeterlikleri

Mesut DEMİRBİLEK1
Öz

Anahtar Kelimeler

Bu araştırmanın temel amacı devlet okullarında görev yapan okul müdürlerinin
görüşlerine göre okul müdürlerinin girişimcilik yeterliklerinin belirlenmesidir.
Nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseniyle yürütülen
araştırmada, İstanbul ili Anadolu yakasında çeşitli eğitim kademelerinde ve
okullarda görev yapan toplamda yirmi beş okul müdürü ile yarı yapılandırılmış
sorulardan oluşan görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme sürecinde okul
müdürlerinin algıları, deneyimleri ve anlamlandırmaları doğrultusunda elde
edilen veriler, içerik analizi tekniği kullanılarak kodlanmış ve elde edilen
kodlar, araştırma soruları çerçevesinde çeşitli kategori ve temalar altında bir
araya getirilmiştir. Elde edilen bulgulara bakıldığında okul müdürlerinin
girişimcilik yeterliklerinin; (1) bireysel yeterlikler alt temasında risk alma,
sonuç ve fayda elde etme, inisiyatif-sorumluluk alma, başarısızlık kaygısının
olmaması ve gözlemci olma yeterliklerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bununla
birlikte (2) örgütsel yeterlikler alt temasında fırsatları değerlendirme ve
planlama, fırsatları ve yenilikleri yakalama, gerçekçi uygulanabilir fikirlere
duyarlılık, fikir çeşitliliğini destekleme ve fikirlere açıklık yeterliklerinde
yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Yine (3) ilişkisel yeterlikler alt temasında
paydaşları ve çevresel imkânları harekete geçirme, paydaş gücünden
yararlanma, ikna etme ve etkili iletişim-etkileşim kurma yeterliklerinde
yoğunlaştığı gözlenmiştir. Son olarak (3) bağlılık özgüven yeterlikleri alt
temasında ise azim ve vazgeçmeme yeterliğinde yoğunlaştığı görülmüştür. Elde
edilen bulgular çerçevesinde okul yönetim süreçlerinin daha etkili hale
getirilmesi için okul liderliğinin yapılandırılma süreçlerinde girişimcilik
yeterliklerinin dikkate alınması önem arz etmektedir.
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Giriş
Girişimcilik, yeni ürün, süreç ve pazarlar keşfedilerek yeni ekonomik faaliyetlerin yaratılması
veya yeni değerlerin ortaya konmasını içeren girişimci birey eylemidir ve bu nedenle girişimci birey
aktivitesi ile ilgili bir olgu niteliği taşımaktadır (Blundel ve Lockett, 2011). Bununla birlikte yeterlik
kavramı herhangi bir meslek veya aktivite için uygun olan deneyim, yetenek ve özellikleri ifade
etmektedir (Cambridge Dictionary, 2021). Girişimci yeterlik ise birey varlığında gerekli çabayı
ayırarak ve sorumluluğu üstlenerek değerli yeni bir şey yaratmayı (Hisrich ve Peters, 2002), bir
düşünceden hareketle sosyal ve gelişimsel faydalar elde etmek için bir teşebbüsü başlatmayı
(Olagunju, 2004) içermektedir. Bununla birlikte girişimci yeterlik, kendine güven, cesaret, azim, tutku,
sonuç alma isteği, vizyoner olma ve fırsatları tanıma yeteneğini (Salgado-Banda, 2007) birey
dünyasında somutlaştırmaktadır. Aynı zamanda yenilik yapma ve yaratıcı olma, iş alanını
çeşitlendirme, yeni iş fırsatlarını belirleme ve kullanma kapasitesi ile proje yönetim becerileri, risk
alma yeteneği ve istekliliği, fırsatları karşılamak için gerekli kaynakları organize etme ve çeşitli ağlar
oluşturma yeteneği gibi çeşitli kapasite, beceri ve yetenekleri de bu yeterlik alanında ihtiva etmektedir
(Sousa, 2018).
Bununla birlikte Dess ve Lumpkin (2005) girişimci yönelimin beş boyutunun olduğunu iddia
etmiştir. Bunlar, bağımsız hareket etmeyi sağlayan otonomi, yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi
amaçlayan yenilikçilik, gelecekteki talepleri öngörerek fırsatları yakalamayı hedefleyen proaktiflik,
sonuçlarını bilmeden eyleme geçmeyi kapsayan risk alma, rakipleri geride bırakmak için gösterilen
yoğun çabaya atfedilen rekabetçi ve mücadeleci atılganlıktan oluşmaktadır. Frank (2007) ise girişimci
unsurları üç boyutta incelemiştir, bu boyutlar, (1) fırsat arama, insiyatif alma, güçlü otonomi duygusu,
sınırlı bilgi ile sezgisel karar verme, ağ kapasitesi, stratejik düşünme kabiliyeti, müzakere kapasitesi,
ikna edici kapasite, başarı yönelimi, risk alma isteği gibi değer tutum ve yaklaşımlar; (2) bir fikir
üretme ve değerlendirme, sorunları fırsat olarak görme, herhangi bir gelişmede etkilenecek olan
anahtar kişileri belirleme, iş geliştirme ihtiyaçlarını değerlendirme, cevapları nerde arayacağını bilme,
duygusal öz farkındalık ve duyguların kontrolü, kendisini ve işleri paydaşların gözünden görme gibi
genel yeterlikler ile (3) iş planı geliştirme, iş büyüme planlaması, standartları ve performans
kriterlerini belirleme, ürün geliştirme, piyasa analizleri ve boşlukları algılama, satış stratejileri
geliştirme, rekabetten öğrenme, finansal stratejiler seçme, profesyonel hizmet yönetimi gibi işle ilişkili
yeterliklerden oluşmaktadır.
Knigth (2001) girişimcilik atmosferinin temel unsurunun risk almak olduğunu söylerken
Kirzner (1997) girişimci faaliyeti, açık olmayan fırsatların görülmesini kapsayan “girişimci
uyanıklığı” ile karakterize etmiştir. Bu bağlamda girişimcilik, yeni hizmetlerin ve ürünlerin
yaratılması, kararlar yoluyla bireylerin değişimi sağlaması, çeşitli iş ortamlarında risk alınarak
fırsatların keşfedildiği, değerlendirildiği ve kullanıldığı bir süreç olarak görülebilir (Shane ve
Venkataraman, 2000). Kerr, Kerr ve Xu (2017) ise yaptıkları literatür incelemesinde girişimcilerin
özelliklerine ait araştırmaların, daha çok risk alma tutumu, başarı ihtiyacı, kontrol odağı, özyeterlik,
proaktivite, yenilikçilik, belirsizlik toleransı, otonomi ihtiyacı gibi özelliklere yoğunlaştığını tespit
etmiştir.
Behave (1994) ise girişimcilerin fırsatları değerlendirmesi ile ilgili içsel ve dışsal motivasyon
kaynaklarının ayrımına vurgu yapmıştır. Dışsal motivasyonda girişimci birey, yeni bir iş yaratma
arzusu taşımakta olup bu başarıyı sağlayacak fırsatları filtrelerken içsel motivasyonda ise girişimci
birey, yeni bir iş yaratmaya dayalı dışsal bir beklentiyi değil ihtiyaçları karşılamayı ve sorunları
çözmeyi hedefleyen içsel bir beklentiyi amaç edinmektedir.
Bununla birlikte Azim ve Kahtani (2015), girişimci bireylerin iletişim, organize etme, liderlik,
karar verme, fırsatları tanıma, ağ kurma, zaman yönetimi ve stres yönetimi; Cooney (2012) ise iç
disiplin, risk alma yeteneği, yenilik yapma, değişim odaklılık, kararlılık gibi çeşitli becerilere sahip
olduğunu belirtmektedir. Bu beceriler, örgütsel açıdan yöneticilerin girişimcilik yeterliklerini
destekleyen alt yapıya katkı sunmaktadır. Aynı zamanda girişimlere dayalı değişim ve yeniliğin itici
gücünü oluşturmaktadır (Fernald, Solomon ve Tarabishy, 2005). Bu becerilerin okul müdürleri
tarafından benimsenmesi, okullarının girişimci kapasitelerinin arttırılması açısından önemlidir.
Örneğin Kirkley’e (2017) göre girişimci okul liderleri, cesur, hırslı, insiyatif alan, enerji ve coşku
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hisseden bireylerdir. Bu niteliklerin öğrenme ortamlarına ve alanlarına aktarılması, okullar açısından
girişimciliğe ve üretime dayalı sürdürülebilirliğe de katkı sunmaktadır. Aynı zamanda girişimci
yeterliklerine sahip olunan liderlik ortamı, karmaşık durumların ortaya çıkardığı ve mevcut
sınırlamaları aşarak elde edilen fırsatları herkesten önce görme ve yakalamanın da farkındalığını
oluşturmaktadır (Xu, 2020).
Sajkiewicz ve Pashiardis (2020)’e göre eğitimsel anlamda okul liderleri, karar verme yoluyla
örgütsel değişime ve inovasyona ilham vermekte ve yeni yöntemler deneyerek girişimci rollerini
ortaya koymaktadırlar. Bu şekilde girişimci rolleriyle hareket eden okul lideri, yenilikçi ve yaratıcı
eylemleriyle okula kaynak sağlayacak gelirler ve fonlar üretebilmekte ve bu kaynağı pedagojik
amaçlar açısından değerlendirebilmektedir. Bu nedenle okul liderinin konfor alanından çıkarak ve risk
alarak bilinmeyen ve fırsatlarla dolu olan alana yönelip girişimci yeterlikler sergilemesi, bu okul
liderini diğer liderlerden farklılaştırabilmektedir (Sharma ve Dave, 2011).
Bu doğrultuda okul liderlerinin girişimci yeterlikleriyle donanmış bir liderlik sergilemesi, bu
liderlerin fırsatları diğerlerinden önce görmesini ve bu fırsatları yaratıcı ve yenilikçi bir çerçevede ele
almasını sağlamaktadır (Sajkiewicz ve Pashiardis, 2020). Örneğin Pashiardis ve Baker (1992)’ın
deneysel araştırmasında tespit ettiği gibi okullarda ortaya çıkan sorunlar, okul lideri tarafından bir
fırsata dönüştürülebilmektedir. Bununla birlikte personelin de girişimcilik yeterliklerinin geliştirilmesi
için bu liderler, personelin çeşitli girişimsel hatalarını ve başarısızlıklarını hoşgörü ile karşılayarak
kendileri ve personeli için öğrenme deneyimi yaratacağına inanılan esnek bir ortamı okullarına
sunabilmektedirler (Sajkiewicz ve Pashiardis, 2020).
Girişimcilik literatüründe; okul müdürünün girişimciliğe bakışı (Yemini, Addi-Raccah ve
Katarivas, 2014), okul yönetiminde girişimcilik anlayışı (Blake, 2008), girişimcilik eğitiminde okul
müdürünün rolü (Minna, Elena ve Timo, 2018) ile iyi okul yönetişiminde okul müdürünün girişimcilik
özelliklerini uygulamasını (Syam, Akib, Patonangi ve Guntur, 2018) inceleyen çeşitli araştırmalar
bulunmakta olup okul müdürlerinin girişimcilik yeterliklerini ortaya çıkarmaya çalışan sadece bir
araştırma tespit edilmiştir. Mas ve Suking (2020) tarafından yapılan bu araştırmada Endonezya
örnekleminde ve meslek liseleri düzeyinde “gelir getirici üretim birimlerinin gelişiminin
sağlanmasında okul müdürlerinin girişimcilik yeterlikleri” ortaya konulmuştur. Araştırmada elde
edilen sonuçlara bakıldığında okul müdürlerinin girişimcilik yeterlikleri; (1) potansiyel yaratıcılık, (2)
içgüdüsel girişimcilik, (3) iş motivasyonu, (4) çözüm odaklılık ve sıkı çalışma olarak belirlenmiştir.
Mas ve Suking (2020)’in araştırması, daha çok ekonomik bağlamda okul gelişiminin sağlanmasına
odaklanmakta ve girişimciliğe yönelik okul liderliğinin diğer yeterlik alanlarını (bireysel, örgütsel,
ilişkisel vb.) ve diğer eğitim kademelerini eksik bırakmaktadır. Bu nedenle okul müdürlerinin
girişimcilik yeterliklerinin tüm boyutlarının ortaya çıkarılması, eğitim kurumlarının gelişimi, okul
liderlerinin seçimi ve eğitimi, okullarda yeni değerlerin yaratılması ve inovasyonun sağlanması
açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda araştırmayı yönlendiren temel amaç, devlet okullarında
ve çeşitli eğitim kademelerinde görev yapan okul müdürlerinin görüşlerine göre okul müdürlerinin
girişimcilik yeterliklerinin ortaya çıkarılmasıdır.

Yöntem
Araştırma Deseni ve Araştırma Modeli
Nitel araştırmalar, belirli bir sosyal bağlam içerisinde katılımcı kişilerin eylemlerini veya
davranışlarını anlamaya odaklanmaktadır (Morrow ve Smith, 2000). Nitel bir araştırma deseni seçimi,
belirli bir dünya görüşünü araştırma sürecine yansıtmaktadır ve bu görüş, araştırma boyunca örneklem
seçimini, veri toplamasını ve analizini, geçerlik, güvenirlik ve etik gibi tüm araştırma süreçlerine
yaklaşımı etkilemektedir (Merrıam, 2018).
Araştırmada, girişimcilik yeterlikleri ile ilgili okul müdürlerinin deneyimleri, algıları ve
anlamlandırmalarının ortaya çıkarılması amacıyla olgubilim deseni kullanılmıştır. Olgubilim
araştırmaları, bireylerin belirli olgularla ilgili yaşanmış deneyimlerinin ve algılarının ortaya
çıkarılmasında yararlanılan bir nitel araştırma desenidir. Bireylerin deneyim ve algılarının özünde var
olan ortak anlamların ortaya çıkarılması ve keşfedilmesi sağlanmakta ve araştırmacıya bu deneyim ve
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olguların özünü tanımlama ve yorumlama fırsatı tanımaktadır (Jasper, 1994; Rose, Beeby ve Parker,
1995; Creswell 2013).
Çalışma Gurubu
Nitel araştırmalarda kullanılan örnekleme yöntemleri genellikle olasılığa dayalı olmayan
yöntemlerdir (Lopez ve Whitehead, 2013). Bu amaçla araştırmanın nitel boyutunda olasılığa dayalı
olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan Amaçlı Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı
örnekleme yönteminde araştırma sorusuna bağlı olarak önceden seçilmiş kriterlere göre çalışma
grubundaki katılımcılar belirlenmektedir (Lopez ve Whitehead, 2013; Neuman, 2014) ve
araştırmacılar katılımcıları, aradıkları tipik niteliklerine göre ve belirli özelliklere sahip olduklarına
dair yargı ve kararlarına bağlı olarak seçmektedirler (Cohen, Manion ve Morrison, 2007).
Amaçlı örnekleme yöntemi şemsiyesi altında çeşitli örnekleme türleri bulunmaktadır. Bunlar;
(1) kota örnekleme ve (2) maksimum çeşitlilik örneklemesidir (Lopez ve Whitehead, 2013; Neuman,
2014). Bu doğrultuda çalışma gurubunun belirlenmesi amacıyla amaçlı örnekleme yöntemi türlerinden
biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde, küçük örneklem
guruplarında araştırma konusu ve problemi ile ilgili taraf olan katılımcıların olabildiğince çeşitliliğini
sağlamak amaçlanmaktadır, böylece çeşitlilik gösteren katılımcılar arasında paylaşılan ortak olgu ve
anlamlandırmaların olup olmadığı ortaya konulmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Bu amaçla
araştırmada farklı okul türlerinde görev yapan ve farklı yöneticilik kıdem sürelerine sahip katılımcılar
(okul müdürleri) belirlenerek bu çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda maliyet ve
ulaşılabilirlik açısından araştırmacıya kolaylık sağlaması nedeniyle İstanbul ili Anadolu Yakasında
farklı okul türlerinde görev yapan toplam 25 okul müdürü ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışma
grubunu oluşturan 25 okul müdürüne ait demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir;
Tablo 1. Katılımcı (Çalışma Grubu) Demografik Bilgileri
Katılımcı
Cinsiyet
Eğitim
Okul Türü
Kodu
Durumu
M1
Erkek
Yüksek Lisans
Ortaokul
M2
Erkek
Yüksek Lisans
Anadolu Lisesi
M3
Erkek
Lisans
Meslek Lisesi
M4
Erkek
Lisans
Ortaokul
M5
Erkek
Yüksek Lisans
Ortaokul
M6
Erkek
Yüksek Lisans
İlkokul-Ortaokul
M7
Erkek
Yüksek Lisans
İlkokul
M8
Erkek
Yüksek Lisans
Meslek Lisesi
M9
Erkek
Yüksek Lisans
Ortaokul
M10
Erkek
Yüksek Lisans
Ortaokul
M11
Erkek
Yüksek Lisans
Ortaokul
M12
Erkek
Yüksek Lisans
Özel Eğitim Meslek Okulu
M13
Erkek
Yüksek Lisans
İlkokul
M14
Erkek
Lisans
İlkokul
M15
Erkek
Yüksek Lisans
Fen Lisesi
M16
Erkek
Yüksek Lisans
İlkokul
M17
Erkek
Yüksek Lisans
Anadolu Lisesi
M18
Erkek
Yüksek Lisans
İlkokul
M19
Erkek
Lisans
Spor Lisesi
M20
Kadın
Yüksek Lisans
Okul Öncesi
M21
Kadın
Yüksek Lisans
Ortaokul
M22
Erkek
Doktora
İmam Hatip Lisesi
M23
Erkek
Yüksek Lisans
İlkokul-Ortaokul
M24
Erkek
Yüksek Lisans
Ortaokul
M25
Erkek
Yüksek Lisans
İlkokul
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Kıdem Yılı
21
12
13
7
8
15
14
10
4
19
16
9
20
5
4
20
17
15
18
11
22
13
8
5
9
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Tablo 1’de görüldüğü gibi çalışma grubunu oluşturan katılımcı okul müdürlerinin demografik
bilgilerine bakıldığında cinsiyet değişkeni bağlamında katılımcıların ikisi kadın, yirmi üçü ise erkektir.
Eğitim durumu bağlamında katılımcıların dördü lisans, yirmisi yüksek lisans ve biri ise doktora
mezunudur. Okul türü bağlamında altısı ilkokulda, sekizi ortaokulda, ikisi ilkokul-ortaokulun bir arada
bulunduğu okulda, ikisi Anadolu lisesinde, ikisi meslek lisesinde, biri imam hatip lisesinde, biri özel
eğitim meslek okulunda, biri okul öncesinde, biri spor lisesinde, biri de fen lisesinde görev
yapmaktadır. Yöneticilik kıdem yılı bağlamında ise dördü 0-5 yıl, altısı 6-10 yıl, yedisi 11-15 yıl,
altısı 16-20 yıl ve ikisi ise 21 yıl ve üstü yöneticilik kıdemine sahiptir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada katılımcıların ele alınan olgularla ilgili olarak deneyimlerinin ve algılarının ortaya
konulmasında kullanılan temel nitel araştırma yöntemi görüşmedir (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2011;
Merrıam, 2018; Yıldırım ve Şimşek, 2018). Görüşme yöntemi, sözlü iletişim kullanılarak olgu ve
durumların anlaşılmaya ve anlamlandırılmaya çalışıldığı bir veri toplama tekniğidir (Kvale, 1996).
Merrıam (2018)’a göre nitel araştırmalarda daha az yapılandırılmış görüşmeler yapmak yararlıdır ve
böylece katılımcıların algılamalarını kendi düşünceleriyle ifade etmeleri sağlanır. Brinkmann’a (2014)
göre ise yapılandırılmış görüşmelerle karşılaştırıldığında yarı yapılandırılmış görüşmeler,
araştırmacılara veya görüşmecilere, araştırmada önemli görülen bir açının veya konunun sorgulanması
açısından önemli boşluklar sağlamakta ve diyalogların bilgi üretme kapasitesinden daha fazla
yararlanılmaktadır.
Araştırmada girişimcilik yeterlikleri ile ilgili okul müdürlerinin, deneyim, algı ve
anlamlandırmalarını ve kavramsallaştırmalarını ortaya çıkarmak amacıyla yarı yapılandırılmış
sorulardan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun ilk bölümünde katılımcı,
görüşme süreci ile ilgili olarak bilgilendirilmekte ve yazılı onayı alınmakta, ikinci bölümde ise
araştırma konusuna yönelik yarı yapılandırılmış sorular yöneltilmektedir. Araştırmada katılımcılara
yöneltilen yarı yapılandırılmış sorulardan bazıları şu şekildedir;
1. Bir okul müdürü olarak “girişimcilik” kavramı size neler ifade etmektedir?
2. Okulda yeni bir girişim başlatmada sizi yönlendiren, harekete geçiren kişisel
özellikleriniz nelerdir, açıklayabilir misiniz?
3. Okulun gelişimi ile ilgili olarak ortaya çıkan fırsatlar konusunda;
a) Bu fırsatları fark etmede veya bu fırsatları kovalamada sizi diğerlerinden ayıran
özellikler nelerdir ve nelere dikkat edersiniz?
b) Bu fırsatları nasıl değerlendirirsiniz.
c) Örnekleriniz var ise paylaşabilir misiniz?
4. Okul ile ilgili yenilikler yapmada veya çeşitli girişimlerde bulunmada;
a) Sizi harekete geçiren motivasyon kaynakları nelerdir?
b) Size ilham veren kurumsal özellikleriniz nelerdir?
c) Kurumu, bu girişime yönelik harekete geçirmede neler yaparsınız?
5. Okul ile ilgili konularda yeni bir girişim başlatırken insiyatif veya risk aldığınız
durumlar oldu mu, olduysa;
a) Süreci nasıl yönettiniz?
b) Başarı elde etmek için neleri göze aldınız?
c) Başarısız olmak sizi tedirgin eder mi?
Verilerin Toplanması
Veri toplama süreci direkt olarak örneklem veya çalışma grubu ile ilgilidir. Bu doğrultuda
örneklemden veriler, hem doğrudan hem de dolaylı olarak toplanabilmektedir. Doğrudan veriler,
konuşmaların kaydedilmesi veya yazılması ve aynı zamanda gözlenebilen beden dili, davranışlar ve
etkileşimlerden oluşmaktadır (Lopez ve Whitehead, 2013). Bu bağlamda araştırmada doğrudan
verilerin elde edilmesi amacıyla çalışma gurubuna yönelik görüşmenin gerçekleştirilmesi sürecinde
katılımcılar görüşme süreci ile ilgili olarak bilgilendirilmiş ve gönüllülük esasına göre ilgili
katılımcılardan yazılı onay alınarak görüşme elektronik olarak kayıt altına alınmıştır. Aynı zamanda
görüşme öncesi araştırmacı tarafından, verilerin gizliliğinin sağlanacağı ve etik ilkelere uyulacağına
dair katılımcılara taahhüt verilerek kayıt altına alınmıştır. Görüşmeler, okul ortamında (genellikle okul
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müdürünün kendi odasında) katılımcının kendisini rahat ve güvende hissettiği bir ortamda
gerçekleştirilmiştir. Veri kaybının önlenmesi ve teyit edebilirlik amacıyla iki kayıt aracı kullanılarak
görüşmeler kayıt altına alınmıştır. 25 okul müdüründen oluşan çalışma grubuna yönelik yarı
yapılandırılmış soruları kapsayan görüşmeler Haziran 2020-Ağustos 2020 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiş olup her bir görüşme ortalama 40 dakika sürmüştür.
Bununla birlikte Field ve Morse’a (1989) göre görüşmeler gerçekleştirilirken bazı durumların
dikkate alınması gerekmektedir. Dış müdahalelerden kaçınmak (telefon çalması gibi), dikkat dağıtıcı
unsurları en aza indirmek, görüşmecilerde yaşanabilecek “sahne korkusu” riskini azaltmak, utandırıcı
veya garip sorular sormaktan kaçınmak, bir konudan diğerine atlamak, aktif dinlemekten ziyade görüş
ifade etmek ve tavsiye, önerilerde bulunmak, görüşmeyi çok erken sonlandırmak veya çok erken
özetlemek, çok yüzeysel olmak, yasal konular, kişisel konular, duygusal konular gibi hassas konuların
ele almak bunlardan bazılarıdır. Bu doğrultuda araştırmada yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan
görüşme formu ile uygulama gerçekleştirilirken; ortamda dikkat dağıtıcı ve dış müdahalelere neden
olabilecek unsurlar (telefon, gürültü, ısı ve ışık gibi) tespit edilerek görüşmeye uygun bir konuma
getirilmiştir. Örneğin ortam gürültüsünün engellenmesi için gerekli izole edici önlemler alınmıştır.
Aynı zamanda katılımcılarda “sahne korkusu” riskini azalmak amacıyla katılımcının kendisini en rahat
hissettiği zaman diliminde ve ortamda görüşme gerçekleştirilmiştir. Yine görüşme sırasında
olabildiğince katılımcılar aktif bir şekilde dinlenmiş ve zorunlu olmadığı sürece araştırmacı görüş
ifade etmemiştir. Aynı zamanda görüşme sırasında katılımcı duygu durumunu olumsuz etkileyebilecek
yasal veya kişisel konulara dikkat edilmiştir.
Verilerin Analizi
Her nitel çalışma, analizinin nasıl yapılacağı hakkında bir dizi kararlar almayı gerektirmektedir
(Maxwell, 2018). Bu doğrultuda mevcut araştırmada toplanan verilerin analiz edilmesi amacıyla içerik
analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde, ele alınan olgulara ait elde edilen veriler daha derin bir
işleme tabi tutularak verileri açıklayabilecek kavramlara ve olgulara ulaşılır. Elde edilen veriler
kavramsallaştırılarak veya kodlanarak düzenlenmekte ve daha sonra bu kavramlar, ortak noktalar
dikkate alınarak çeşitli kategori ve temalar altında bir araya getirilmektedir. Bu noktada nitel veri
analizi; (1) verilerin kodlanması, (2) kategori ve temaların bulunması, (3) kodların, kategori ve
temaların düzenlenmesi, (4) bulguların tanımlanması ve yorumlanması aşamalarından oluşmaktadır
(Yıldırım ve Şimşek, 2018).
Nitel çalışmalarda kodlama süreci, araştırmada elde edilen metinsel veya görsel verilerin,
küçük bilgi kategorileri altında bir araya getirilmesini ve etiketlenmesini; kategori veya temalar ise
ortak bir fikir edinmek amacıyla kodların bir araya getirilerek etiketlendiği geniş bilgi birikimlerini
ihtiva etmektedir. Bulguların ve verilerin yorumlanması ise kod ve temaların ötesinde verilerin daha
geniş anlamlandırmalarına yönelik soyutlamaları içermektedir (Creswell, 2013).
Merrıam’a (2018) göre nitel araştırmalarda veri analizi, veri toplama süreci ile birlikte
gerçekleştirilmelidir. Böylece ilk görüşmelerden elde edilen verilerin analizi ile birlikte araştırma
problemi ve soruları çerçevesinde gözlem ve görüşme süreci ile ilgili değişiklikler yapma imkânı
sağlamaktadır. Araştırmada veri toplama süreci ile veri analizi süreci birlikte ele alınmış olup elde
edilen verilerin analizi doğrultusunda veri toplama ve görüşme süreci, araştırma soruları çerçevesinde
daha verimli bir şekilde yönetilmiştir.
Araştırmada verilerin analizi sürecinde 25 okul müdürü ile yapılan görüşmeden elde edilen
veriler, araştırmacı tarafından dinlenerek kelime işlemci programına aktarılmıştır. Daha sonra
MAXQDA nitel veri analizi programı kullanılarak aktarılan veriler kodlanmış ve elde edilen kodlar,
araştırma soruları ve teorisi bağlamında ortak noktalar dikkate alınarak kategoriler ve temalar altında
bir araya getirilmiştir. Nitekim Creswell’e (2013) göre nitel araştırmacılar, elde edilen verileri,
tümevarımsal olarak soyut bilgi birikimleri halinde organize etmektedirler. Aynı zamanda verilerin
analizi, raporlanması sürecinde ve alıntıların ifade edilmesinde katılımcılara birer kod numarası (M1,
M2….) verilerek katılımcı kişisel bilgi güvenliği sağlanmıştır.
Bununla birlikte nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik sağlama uygulamaları nicel
araştırmalardan farklı olup genellikle çalışma sürecinde ikisi birlikte ele alınmaktadır (Bogdan ve
Biklen, 2007). Creswell (2013), nitel araştırmalarda araştırmacıların, çalışmalarının “doğruluğunu”
kanıtlamaları için kabul gören geçerlik stratejilerini kullanmalarını önermektedir. Bu doğrultuda
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Maxwell (2018), nitel araştırmalarda ortaya çıkan geçerlik tehditlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik
(1) yoğun ve uzun süreli dâhil olma, (2) zengin ve detaylı veri elde etme, (3) katılımcı teyidi, (4)
müdahale, (5) tutarsız deliller ve karşıt durumlar arama, (6) çeşitleme (çok çeşitli kişi ve ortamlardan
bilgi toplama ve yöntem çeşitliliği), (7) sayısallaştırma (araştırma sürecinde bazı olgu, kavram veya
temaların daha yaygın görülmesi iddiasını kanıtlar) ve (8) karşılaştırma gibi yöntemsel bazı stratejiler
tavsiye etmektedir.
Mevcut araştırmada geçerlik ve güvenirlik tehditlerinin ortadan kaldırılması, inandırıcılığın ve
aktarılabilirliğin arttırılmasına yönelik olarak görüşme süreci, veri çeşitliliğini arttırmak amacıyla
olabildiğince derin ve detaylı bir şekilde yürütülmüş ve aynı zamanda uzun süreli etkileşim
sağlanmıştır. Araştırmacı yanlılığını önlemek, kod ve temalandırmada tutarlılığı sağlamak amacıyla
nitel veri analizi süresince Eğitim Yönetimi alanında doktorası bulunan bir araştırmacı ile birlikte
kodlama ve temalandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle yapılan kodlama ve temalandırma
işlemlerinin dış kontrolü ve teyidi sağlanmıştır, ayrı düşülen noktalarda ikinci bir uzman görüşüne
başvurularak görüş birliği sağlanmıştır. Aynı zamanda elde edilen verilerin katılımcı görüşlerini
yeterince temsil edip etmediğini belirlemek amacıyla yazıya aktarılan veriler ile yapılan kodlama ve
temalandırmalar, katılımcı teyitine sunulmuş ve geri dönütler doğrultusunda gerekli düzeltmeler
yapılmıştır. Yine veri analizi sürecinde ele alınan olgu ve kavramların, birey deneyimlemeleri ve
anlamlandırmalarındaki yaygınlığını ve sıklığını ortaya koymak amacıyla kod, kategori ve temaların
frekans ağırlıkları belirtilerek sayısallaştırılmıştır. Bununla birlikte veri analizi sürecinde elde edilen
bulguların kendini tekrarladığı ve doygunluğa ulaştığı zamana kadar veri toplanmasına ve analizine
devam edilmiştir. Yine farklı ortamları ve okul çevrelerini temsil eden okul müdürleriyle görüşme
gerçekleştirildiği için çeşitlilik sağlanmıştır.

Bulgular
Okul müdürlerinin, girişimcilik yeterlikleri olgusu ile ilgili anlamlandırmaları ve algıları
doğrultusunda elde edilen bulgular bireysel, örgütsel, ilişkisel ve bağlılık-özgüven alt temaları
doğrultusunda boyutlandırılmıştır.
Bireysel Yeterlikler
Okul müdürleri tablo 2’de görüldüğü bireysel yeterlikler alt temasında kişilik yapısı, davranış,
motivasyon kategorilerine ilişkin görüş belirtmişlerdir.
Tablo 2. Okul Müdürlerinin Bireysel Yeterlikler Alt Temasına İlişkin Görüşleri
Alt Tema

Kategori

BİREYSEL YETERLİKLER

Kişilik Yapısı

Davranış

Motivasyon

Kodlar
Özgünlük yaratma isteği
Çok yönlülük
Cesaret
Öngörülü olma
Gözlemcilik
Yeniliklere ve değişime açık olma
Fedakârlık
Araştırma Hevesi ve Merak
Risk alma
Aktif ve dinamik olma
Aceleci davranmama
Güven verme
İnisiyatif-sorumluluk alma
Mesleki tatmin ve adanmışlık
Olay veya durumlardan ilham alma
Sonuç alma-fayda elde etme
Başarı hikâyelerinden esinlenme
Başarı-başarısızlık kaygısının olmaması
Öğrenme isteği
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Katılımcı
Sayısı
3
1
5
5
10
6
3
6
25
4
2
8
12
9
4
17
1
11
1
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Kişilik Yapısı
Katılımcı okul müdürleri, bireysel yeterlikler açısından girişimci okul müdürlerini
diğerlerinden ayıran bazı kişilik özellikleri ifade etmişlerdir. Bu özellikler özgünlük yaratma isteği,
çok yönlülük, cesaret, öngörülü olma, gözlemcilik, yeniliklere ve değişime açık olma, fedakârlık ile
araştırma hevesi ve merak etmeden oluşmaktadır.
Okul müdürlerinden M6, M24, M25 kişilik yapıları gereği özgün ve farklılık yaratan çeşitli
girişimler sunmak istediklerini ve bu özgünlüğü ortaya koymak için tüm kapasitelerini ortaya
koyduklarını ve çabaladıklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda her okulun ihtiyaçlarına göre özgünlük
ortaya koymanın değişebileceğini ifade etmişlerdir.
Ben farklı işler yapmayı seviyorum ya da bir şeyi ilk önce ben yapayım istiyorum, başkalarına
orijinal bir şey sunmak istiyorum böyle bir niyetim oluyor genelde, böyle bir proje
yakaladığım zaman da çok benimsiyorum, hemen bununla ilgili her türlü gücümü ortaya
koymaya çalışıyorum, işte öğretmenleri bu konuda ikna etmeye çalışıyorum ve amacıma da
ulaşıyorum yani yenilikleri seviyorum öyle söyleyeyim. Diğer okullarda yapılmamış etkinlikler
olsun istiyorum, bunu da öğretmenlerime benimsettim diye düşünüyorum, o yüzden bana gelen
projelere baktığım zamanda hep böyle orijinal projeler gelir öğretmenlerden (M6).
Okul müdürlerinden M15 kişilik yapısı olarak çok yönlü olmanın önemine değinmiştir. Çok
yönlü olmanın ve farklı alanlara ilgi duymanın okul müdürlüğünde avantaj sağladığını ifade etmiştir.
Çok yönlü düşünüyor ve ilgi alanlarının çok yönlü olması önemli. Çünkü eğer ki çok yönlü
olmazsanız güneş santralleri ile ilgilenmezsiniz, rüzgar tribünü ile ilgilenmezsiniz rüzgar
santralleri ile ilgilenmezsiniz (M15).
Okul müdürlerinden M7, M10, M20, M2, M23 kişilik yapısı olarak cesaretli olmanın önemine
değinmişlerdir. Okul müdürleri, var olan rutin uygulamalar dışında işler yapmak, değişimi sağlamak
için direnç ve engellere karşı koymak ve yeni şeyler ortaya koymak için cesaretli olmanın gerekliliğini
belirtmişlerdir. Aynı zamanda kuruma yenilik ve inovasyon sağlamak için insiyatif almaya dayalı
cesaretin önemini belirtmişlerdir.
…dolayısıyla bulundukları ortamda rutin dışında bir şeyler yapma rutin dışına çıkma tabi bu
kolay bir şey değil cesaret isteyen bir şey, mevcut düzeni her zaman çok kolay
değiştiremiyorsunuz, değişikliğe direnç diye bir şey var biliyorsunuz, bu tür dirençlerle
karşılaşıyorsunuz. …benim en sevdiğim şey şu, başarılı memurun dosyası kabarık olurmuş
biraz da cezamız olsun diyerek bunları göze alıyorum açıkçası (M21).
Okul müdürlerinden M6, M8, M9, M20, M21 kişilik yapısı olarak ileri görüşlü olmanın ve
öngörebilir olmanın önemine değinmişlerdir. Var olan boşlukları görmek ve doldurmak, gelecekteki
ihtiyaçları tahmin ederek harekete geçmek, atılacak adımların ve yapılacak yeniliklerin sonuçlarının
değerlendirilerek yaşanabileceklerin sezgisel olarak tartılması yönünde görüş ifade etmişlerdir.
…bir de ileriyi görebilmek, okul bahçesine ilerleyen dönemlerde pandemi döneminden sonra
daha sık kullanacağımı düşünerek okul bahçesini yenilemeyi düşünüyorum ve bunun için de
kimlerle iletişime geçersem okul bahçesini yenileyebilirim hemen çevremizden olsun,
belediyelerden, STK’lardan olsun kişisel ikili ilişkilerimi de kullanarak hallettim sözünü aldım
yapıcam mesela. (M20)
Okul müdürlerinden M2, M3, M5, M10, M11, M13, M14, M15, M19, M22 kişilik yapısı
olarak gözlemci olmanın ve gözlem yapmanın önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, çevresel ve
güncel olarak meydana gelen gelişmeleri ve yenilikleri fiziksel ortamlarda, ziyaretlerde veya çevrimiçi
ortamlarda takip ettiklerini, bu gözlem sonucunda elde edilen bilgi ve yenilikleri kurumsal girişim,
gelişim ve ilerleme açısından kuruma adapte ettiklerini ve ilham aldıklarını belirtmişlerdir. Aynı
zamanda girişime yol açabilecek ve kaynaklık teşkil edebilecek var olan kaynakların, ayrıntıların ve
çevresel şartların kendileri tarafından gözlenerek değerlendirildiği hususunda görüş ifade etmişlerdir.
Bir kere araştıran bir müdürüm, gezmeyi seviyorum, başka okullardaki yenilikleri takip
ediyorum, onlardan kıskanmıyorum tam aksine örnek alabildiklerimi örnek alıyorum, onların
yaptıklarına bakarak daha ileriye nasıl ulaşabilirim bunu düşünüyorum. …ben genellikle iyi
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ilişkiler kuruyorum gezmeyi gözlem yapmayı çok seviyorum, mesela farklı okullara gitmeyi
çok seviyorum, yani orda kıskanmak imrenmek falan değil o yapılanları görüp arkadaşımı
takdir ediyorum çünkü farklı insanlarla tanıştığınızda farklı fikirleri gördüğünüzde sizin de bir
anda düşünce dünyanız renklenmeye başlıyor (M19).
Okul müdürlerinden M3, M5, M11, M18, M20, M23 kişilik yapısı olarak yeniliklere ve
değişimlere açık olma ve yenilik yapmaktan haz duymanın önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri,
bireye ve kuruma yenilik katan ve değişim getiren unsurlara kendilerini kapatmadıklarını, bu
yenilikleri takip ettiklerini, bu yenilikleri kendi kurumsal çerçevelerinde değerlendirdiklerini
belirtmişlerdir. Aynı zamanda çağın gerektirdiği yenilikleri ve değişimleri yakalamayı ve kuruma
yenilik anlamında değer katma hususunda görüş ifade etmişlerdir. Bununla birlikte girişimci
bireylerin, yeniliklere yönelik değişimlerin ortaya çıkardığı zorlukları göğüslediklerini ve bu şekilde
kurumlarına yenilik getirdiklerini söylemişlerdir.
Yeniliklere açık olmak lazım, kendini kapatmamak lazım, işte ben duyuyorum “aman canım ne
olacak eski köye yeni adet mi getireceğiz, zaten bir sistem var, bu sistemi devam ettirelim,
bunu getirirsek öğretmenlere anlatamayız gibi” ben bunlara inanmıyorum, çağın gerektirdiği
yenilikleri ben uygulamak isterim (M18).
Okul müdürlerinden M3, M4, M9 kişilik yapısı olarak fedakâr olmanın ve ödün vermenin
önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, birçok durumda girişimlerin başarılı olması için fedakârlık
sergilediklerini, ailelerinden, işlerinden ve zamanlarından ödün verdikleri yönünde görüş ifade
etmişlerdir.
Başarısız olduğunda insan üzülüyor ama başarılı olmak için fedakârlık gerekiyor işte birçok
şeyden ödün veriyorsunuz yani ekstra zaman harcıyorsunuz, ekstra gayret sarf ediyorsunuz,
yeri geliyor ailenizden ödün veriyorsunuz, çünkü okul müdürü başarılı olmak zorunda yani
olmadığınızda öğretmenlerinizin ya da personelinizin size karşı olan tavrı da değişiyor. Ama
başarılı işler yaptığınızda takdir ediliyorsunuz, evet diyorlar bu adam bu süreci yönetebiliyor
ama bunun tersi olduğunda iyi bir yönetim tarzı yok diyorlar ve bu süreç sizi daha da aşağıya
çekiyor. Başarılı olmak için bütün fedakârlığı yapmak gerekiyor. Ben kendi adıma çok fazla
fedakârlık yapıyorum (M9).
Okul müdürlerinden M14, M18, M20, M22, M25 kişilik yapısı olarak araştırma ilgisine,
merakına ve hevesine sahip olmanın önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, çeşitli platformları
kullanarak ülke geneli ve yurtdışında nelerin yaşandığını, ne tür gelişmelerin, ilerlemelerin ortaya
çıktığını araştırma, kurumla ilgili ilerlemeyi ve gelişmeyi sağlama, sorunları çözmeye yönelik
öğrenme ve araştırma hususunda görüş belirtmişlerdir. Aynı zamanda kendilerini yönlendiren merak
duygusuyla yeni şeyler öğrenme ve bunları okullarına uyarlama konusunda çabaladıklarını ifade
etmişlerdir.
Bir okulla ilgili neler yapılabilir onu araştırırım, ben bu okula daha neler yapabilirim bu
konuda araştırırım okurum. … aynı bilgiyle kalmam nedir ben bunu çözemiyorum ben bunu
çözemediğim için bırakayım değildir, mutlaka o konuda araştırma yaparım ve okurum (M22)
Davranış
Katılımcı okul müdürleri, bireysel yeterlikler açısından girişimci okul müdürlerini
diğerlerinden ayıran bazı davranış özellikleri ifade etmişlerdir. Bu davranışlar risk alma, aktif ve
dinamik olma, aceleci davranmama, güven verme ve inisiyatif-sorumluluk almadan oluşmaktadır.
Okul müdürlerinin hepsi davranış olarak risk almanın önemine değinmişlerdir. Okul
müdürleri, yeni şeyler ortaya koymak ve fark yaratmak için risk almak gerektiğini, risk alırken
genellikle riskin boyutlarını değerlendirdiklerini ve derecelendirdiklerini, makul ve mantıklı riskler
aldıklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda üretimi gerçekleştirmek, yeniliği ve gelişimi sağlamak için
özellikle öğrencinin, öğretmenin ve okulun faydasına olan konularda risk almanın önemli olduğunu,
bazen mevzuatın boşluk bıraktığı alanlarda ve müfredat veya mevzuat dışı konularda da riskler
aldıklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte başarılı olmak için risk almanın gerekli olduğunu, yine
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özellikle parasal konularda borçlanmaya dayalı riske girdiklerini, okul müdürlüğünün riske dayalı bir
meslek olduğunu, yeniliğe yönelik işlerde sonucu olumsuz bile olsa riske girmek gerektiğini
söylemişlerdir.
Risk alabilirim risk almaktan korkmuyorum, hani sonuçları şu olur bu olur sonuçlarını çok
düşünen biri değilim ve çok tez canlıyım. …mesela bizim müfredatımızda yabancı dil yok,
sadece kendi okul öncesi öğretmeninin derse girip çıktığı işte müzik dersini okul öncesi
öğretmeniyle işlediği resimi, müziği oyunu işte okuma yazma hazırlık çalışmalarını dramayı
tek başına bir öğretmenle yaptığı tekdüze bir yapı var okul öncesinde, ben bu konuda iki
girişimde bulundum, özel okullardaki mantığı biraz okuluma getirmeye çalıştım, mesela
yabancı dilin küçük yaşta öğrenilebileceğine inanıyorum, duyarak eğlenerek
öğrenilebilindiğini düşündüğüm için müfredatın dışına çıktım okula İngilizce öğretmeni
getirdik, bunu velilere anlattık faydalarını, desteklediler, durumu iyi olmayan velileri okul aile
birliği karşıladı, İngilizce öğretmeni haftada üç kere çocukların serbest zamanlarında
derslerine girdi. Diğer arkadaşlarım bunları risk olarak gördü başın belaya girer dediler ama
biz direndik ve yaptık, bizler bu şekilde yaparak yani bir taraftan İngilizce bir taraftan satranç
veya kodlama gibi uygulamalarla çocukların çok yönlü yetişmesini sağladık ve bilişsel
gelişimlerine katkı sunduk. (M20)
Okul müdürlerinden M9, M13, M19, M24 davranış olarak aktif ve dinamik olmanın önemine
değinmişlerdir. Okul müdürleri, girişimci davranışın aktif olma ve dinamiklik gerektirdiğini, sürece
aktif katılımın ve süreçte rol ve sorumluluk üstlenmenin önemine değinmişlerdir. Aynı zamanda
sürekli yeni ve özgün bir şeyler ortaya koyma, yenilik üretme ve üretim çabası içerisinde olduklarını,
durağanlığı sevmediklerini, zor koşullarda dahi gelişimi sağlama adına dinamik yapılarını
koruduklarını ifade etmişlerdir.
Ben sürekli gelişimlere açık bir insanım yani çok iş çıkarırım kendime, yani bana bağlı çalışan
personelde hocam nerden çıkarıyorsunuz bu işleri derler, ben de sürekli müdür
yardımcılarımdan öneri isterim, yani ben hani durağan bir insan istemiyorum etrafımda
üretken istiyorum. … harekete geçirmek istiyorum, ben biraz da kendimden kaynaklı boş
durmayı sevmiyorum (M13).
Okul müdürlerinden M19 ve M25 davranış olarak aceleci davranmamanın önemine
değinmişlerdir. Okul müdürleri, girişimde bulunurken hızlı kararlar vermediklerini, girişimle ilgili
süreç ve boyutların ayrıntılarıyla değerlendirildiğini, planlı hareket ederek zaman süreci içerisinde bu
girişime ait unsurların belirlendiğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda risk almaya dayalı girişimlerde
alternatifler belirleyerek beklediklerini ve aceleci davranmadıklarını ifade etmişlerdir.
Ani kararlar almıyoruz, biz bir karar verirken araştırıyoruz, işte aşağıya bir kamelya
yapılacak işte nereye yapılacak önce bunu nasıl olsun kaç kişilik olsun bütçesi ne olsun
bunları belki de üç ay tartışıp bir sürü teklif alıp gidip yerinde görüp üç ay sonra yapıyoruz,
bu konularda aceleci bir insan değilim, ama aceleci olmamam daha fazla insanla daha fazla
paydaşla görüşmekte işimi kolaylaştırıyor benim (M19).
Okul müdürlerinden M3, M4, M5, M13, M17, M19, M20, M24 davranış olarak güven
vermenin önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, yapacakları girişimlerde samimi olduklarını
öğretmenlere hissettirdiklerini, öğretmenleri girişimle ilgili bilgilendirerek inandırmaya çalıştıklarını,
önceki okullarında elde ettikleri başarılarının öğretmenlere güven sağladığını belirtmişlerdir. Aynı
zamanda yapılacak işin fayda sağlayacağının gösterilmesinin güveni arttırdığını, öğretmene sürekli
destek olunacağının hatırlatılmasının ve bilinmesinin öğretmenin kendini güvende hissetmesine neden
olacağını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte bir şeyler yapmaya çalışma azminin öğretmenler ve diğer
paydaşlar tarafından görülmesinin bu paydaşların destek olmasını sağladığını, olumlu ilişki tarzının
kullanılması, dürüstlük ve inandırıcı bir dilin güven verme anlamında avantaj sağladığını
söylemişlerdir. Yine bazı okul müdürleri ise, şeffaf olma ve gizli bir ajandaya sahip olunmadığını
hissettirmenin paydaşların güvenini arttırdığını belirtmişlerdir.
Güven hissedildiğinde insanlar bu kapıları açmaya başlıyorlar. Ama bu bir süreç. İnsanlara
yakın bir bölgede çalıştıysanız ve sizin bir başarınızı gördüyse tamam burada da bunu yapar
der ve desteklerler. …siz keyfi bir şey değil yapacağınız işin okul açısından faydasını
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göstermeniz gerekiyor ve bunu birkaç kez üst üste güveni kazanacak şekilde hareket ettiğinizde
işiniz kolaylaşıyor (M17).
Okul müdürlerinden M3, M4, M5, M7, M12, M15, M18, M19, M20, M22, M23, M24
davranış olarak insiyatif ve sorumluluk almanın önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, devlet
okullarının yapısının hantal olması sebebiyle bazı girişimlerde bulunmak için insiyatif almak ve
yapılacak girişimlerin sorumluluğunu alarak sonuna kadar götürmek gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı
zamanda özellikle riskin olduğu durumlarda paydaşlara güven vermek ve cesaret sağlamak için
sorumluluk ve insiyatif almanın, girişimlerin ve yeni fikirlerin önünü açmak ve destek sağlamak
açısından paydaşların rahatlamasını sağladığını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte alınan insiyatif ve
sorumlulukların riskleri de beraberinde getirdiğini fakat insiyatif ve sorumluluk almanın, gelişimi ve
başarıyı sağlama açısından önemli katkılar sağladığını ve paydaşları cesaretlendirdiğini söylemişlerdir.
Yine insiyatif alınmayan bir yönetim tarzında statükonun devam ettirilme çabasının olduğunu ve
bunun yenilik ve gelişimlerin önünü kapatacağını belirtmişlerdir. Aynı zamanda okul işleyişinde
ortaya çıkan çeşitli paradoksal durumlar olduğunu ve bunları aşmak için insiyatif almak gerektiğini
ifade etmişlerdir.
Eğitim yöneticisi olarak ben bu sorumluluğu alıyorum ve yapıyorum sonuna kadar da bu işi
götürüyorum. Bir kere okul müdürü kurumun bir numarasıdır, yani diğer bütün paydaşlar size
bakarlar, bir kere ben şu imajı veriyorum, yani burda bir risk var ise bunun sorumlusu benim,
herhangi bir olumsuzlukta da bu sorumluluğu göğüsleyecek olan benim, bir kere burda bir
rahatlama oluyor öğretmende. Yani sorumluluğu alarak, alt tarafı rahatlatmak gerekiyor.
Öğretmenler, müdür yardımcıları rahatladığı zaman, o refleksi üzerlerinden attıkları zaman,
“müdür bu sorumluluğu aldı, e bizde elimizi taşın altına koyalım” demeye başlıyorlar, sonra o
zaman hiç aklınızda olmayan fikirler gelmeye başlıyor, çünkü insanlar rahatlıyorlar
sorumluluk bende dediğiniz zaman, bu sefer size farklı önerilerle geliyorlar, ama birincisi
sorumluluğu tamamen almak. (M12)
Motivasyon
Katılımcı okul müdürleri, bireysel yeterlikler açısından girişimci okul müdürlerini
diğerlerinden ayıran bazı motivasyon kaynaklarını ifade etmişlerdir. Bu motivasyon kaynakları
mesleki tatmin ve adanmışlık, olay ve durumlardan ilham alma, sonuç alma ve fayda elde etme, başarı
hikayelerinden esinlenme, başarı-başarısızlık kaygısının olmayışı ve öğrenme isteğinden oluşmaktadır.
Okul müdürlerinden M3, M12, M16, M18, M20, M21, M22, M23, M25 motivasyon olarak
mesleki tatmin ve adanmışlığın önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, yaptıkları girişimlerde ve
ortaya koydukları ürünlerde mesleki olarak tatmin olma hazzını yaşamak istediklerini, mesleği
sevmenin bir takım şeyleri ortaya koyma açısından itici güç olduğunu, içsel motivasyon sağladığını ve
keyif verdiğini, yapılan işe inanmanın o işin kararlılıkla sürdürülmesini ve mesleki heyecan
duyulmasını sağladığını belirtmişlerdir.
En başta mesleğimizi sevmemiz geliyor. Mesleğimizi seversek zaten bir takım şeyleri harekete
geçirebiliyorsunuz. Aslında devlet bu yaptıklarınız karşısında “al sana bu ödül” böyle bir şey
yapmıyor. Bu tamamen işimizi, mesleğimizi sevmekle alakalı, vicdanla alakalı, belki çok
popülist oldu ama gerçekten öyle, işimi seviyorum ve işimden keyif alıyorum. Birileri bana
ödül versin diye birileri bana aferin desin diye bu işleri yapmıyorum. Keyif aldığım için mutlu
olduğum için bir takım şeyleri yapmaya çalışıyorum (M18)
Okul müdürlerinden M2, M3, M12, M24 motivasyon olarak olay ve durumlardan ilham
almanın önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, bazen yaşadıkları çeşitli olay ve durumların onlar
açısından yeni girişimlere ve fikirlere vesile olduğunu, bu olay ve durumlar sayesinde farklı bakış
açıları kazandıklarını, yaşanan bazı güncel durumların bireyleri yeni girişimlere sevk ettiğini
belirtmişlerdir. Aynı zamanda bazı okul müdürleri, çevrelerinde şekillenen bazı örnek uygulamalardan
ve izlenimlerden etkilendiklerini ve bu örnek uygulamalardan ilham alarak yeni girişimlere teşebbüs
ettiklerini ifade etmişlerdir.
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Bazen olaylarda bizi etkileyebiliyor, işte çocuğun biri geliyor veya bir veli geliyor bir şey
söylüyor, bizim öyle bir bakış açımızın olmadığını fark ediyoruz, orda öyle bir girişimcilik
eksiğimiz varmış, evet diyorum bunu yapmayı unutmuşuz yapsaymışız daha iyi olurmuşuz
diyorum. (M3)
Okul müdürlerinden M1, M3, M7, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M19, M20,
M21, M23, M24, M25 motivasyon olarak sonuç ve fayda elde etmenin önemine değinmişlerdir. Okul
müdürleri, öğrencilerin hayatında bir şeyleri değiştirmenin veya bazı yetenekleri kazandırmanın ya da
bir şeyler ortaya koymanın yani öğrenci, okul ve öğretmen açısından bazı faydalar ve sonuçlar elde
etmelerinin kendilerine motivasyon sağladığını belirtmişlerdir. Aynı zamanda hedeflenen bu sonuç ve
faydalara ulaşmak için bazı riskleri göze aldıklarını, fikir ve önerileri girişimlere dönüştürürken
öğrenci, öğretmen faydasının ve elde edilecek sonucun değerlendirildiğini, ihtiyaçlara cevap verebilen
ve kişileri motive eden girişimleri dikkate aldıklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte yapılan
girişimler sonucu elde edilen sonuçlarda katkılarının olduğunu bilmeleri ve hissetmelerinin onları
mutlu ettiğini ve yeni ürünler ortaya koyma hedefinin gerçekleşmesinin onları motive ettiğini
belirtmişlerdir. Yine yapılan girişimler sonucu ortaya konan eserlerle ilgili olumlu geri dönütlerin
olmasının onlara güç verdiğini söylemişlerdir. Aynı zamanda maddi beklentilerin kendileri için ikinci
planda olduğunu, daha çok manevi haz elde etmek ve kişilere fayda sağlamanın kendilerine
motivasyon sağladığını belirtmişlerdir.
Yeni ürünler ortaya çıktığı zaman girişimcilik amacına ulaşmış demektir. Eğer hayallerimizi
gerçekleştirmiş isek projelerimizi gerçekleştirmiş isek o konuda da amacımıza ulaşmışız
demektir. Bizi motive eden şey öğrenci ve öğretmenlerimizin mutluluğu, eğer öğrenci ve
öğretmenlerimiz mutlu ise o işin yapılmasını istiyorlarsa ve sonucunda onlar mutlu
olacaklarsa o işi yapmaktan motive olacaklarsa elimizden geleni yapıyoruz, mesela
öğretmenlerimiz için de basitte olsa arkaya bir çardak yaptık ağaçlı falan çok mutlu oldular,
sohbet ettikleri bir ortamları oldu, yani benim için önemli olan öğrenci ve öğretmenlerin
mutluluğu, eğer öğrenci ve öğretmenlerimiz mutlu oluyorsa motive oluyorlarsa okulla ilgili
yaptığımız değişikliklerde arkası geliyor, ama onların motivasyonu düşüyorsa mutlu
olmuyorlarsa istedikleri bir şey değilse biz de o işe hiçbir şekilde girişmiyoruz. (M7)
Okul müdürlerinden M5 motivasyon olarak başarı hikayelerinden esinlenmenin önemine
değinmiştir. Okul müdürü, çeşitli başarılar göstermiş ve kendi alanında başarılı olmuş insanları takip
ettiğini, etkilendiğini ve beslendiğini belirtmiştir.
…bunun dışında mesela bu alanda başarı hikâyeleri de beni çok etkiliyor, ben hep takip
ederim, mesela kendine özgü başarısı olan iş adamları veya başka alanda eğitimciler olabilir
bu tür başarı hikâyelerini önemserim. Kendimde bu hikâyelerden beslenirim. (M5)
Okul müdürlerinden M2, M9, M11, M12, M15, M16, M17, M18, M20, M23, M25 motivasyon
olarak başarı veya başarısızlık kaygısının olmamasının önemine değinmiştir. Okul müdürleri,
yaptıkları girişimlerle ilgili başarısız sonuçlar elde etmelerinin onların motivasyonunu düşürmediğini
ve kaygılandırmadığını, başarısız sonuçların onları girişimlerle ilgili kararlılıklarından
vazgeçirmediğini hatta başarısızlıklardan ders alarak yollarına daha sağlam adımlarla devam ettiklerini
belirtmişlerdir. Aynı zamanda başarısızlıkların onlara süreçle ilgili öğrenme anlamında ve yeni
girişimlerde bulunurken çeşitli katkılar sağladığını, başarısızlıkların daha az hata ile karşılaşma
ihtimalini kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte başarıya yönelik de kaygı taşımadıklarını
ve bu anlamda kendilerine güvendiklerini ve rahat olduklarını ifade etmişlerdir.
Başarısız olmak beni tedirgin etmez, biz bir şeyi öğrencinin, öğretmenin ve velinin faydasına
olarak düşünüp hareket ediyoruz, başarısızlıkla ilgili bir analiz yapılırsa sonuçları iyi
değerlendirilirse ve süreç iyi düşünülüp planlanırsa çok başarısız olabileceğime inanmıyorum.
…birlikte hareket edilip olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir misin evet karşılaşabilirsin, ama
başarısız olabileceğimizi düşünerek de yapacağımız çalışmalardan asla vazgeçmeyiz. (M11)
Okul müdürlerinden M25 motivasyon ile ilgili olarak öğrenme isteğinin önemine değinmiştir.
Okul müdürü, yaptıkları çeşitli iş ve girişimlerin sonuçlarından yeni şeyler öğrenmelerinin kendisini
motive ettiğini belirtmiştir.
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…bir de motivasyon kaynağı olarak hep bir şeyler öğrenmek istiyorum, her yaptığım bir
şeyden yeni bir şeyler öğrenmek hoşuma gidiyor, ben bunlardan motive oluyorum (M25)
Örgütsel Yeterlikler
Okul müdürleri tablo 3’te görüldüğü örgütsel yeterlikler alt temasında proaktiflik, dikkatfarkındalık, fırsat ve değer verme kategorilerine ilişkin görüş belirtmişlerdir.

ÖRGÜTSEL YETERLİKLER

Tablo 3. Okul Müdürlerinin Örgütsel Yeterlikler Alt Temasına İlişkin Görüşleri
Alt
Kategori
Kodlar
Tema
Değişim yaratma
Proaktiflik
Var olan durumu iyileştirme
Kurum ve çevresel özelliklerini dikkate alma
Eksiklikleri fark etme
DikkatFarkındalık
Girişimlere farkındalık yaratma
Gerçekçi uygulanabilir fikirlere duyarlılık
Eksiklikleri ve olumsuzlukları fırsata çevirme
Fırsatları değerlendirme-planlama
Fırsat
Fırsat yaratma
Kriz anlarını ve çatışmaları fırsata dönüştürme
Fırsatları ve yenilikleri yakalama
İhtiyaç ve talepleri dikkate alma
Değer Verme
Fikir çeşitliliğini destekleme ve fikirlere
açıklık
Teşebbüslere Destek, Cesaretlendirme

Katılımcı
Sayısı
4
6
6
2
3
10
6
13
6
4
10
3
10
4

Proaktiflik
Katılımcı okul müdürleri, örgütsel yeterlikler açısından girişimci okul müdürlerini
diğerlerinden ayıran bazı proaktif özellikler ifade etmişlerdir. Bu özellikler, değişim yaratma ve var
olan durumu iyileştirmeden oluşmaktadır.
Okul müdürlerinden M2, M13, M15, M24 proaktif olarak örgütte değişim yaratmanın önemine
değinmişlerdir. Okul müdürleri, bulundukları okulda değişim yaratmanın varlığını hissettirmek
istediklerini, değişim yaratma konusunda ihtiyaç hissettiklerini, okulda değişim yaratma ve okula
yenilik katma duygusu çerçevesinde çabaladıklarını ve girişimlerde bulunduklarını belirtmişlerdir.
Şöyle de olsun istiyorum, işte bu müdür bu okula geldi bir şeyleri değiştirdi, bu okulda bir
değişim oldu, bu okulda güzel olumlu bir rüzgâr esti, hani şu olsun istemem, bu okulda şimdi
bizim hizmet süremiz dört yıl bilemediniz sekiz yıl bu süre bittikten sonra ya bu adam gitti iyiki
de gitti bu okuldan densin istemem. (M13)
Okul müdürlerinden M4, M14, M15, M16, M21, M23 proaktif olarak örgütte var olan durumu
iyileştirmenin önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri bazı durumlarda örgütte var olan durumu,
olumsuzlukları ve eksiklikleri iyileştirme, daha verimli hale getirme adına ihtiyaç hissettiklerini ve
harekete geçtiklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda durağan bir kişilik yapısına sahip olmadıklarını ve
örgütü geliştirme adına çeşitli girişimlerde bulunduklarını, kurumun daha ileriye gitmesi için çaba sarf
ettiklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte var olan olumsuzlukları ve eksiklikleri telafi ettiklerinde
kendilerini mutlu hissettiklerini, örgütte görülen eksikliklerin kendilerini rahatsız ettiğini ve harekete
geçirdiğini belirtmişlerdir.
…mesela bu okula geldiğimde bu okulda bazı eksik boyutların olduğunu gördüm, o boyutları
tamamlamak benim için önemliydi, daha güzel ne olabilir nasıl olabilir, insanlar burdan nasıl
faydalanabilir bütün bunlar beni harekete geçiren unsurlar, var olan durumu iyileştirmeye
çalışıyorum bu beni motive ediyor. (M16)
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Dikkat-Farkındalık
Katılımcı okul müdürleri, örgütsel yeterlikler açısından girişimci okul müdürlerini
diğerlerinden ayıran dikkat veya farkındalık ile ilgili özellikler ifade etmişlerdir. Bu özellikler, kurum
ve çevresel özelliklerini dikkate alma, eksiklikleri fark etme, girişimlere farkındalık yaratma, gerçekçi
uygulanabilir fikirlere duyarlılıktan oluşmaktadır.
Okul müdürlerinden M1, M3, M7, M8, M9, M11 dikkat ve farkındalık ile ilgili örgütte kurum
ve çevresel özelliklerini dikkate almanın önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, yapılan girişimlerde
kurumun artılarının ve eksilerinin dikkate alınmasını ve bu doğrultuda girişimlerin ve yapılacak işlerin
yönlendirilmesi gerektiğini, kurumun yapısının tanınması ve öğrenilen bu yapı doğrultusunda hareket
edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Aslında kurumun avantajlarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor, şimdi
baktığınızda kurumumuzun dezavantajlarına baktığımızda binasal sorunlarımız var, yani
demek ki bizim bundan kurumsal gözükme yöntemimiz olarak çok çaba sarf etmemiz
gerekiyor, ben akademik veya öğretmen boyutuna baktığımda yerleşmiş tecrübeli öğretmen
gruplarının olduğunu düşünüyorum ve öğrencilerin de öğretmenlerine güveninin arttığını
hissediyorum. (M9)
Okul müdürlerinden M8, M9 dikkat ve farkındalık ile ilgili örgütte eksiklikleri fark etmenin
önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, kurumda var olan eksiklikleri ve eksik noktaları fark etmenin
kendilerine avantaj, anlayış ve vizyon sağladığını ifade etmişlerdir.
Şöyle bir özelliğimin olduğunu düşünüyorum, bardağın boş tarafına bakmayı çok seviyorum,
herkes dolu tarafına bakarken siz boş tarafına baktığınızda eksikliği görüyorsunuz, o anda o
süreci lehinize çevirebilmek için bir adım önde oluyorsunuz, yani o eksikliği görüp o eksikliği
giderirseniz ya da giderecek adımlar atarsanız daha doğru oluyor, bu benim yöntemim. (M9)
Okul müdürlerinden M12, M14, M17 dikkat ve farkındalık ile ilgili örgütte girişimlere
farkındalık yaratmanın önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, yapacakları çeşitli girişimlerde çevre
desteğini alabilmek adına kurumun veya girişimin çeşitli niteliklerine farkındalık yarattıklarını, çeşitli
girişimlerde desteğin veya kullanımın az olduğu durumlarda birtakım yöntemler kullanarak teşvik
edici bir şekilde paydaşlarda farkındalık geliştirdiklerini, aynı zamanda girişimlerin farklı yönleri ve
avantajları, yararları paydaşlara anlatılarak bu farkındalığın arttırıldığını belirtmişlerdir.
Girişimlerle ilgili engelleri aşmak için olaya farklı açılardan bakmaya çalışırım.
Arkadaşlarıma o olayın faydalarından geleceğe yönelik çocukların geleceğine yönelik
olduğunu ifade ederim. (M14)
Okul müdürlerinden M5, M6, M9, M10, M13, M14, M18, M21, M22, M23 dikkat ve
farkındalık ile ilgili olarak örgütte gerçekçi uygulanabilir fikirlere duyarlı olmanın önemine
değinmişlerdir. Okul müdürleri, çeşitli paydaşlardan zaman zaman fikirlerin geldiğini fakat bazı
fikirlerin okulun koşulları çerçevesinde hayata geçirilemeyeceğini ve gerçekçi uygulanabilir
olmadığını belirtmişlerdir. Aynı zamanda okul şartları doğrultusunda yapılabilecek ayakları yere
basan, sağlam temellere dayanan fikirlere ise kayıtsız kalmadıklarını, bu fikirleri değerlendirdiklerini
ifade etmişlerdir. Bununla birlikte ortaya konan fikirlerle ilgili olarak yarar muhasebesi yaptıklarını ve
kurumun yapısı doğrultusunda yapılabilecek uygulamaları ve girişimleri gerçekleştirdiklerini, yani
okula uyarlanması konusunda fikir süzgecinden geçirdiklerini, girişimler konusunda akılcı ve realist
davrandıklarını ifade etmişlerdir.
Öğrenci temsilcisi geldi, biz işte okulumuzun bahçesinde yüzme havuzu yapmak istiyoruz, bu
güzel fikir yaratıcı fikir, olabilecek bir şey mi değil, ucu açık bir kavram, burada maddi
imkânlar çok önemli maddi imkânlar çerçevesinde yapılabilecek bir olay, maddi imkânlar var
ise biz bunu yapmaya çalışıyoruz, mesela bir öğretmenimiz yurtdışında tırmanma duvarı
görmüş ama bu yatay bir tırmanma duvarı, çocukların el kol koordinasyonu için güzel bir olay
ve bizim okulumuzun bahçesinde öğrencilerin bir yandan enerjilerini boşaltacakları kocaman
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büyük büyük duvarlarımız var, bu duvarları nasıl değerlendirebiliriz diye düşünürken
öğretmenimizin bu fikirlerini hayata geçirdik ve okul duvarlarına tırmanma malzemeleri
yerleştirerek, duvarları öğrenci ve öğretmenlerimizle boyadık, bir özel okulunda bizim
yaptığımız bu uygulamayı kendi okullarında yaptıklarına şahit olduk. Bu yaratıcılık işte bizim
yapabileceğimiz bir olay, ama bir yüzme havuzu gerçekçi değil tabi ki. Yani
gerçekleştirebileceğimiz şeyleri yapmaya çalışıyoruz. (M18)
Fırsat
Katılımcı okul müdürleri, örgütsel yeterlikler açısından girişimci okul müdürlerini
diğerlerinden ayıran fırsat ile ilgili özellikler ifade etmişlerdir. Bu özellikler, eksiklikleri ve
olumsuzlukları fırsata çevirme, fırsatları değerlendirme planlama, fırsat yaratma, kriz anlarını ve
çatışmaları fırsata dönüştürme, fırsatları ve yenilikleri yakalama’dan oluşmaktadır.
Okul müdürlerinden M4, M8, M11, M17, M23, M25 fırsat ile ilgili olarak örgütte var olan
eksiklikleri ve olumsuzlukları fırsata çevirmenin önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, okullarında
bazı eksikliklerin ve olumsuz yönlerin olduğunu fakat bu eksiklikleri fırsata dönüştürdüklerini,
eksiklik ve olumsuzlukları fırsata dönüştürme konusunda değerlendirme yaptıklarını ve bu
olumsuzlukların doğru yönlendirilmesi ile okulun güçlenmesini sağladıklarını belirtmişlerdir. Aynı
zamanda okuldaki sorunları doğru teşhis ederek bunları mesleki yeterlikleri doğrultusunda faydaya
dönüştürdüklerini ve artılarını ön plana çıkardıklarını söylemişlerdir. Bununla birlikte okulları
açısından dezavantaj olarak gördükleri kimi işleyiş ve uygulamaları, zamanla okula katkı ve değer
sağlayan, okulun prestijini arttıran bir fırsata dönüştürdüklerini ifade etmişlerdir.
…daha önceki okulumda yüze yakın Suriyeli öğrenci vardı ve ister istemez bu öğrenciler bir
çok okulda problemdi, ilk kayıt sürecinde biz gelenleri çok kabul etmeme durumumuz vardı,
sonra baktık ki bu öğrenciler bizler için birer avantaj olarak dönecek aslında, sonra bunun
birazcık daha gündemini yapmaya başladım, ve bu süreç içerisinde hem onlara öğretmen
olanağı sağladık, yaz kursu açtık bu fırsatı değerlendirmek için, yaz kursunda otomatikmen
servis taşıma olayı ücretsiz oldu, bu taşımayı kullanarak öğrencileri gezilere götürdük, hem de
o öğrencileri belli bir seviyenin üstüne çıkardık, halk eğitim üzerinden kurslar açmaya
başladık, yani Suriyeli öğrenciler benim için dezavantaj olmaktan çıkarak avantaja döndü ve
ilçede yapılan iki erasmus projesinde de konu dezavantajlı öğrencilerdi ve okulumuza elli
altmış tane yurtdışından misafir geldi, öğrenciler ve öğretmenlerle haşır neşir oldular,
okulumuza böyle bir değer kattık, bunu görerek de il dışından iyi bir öğretmenimiz bu okul
güzel projeler yapıyor diyerek buraya tayin geldi, iyi bir İngilizce öğretmenini okula
kazandırmıştık, tamamen birbirinden bağımsız şeyler ama birbirine adapte oldu, fırsat olarak
da daha sonra yardımlar, eğitimler oldu Suriyeli öğrencilerle ilgili, işte okul müdürlerini,
müdür yardımcılarını Antalya’da bir kampa aldılar, okullara ödenekler geldi, malzemeler
geldi, mesela Suriyeli öğrencilere gelen malzemelerden okuldaki diğer öğrencileri de
yararlandırıyordum (M25).
Okul müdürlerinden M1, M3, M6, M8, M10, M11, M13, M14, M17, M20, M21, M22, M25
fırsat ile ilgili olarak örgütte fırsatları değerlendirme ve planlamanın önemine değinmişlerdir. Okul
müdürleri, fırsatlar ortaya çıktığında fırsatların boyutlarının ve uygulamaya geçirme ayrıntılarının
değerlendirilmesi ve planlaması gerektiğini, avantaj veya dezavantajlarının kendileri tarafından
muhasebe edildiğini, özellikle finansal olarak yapılabilirliğinin ve uygulanabilirliğinin
değerlendirildiğini, bu fırsatların kimlerle birlikte hayata geçirilebileceğinin planlandığını ve yararzarar analizi yaptıklarını belirtmişlerdir.
Öncelikle önümüze çıkan fırsatları değerlendiriyoruz, bu yapacağımız işin fırsatın yani fırsat
mıdır değil midir bakmak gerekiyor, onun ön çalışmasını yapıyoruz, artısı nedir eksisi nedir,
artısı bizi nereye getirebilecek bunun riskleri nedir değerlendirmesini yapıyoruz, bizim için
fırsat olarak görünebilecek şeyleri hedefe ulaşma noktasında bir plan doğrultusunda harekete
geçiriyoruz. (M11)
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Okul müdürlerinden M1, M4, M10, M15, M20, M21 fırsat ile ilgili olarak örgütte fırsat
yaratmanın önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, fırsatların her zaman ortaya çıkmayabileceğini
ve bazen fırsatların okul yöneticileri tarafından yaratılması ve ortaya konulması gerektiğini,
paydaşlarla birlikte hareket edilirse birçok fırsatın ortaya koyulabileceğini, yine kurumun ve çevrenin
özelliklerinin değerlendirilmesi sonucunda yeni fırsatların ve yararlı girişimlerin ortaya konabileceğini
belirtmişlerdir.
…buraya geldiğimde ilk dikkat çeken şey rüzgârın şiddeti oldu. Dedim ki buraya mutlaka bir
rüzgâr tribünü yapmam lazım. Tepede olduğumuz için rüzgâr her yönden esiyor. Artı dalgalar
ciddi bir şekilde etkiliyor. Dalgalardan elektrik üretimi, rüzgârdan elektrik üretimi ve yine
güneşi gören çatımız var, pansiyon için söylüyorum, orayı güneş enerjisi ile donatma şeklinde
hemen neyi devreye sokabiliriz diye fırsatlarımızı hemen ortaya koydum. (M15)
Okul müdürlerinden M8, M9, M17, M20 fırsat ile ilgili olarak örgütte kriz anlarını ve
çatışmaları fırsata çevirmenin önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, örgütte bazen kriz anlarında
veya çatışma anlarında örgütsel ve insan kaynakları açısından bazı olumsuzlukların ortaya
çıkabileceğini fakat bunların fırsata dönüştürülebileceğini, çatışma ortamlarından bazen kurum
yararına olan olumlu sonuçların ortaya çıkabileceğini, yeniliklerin örgüte kazandırılabileceğini ve
avantaj sağlayabileceğini belirtmişlerdir.
Aslında en çok kriz anlarını ben çok seviyorum, çünkü şimdi bir kurumu yönetiyorsunuz, o kriz
anlarında herkesin modunun düştüğü, motivasyona ihtiyacı olduğu bir durumda sizin
fırsatların ortaya çıktığı bu durumları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. (M9)
Okul müdürlerinden M2, M6, M7, M10, M12, M15, M20, M21, M23, M25 fırsat ile ilgili
olarak örgütte fırsatları ve yenilikleri yakalamanın önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, ortaya
çıkan fırsatları zamanında yakalamanın önemli olduğunu, yine çağın getirdiği yeniliklerin takip
edilmesi ve kurumun gelişimi için yeniliklere ayak uydurup bu yeniliklerin yakalanması gerektiğini
belirtmişlerdir. Bununla birlikte zamanla çeşitli ihtiyaçların ortaya çıktığını ve bu ihtiyaçların girişime
dönüştürülebilmesi için fark edilmesinin önemini ifade etmişlerdir. Aynı zamanda okula katkı
sağlayacak fırsatların yakalanması için uyanık ve tetikte olduklarını ve ortaya çıkar çıkmaz
değerlendirdiklerini, çevresel koşulların değerlendirilmesi sonucunda bazı gelişim sağlayıcı ve
kuruma artı değer katacak fırsatların görülebileceğini ve bunların karlı ve faydalı bir hale
dönüştürülebileceğini söylemişlerdir. Yine akademik ve mesleki olarak yeterli kapasiteye sahip
olmalarının ve güncel paradigmaları ve değişimleri takip etmelerinin okul müdürlerinin fırsatları
görmesinde onlara alt yapı sağladığını belirtmişlerdir. Aynı zamanda bazı fırsatların diğer okul
müdürleri tarafından görmezden gelindiğini veya fark edilmediğini belirterek kendilerinin bu konuda
dikkatli olduklarını, olanak ve fırsatları değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir.
Uyanık olmak gerekiyor, yani bir fırsatı yakalamak bizim için önemli, eğer uyanık olursak o
fırsatı bizim için değerlendirmek kolaylaşır, hiçbir zaman fırsatları geri tepmem, uyanık
olurum, fırsatını kollarım pusuya yatarız eğer o fırsat gelmişse tepmeyiz hemen değerlendiririz
ve okulumuza fayda sağlayacak her fırsatı değerlendiririz ve amacımıza ulaşmaya çalışırız.
(M7)
Değer verme
Katılımcı okul müdürleri, örgütsel yeterlikler açısından girişimci okul müdürlerini
diğerlerinden ayıran değer verme ile ilgili özellikler ifade etmişlerdir. Bu özellikler, ihtiyaç ve talepleri
dikkate alma, fikir çeşitliliğini destekleme ve fikirlere açıklık, teşebbüslere destek ve
cesaretlendirmeden oluşmaktadır.
Okul müdürlerinden M10, M11, M16 değer verme ile ilgili olarak örgütte ihtiyaç ve talepleri
dikkate almanın önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, çalıştıkları kurumların ve paydaşların çeşitli
ihtiyaçlarının ve taleplerinin olabileceğini ve bu taleplerin doğru yöne yönlendirildiğinde özgün
girişimlerin ortaya çıktığını, bu ihtiyaç ve talepleri gidermenin kendilerini motive ettiğini
belirtmişlerdir.
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Geçen sene bir kütüphane planlayıp harekete geçtik tamamladık, çok güzel ve işlevsel bir
kütüphane oldu, bunun başlangıç noktasından itibaren, yani kurumun ihtiyaçları belli,
ihtiyaçlar ve talepler belli, bu talepleri doğru yöne yönlendirdiğimizde ve dediğim gibi herkesi
birlikte hareket etmeye sevk ettiğimizde çok güzel ve özgün projeler ve sonuçlar ortaya
çıkıyor. …kütüphane demeyi de istemiyorum aslında çünkü kütüphane denildiğinde masa raf
akla geldiği için bizim ki hayal odası şeklinde adlandırdığımız bir yer, masaların olmadığı
öğrencilerin gittiği zaman rahatladığı mutlu olduğu ve gitmek için can attığı bir yer
oluşturduk, bu tür şeyler ihtiyaç hâsıl olduğu zaman yönlendirmeyle çok güzel sonuçlar
alınıyor. (M11)
Okul müdürlerinden M2, M5, M9, M12, M13, M17, M20, M21, M24, M25 değer verme ile
ilgili olarak örgütte fikir çeşitliliğini desteklemenin ve fikirlere açık olmanın önemine değinmişlerdir.
Okul müdürleri, kurumda yapılan çeşitli toplantılarda öğretmenlerin fikirlerinin ve yaratıcılıklarının
ortaya çıkması adına onları fikirlerini ifade etmeye teşvik ettiklerini, fikirleri ve fikir çeşitliliğini
daima dikkate aldıklarını, okula katkı sunmaya yönelik fikirleri nedeniyle onları onure etiklerini ve bu
fikirleri kurumsal gelişim açısından değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda bu fikirlerin
hayata geçmesi sonucu çeşitli başarılar kazandıklarını ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini,
öğretmenlerin ortaya koydukları fikirlerle ilgili hayallerini gerçekleştirerek onları mutlu ettiklerini ve
böylece o kişilerin o girişimi sahiplendiklerini, bütünleştiklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte
paydaşların fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir iklim oluşturduklarını, farklı sesleri zenginlik
olarak gördüklerini, hayata geçiremeyecekleri fikirleri ise fikrin sahibi olan öğretmenlere uygun bir
dille ve nedenlerini belirterek açıkladıklarını, kapılarının her zaman çeşitli fikirlere açık olduğunu
söylemişlerdir. Yine ortaya konan çeşitli fikirleri not aldıklarını, öğretmenleri fikirlerini belirtmeleri
açısından cesaretlendirdiklerini, öğrencilerin fikirlerini ve dileklerini okul idaresine ulaştırabilecekleri
çeşitli birimlerinin olduğunu belirtmişlerdir.
…yani bir fikriniz var ise uygulanmasını istediğiniz, mutlaka bunu bize iletin ve bize getirin.
Yani bir kere benim odama gelip de saçma sapan ne söylenirse söylensin kişi fikrini söylediği
zaman ben en başta okula katkı sunmaya çalıştığı için ona teşekkür ederim ve mutlaka o fikir
üzerinde konuşuyorum ve birçok şeyi de onların fikirleri üzerinde inşa ediyoruz. (M12)
Okul müdürlerinden M3, M15, M18, M22 değer verme ile ilgili olarak örgütte teşebbüslere
destek ve cesaretlendirmenin önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, öğretmenler tarafından
gerçekleştirilen girişimlere maddi ve manevi destek olduklarını, öğretmenlere bu güveni verdiklerini,
başarıya ulaşmaları için çaba harcadıklarını ve öğretmenleri bu anlamda teşvik ettiklerini, arkalarında
olduklarını hissettirdiklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda bu teşebbüsler için okul imkânlarını
harekete geçirdiklerini ve girişimlerini kolaylaştırdıklarını, özellikle öğrenci faydasına olabilecek ve
kurumsal olabilecek girişimlere daha fazla önem verdiklerini, öğretmenleri bu konuda sorumluluk
almaları hususunda cesaretlendirdiklerini ifade etmişlerdir.
Öğretmen veya öğrenciden yaratıcı bir şey geldiği zaman sonuna kadar destek veriyorum,
öğrencinin lehine olan her türlü şeye sonuna kadar destek veriyoruz, yani ona yapacağı bir
işlemde finansal kaynak oluşturmaya çalışıyoruz, çocuk diyor ki hocam işte dergi çıkartacağız
veya şöyle bir çalışma yapacağız ama nedir o çalışmayı yaparken o finansal kaynağı
paydaşlardan bulmaya çalışıyorum, yani her şeyi devletten beklemicen her şeyi devletten zaten
ekonomik anlamda bulamazsınız, ama orda da öğrencinin bu yaratıcı özelliğini de
öldürmemek lazım, yani öğretmen de aynı şekilde öğretmen bir çalışma yapıyorsa ve öğrenci
ile ilgili ise sonuna kadar destekliyoruz. (M22)
İlişkisel Yeterlikler
Okul müdürleri tablo 4’te görüldüğü gibi ilişkisel yeterlikler alt temasında işbirliği, iknainandırma ve iletişim kategorilerine ilişkin görüş belirtmişlerdir.
Tablo 4. Okul Müdürlerinin İlişkisel Yeterlikler Alt Temasına İlişkin Görüşleri
Alt Tema

Kategori

Kodlar
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İşbirliği

İkna-İnandırma

İletişim

Riskleri paylaşma
Paydaş gücünden yararlanma
Sorumluluk verme
Paydaşları harekete geçirme
İkna etme
Çevresel imkânları hareketlendirme
Motive etme
Etkili İletişim-Etkileşim Kurma
İlişki Yönetimi
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2
13
1
14
13
16
9
10
3

İşbirliği
Katılımcı okul müdürleri, ilişkisel yeterlikler açısından girişimci okul müdürlerini
diğerlerinden ayıran işbirliğine dair özellikler ifade etmişlerdir. Bu özellikler, riskleri paylaşma,
paydaş gücünden yararlanma ve sorumluluk vermeden oluşmaktadır.
Okul müdürlerinden M9 ve M25 işbirliği ile ilgili olarak riskleri paylaşmanın önemine
değinmiştir. Okul müdürleri, yapılacak girişimlerde ortaya çıkabilecek risklerin ve sorumlulukların
paylaşılmasının girişimle ilgili riskin azalmasına, bireylerin daha fazla sorumluluk almalarına,
yapılacak işe daha fazla değer vermelerine, yöneticinin iş ve sorumluluk yükünün azalmasına ve işin
kalitesinin ve sonuç alma olasılığının daha da artmasına neden olacağını belirtmişlerdir.
Yani riskleri paylaşmak, hani şey derler teşbihte hata yok ama en güzel ortaklık suç
ortaklığıdır, bunu ben şöyle görüyorum suçtan ziyade riski paylaşırsanız riskin azalmasına
katkı sağlarsınız, çünkü riskin oluşmaması için o gruptaki herkes yapacağı işi en iyi şekilde
yapmaya çalışır, ya da aldığınız risk ve sorumluluğu dağıtırsanız da biraz daha üzerinizdeki
yük hafifler ve yaptığınız işin kalitesi de artar diye düşünüyorum, risk oranının da azalacağını
düşünüyorum. (M9)
Okul müdürlerinden M1, M4, M6, M7, M9, M10, M12, M13, M16, M19, M20, M21, M25
işbirliği ile ilgili olarak paydaş gücünden yararlanmanın önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri,
yapacakları çeşitli girişimlerde okuldaki paydaşların ve insan kaynağının yetenek ve becerilerinden
yararlandıklarını, kaynak yarattıklarını, paydaşların ilişkileri yoluyla girişimlere yönelik işleri
hallettiklerini, sürece paydaşları da dâhil ederek işbirliği içerisinde onların desteğinden
faydalandıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte özellikle kurumda girişimci ruha sahip olan
yetenekleri ile ön plana çıkmış öğretmenlerden fikri güç anlamında destek aldıklarını ifade etmişlerdir.
Aynı zamanda daha çok girişimlere kaynak sağlama noktasında sıkıntı yaşadıklarını ve bu nedenle
velilerin veya diğer paydaşların maddi gücünden yararlanarak bu girişimleri finanse ettiklerini, bu
anlamda çeşitli girişimlerde bulunduklarını söylemişlerdir. Yine okul müdürü tarafından koyulan
hedeflerin gerçekleşmesinde paydaş yeteneklerinin ve kadronun nitelikli olmasının önemli bir
etkisinin olduğunu, paydaş gücünden yararlanarak çok güzel sonuçlar elde ettiklerini, özellikle kuruma
katkı sunmaya çalışan öğretmenlerin gücünden çok fazla yararlandıklarını belirtmişlerdir.
Mesela 2015 yılında biz bir akıl oyunları sınıfı yapmak için uğraştık, maddi anlamda biraz
sıkıntı yaşıyorduk, bizim bir öğretmenimizin eşinin işte çok varlıklı olduğunu hayır işlerine çok
yardımda bulunduğunu öğrendim ve dedim ki hocam eşinizle görüşebilir miyiz dedim, işte bir
akıl oyunları sınıfı yapmayı planlıyoruz bize destek olur mu dedim, gittik görüştük, bize
projelendirin dedi, proje formatında hazırlayın dedi, ben inceleyip yönetim kuruluna sunayım
dedi eğer onaylarlarsa hemen size akıl oyunları sınıfı yaparız dedi, biz bu girişimi
projelendirdik dosya halinde sunduk, hoşuna gitti, hiç dosyayı incelemeye gerek yok dedi
dosyanız çok güzel dedi hemen maliyete baktı, yirmi üç bin türk lirası civarında bir maliyeti
vardı, dedi siz anlaşın yapın ödemesini ben yaparım dedi, iki üç ay içerisinde bizim akıl
oyunları sınıfımız hazırlandı ve beş yıldır her türlü akıl oyununun olduğu bir yer olarak
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öğrencilerimiz sınıflarımız serbest etkinlikler derslerinde faydalanıyorlar, kalıcı bir eser oldu.
(M7)
Okul müdürlerinden M12 işbirliği ile ilgili olarak sorumluluk vermenin önemine değinmiştir.
Okul müdürü, yapılan girişimlerle ilgili olarak işin niteliğine göre paydaşlara sorumluluk ve yetki
verdiğini, bu sorumlulukların sonuçlarıyla ilgili olarak bu kişilerin geri dönütler sağladıklarını ve
koordine ettiklerini belirtmiştir.
Kurum içerisinde benim belirlediğim arkadaşlar var bunlar bazen müdür yardımcısı oluyor bazen
öğretmen, bazen hizmetli, memur veya veli oluyor, o işin niteliğine göre, mutlaka o işten sorumlu
bir kişi oluyor, yetki ve sorumluluk onda oluyor, sonuçlarını bana bildirmek şartıyla. Diğerleri
ona yardımcı oluyorlar ama o iş o kişinin uhdesinde gidiyor. Ama mutlaka işin başında direk
benimle irtibatlı olan kurum içerisinden biri oluyor ve o kişi benimle ve diğer paydaşlarla
(sponsor, işçi, usta gibi) aradaki koordinasyonu sağlıyor (M12).

İkna-İnandırma
Katılımcı okul müdürleri, ilişkisel yeterlikler açısından girişimci okul müdürlerini
diğerlerinden ayıran ikna ve inandırmaya dair özellikler ifade etmişlerdir. Bu özellikler, paydaşları
harekete geçirme, ikna etme, çevresel imkânları harekete geçirme ve motive etmeden oluşmaktadır.
Okul müdürlerinden M1, M2, M4, M6, M8, M9, M12, M13, M15, M16, M20, M21, M24,
M25 ikna-inandırma ile ilgili olarak paydaşları harekete geçirmenin önemine değinmiştir. Okul
müdürleri, yapılacak çeşitli girişimlerle ilgili olarak öğretmenleri harekete geçirerek onların sürece
dâhil olmasını, girişime yönelik alt yapıyı hazırlayarak öğretmenlerin bu girişimi sahiplenmesini
sağladıklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda personele güven vererek birlikte başarılacağına dair
harekete geçirici davranışlarda bulunduklarını, gönüllü olarak girişimlere katılım gösteren
öğretmenlerin sürece dâhil edilerek sürecin birlikte yürütülmesini sağladıklarını ifade etmişlerdir.
Bununla birlikte öğretmenleri bu girişimlere ve sürece dâhil etmeden, rol vermeden başarılı
olunamayacağını, girişimi hayata geçirmek için görev dağılımı yaparak öğretmenlerin kendilerini
yetkin hissetmelerini sağladıklarını söylemişlerdir. Yine okulda girişimci yönü ağır basan
öğretmenlerin idare tarafından potansiyellerini ve yeteneklerini ortaya çıkaracak şekilde
desteklenmeleri gerektiğini, durağan bir yapıda olan personel davranışlarının çeşitli girişimlerle
harekete geçirildiğini belirtmişlerdir. Özellikle mali konularda okul aile birliklerini harekete geçirerek
sorumluluğu geniş alana yaydıklarını, riski azalttıklarını ve o kişilerinde kendilerini değerli
hissetmesine neden olduklarını ifade etmişlerdir. Yine sürece dâhil olan ve harekete geçen paydaşların
kendilerini mutlu hissettiklerini ve özgüvenlerinin artarak yeni girişimler için kendilerine güven
duyduklarını söylemişlerdir. Bununla birlikte bazı okul müdürleri, öğretmenleri harekete geçirerek
kendilerinin bu süreçte rehberlik ettiklerini, paydaşların harekete geçmesini sağlamak için etki ajanı
olarak değerlendirdikleri informal lider öğretmenleri kullandıklarını ve onları harekete geçirerek onlar
üzerinden harekete geçme davranışını tüm kuruma yaydıklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda bazı
okul müdürleri ise öğretmenlerin durağan davranışlarının kendilerini rahatsız ettiğini belirterek onları
harekete geçirme adına çeşitli teşvikler kullandıklarını söylemişlerdir. Yine bazı okul müdürleri ise
çeşitli toplantılar ve bilgilendirmeler yoluyla öğretmenlerde girişimlere yönelik merak uyandırdıklarını
ve bu şekilde harekete geçirdiklerini ifade etmişlerdir.
…okulda bir proje yaptığınızda bunun içine öğretmeni dâhil ediyorsunuz öğrenciyi dâhil
ediyorsunuz, onlar yapıyorlar siz sadece reklamını yapıyorsunuz teşvik ediyorsunuz onları, bir
araya getiriyorsunuz kaba tabirle gaza getiriyorsunuz gerisini onlar yapıyor zaten. (M3)
Öğretmenler içerisinde de girişimci olan yaratıcı olan bir şeyler yapmak isteyen yok mudur
vardır, önemli olan idarenin o kimseleri yanına çekip beraber çalışmaları, potansiyellerini
ortaya koymaları, ne kadar çok insanı katabiliyorsan bu sürece o kadarı olumlu şeyler ortaya
çıkıyor. (M8)
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Okul müdürlerinden M1, M2, M6, M7, M10, M12, M13, M14, M17, M19, M21, M23, M25
ikna-inandırma ile ilgili olarak paydaşları ikna etmenin önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri,
iletişimi ve yenilikçi fikirleri kullanarak kendilerini öğretmenlere kabul ettirdiklerini, aynı zamanda
yapılacak girişimlerin ortaya koyacağı faydaları ve sonuçları anlatarak ve hayata geçmiş çeşitli
örnekler göstererek paydaşları ikna ettiklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda okul müdürleri,
paydaşlara dayatma ile bir şey yapılamayacağını ve girişimleri benimsetmek ve gönüllülüğü sağlamak
gerektiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte direnç gösteren kişilere girişimsel uygulamanın
özellikleri ve yararları anlatılarak ve o kişiyle empati kurularak benimsetildiğini, bazen bu girişimlere
inanan öğretmenleri kullanarak diğer öğretmenleri ikna ettiklerini, çeşitli veriler ve bilgiler paylaşarak
veya çeşitli paylaşımlarda bulunarak ikna yolunu denediklerini söylemişlerdir. Yine okul müdürleri,
yapılacak girişimlerin inandırıcı olması gerektiğini, özellikle öğretmenler ikna edilirse ve inandırılırsa
öğretmenlerinde kendi paydaşlarını (öğrenci ve veli) ikna edebileceğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda
maddi anlamda velilerin girişimlere destek sağlamalarını kolaylaştırmak için velileri ikna etme
konusunda amacın iyi anlatılması gerektiğini ve veliye girişimle ilgili somut paylaşımlar yapıldıktan
sonra velinin ikna edilebildiğini ifade etmişlerdir. Bazı okul müdürleri ise paydaşları işin içine katarak,
girişimin gerekliliğini deneyimleterek ikna yolunu denediklerini, yöneticinin de bu girişimlere
inanması gerektiğini belirtmişlerdir.
Girişimcilik tek başınıza planlayıp yapabileceğiniz şeyler değil, kamusal bir alandasınız
birçok kişiyi etkiliyor, onlardan destek almanız lazım, inandırıcı olmalı, insanları ikna
edebilmelisiniz, iletişiminiz kuvvetli olmalı, bunlar bende var diye düşünüyorum. (M10)
…konuşarak anlatarak belki de işin içine katarak bunun niçin gerekli olduğuna inandırarak
ikna etmeye çalışıyorum. (M2)
Okul müdürlerinden M4, M5, M7, M8, M10, M11, M13, M14, M15, M17, M19, M20, M21,
M22, M23, M25 ikna-inandırma ile ilgili olarak çevresel imkânları harekete geçirmenin önemine
değinmişledir. Okul müdürleri, özellikle maddi kaynak gerektiren girişimlerde çeşitli ziyaretler ve
paylaşımlar yapılarak ve kişisel ilişkiler kullanılarak çevrenin imkânlarından yararlanılabileceğini
belirtmişlerdir. Aynı zamanda çeşitli vakıflar, yardım kuruluşları, STK’lar, özel işyerleri, fabrikalar,
hayırseverler, nüfuzu olan kişiler, kanaat önderleri ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarından
ve yerel imkânlardan bu girişimlere yönelik destek aldıklarını, girişimlere yönelik sponsorlar
bulduklarını, öğretmen ve veli bağlantılarını bu girişimlere destek sağlamak için yönlendirdiklerini
ifade etmişlerdir. Bununla birlikte zaman zaman bu girişimleri finanse etmekte zorlandıklarını ve bu
tür durumlarda çevre değişkenlerini ve desteğini devreye soktuklarını söylemişlerdir.
Çevredeki imkânları harekete geçirirsin atıyorum velilerimiz olabilir esnaf olabilir örneğin
maddi bir şey gerektiren bir çalışma olduğunda çevrenin imkânlarını olanaklar ölçüsünde
ziyaretler yaparak durumu anlatarak onlarla paylaşarak destek alınabilir, bu tür çalışmalar
bu şekilde yürütülür. Kaynak tedarik etmek için çevreyi kullanmayı çalışırım, özel kanalları ve
kişisel ilişkilerimi devreye sokarım, aynı şekilde öğretmen arkadaşlarında ilişkileri üzerinden
yapmaya çalışırım, kurum ziyaretleri, işyeri ziyaretleri gibi farklı seçenekleri kullanarak
anlatarak bunların resimli görsellerini hazırlatarak benzeri şeylerle tanıtımlarda bulunarak
destek bulmaya çalışırım (M5)
Bölgede yer alan kanaat önderleri veya sivil toplum kuruluşlarıyla daha yerelde yer alan
iletişimler kuruyoruz, onları okulumuza davet ediyoruz veya biz onlarla temas kuruyoruz ya
da işte seçilmiş kişiler, muhtar veya siyasi temsilciler var ise o anlamda onlarla kaynakları
okula yönlendirmeleri adına temaslarda bulunuyoruz, bölge imkânlarını okulumuza
çevirmeleri için temasta bulunuyoruz. Böyle iletişimlerimiz var, bu şekilde çevreyi veya maddi
imkânları olan yardımsever insanların okula daha duyarlı olmalarını sağlamak için sohbetler
yapmaya çalışıyoruz, onlarla bir araya gelip, hem derdimizi anlatıyoruz, hem de onların
burayı anlamalarını sağlıyoruz, böyle adımlarımız var. (M23)
Okul müdürlerinden M2, M3, M5, M9, M12, M13, M15, M17, M19 ikna-inandırma ile ilgili
olarak paydaşları motive etmenin önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, girişimlerle ilgili olarak
personellerini harekete geçirmek amacıyla onların ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını,
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ödüllendirdiklerini ve teşvik ettiklerini, olumsuz durumlarda personele moral verdiklerini, yaşanan
olumsuzlukların kurum açısından gelişim süreci olarak görüldüğünü personele ifade ettiklerini
belirtmişlerdir. Aynı zamanda üst makamlardan veya okul idaresinden gelen bir ödüllendirme veya
onure etme davranışının öğretmenleri önemli derecede motive ettiğini, çeşitli girişimlerde veya
projelerde görev alan öğretmenlerin ve öğrencilerin güdülenmelerini ve motive olmalarını sağlamak
amacıyla çeşitli motivasyon araçları (not, belge, teşekkür gibi) kullandıklarını ifade etmişlerdir.
Bununla birlikte moral motivasyon sağlayarak harekete geçirmenin ve girişimlere, üretkenliğe
yöneltmenin Türk insanının temel karakteristiği olduğunu ve bu moral unsurlarının öğrenci ve
öğretmenlere transfer edilmesi gerektiğini, kişilerde “ben de yapabilirim” isteğini uyandıracak
teşvikleri ve motivasyon unsurlarını kullandıklarını söylemişlerdir.
Bizim Türk insanlarının üretkenliğinin temelini moral oluşturuyor. Moraliniz var mı yaparız.
Hani derler ya moraliniz olduğunda zoru yaparız da imkânsız biraz zaman alır. Biz Türk
insanı böyleyiz. Bu anlamda tek dikkat edeceğimiz şey morali içimizde barındırmak ve
öğretmenlere ve öğrencilere transfer etmek. Herkesin kendi potansiyeli noktasında “ben bunu
yapabilirim” ondan sonra böyle bir faaliyet var buna “ben de katılayım” diyerek istek
uyandıracak şekilde onları taltif ediyoruz. (M15)

İletişim
Katılımcı okul müdürleri, ilişkisel yeterlikler açısından girişimci okul müdürlerini
diğerlerinden ayıran iletişime dair özellikler ifade etmişlerdir. Bu özellikler, etkili iletişim etkileşim
kurma ve ilişki yönetiminden oluşmaktadır.
Okul müdürlerinden M3, M4, M5, M12, M13, M16, M18, M20, M22, M24 iletişim ile ilgili
olarak paydaşlarla etkili iletişim ve etkileşim kurmanın önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri,
yapacakları girişimleri ve fikirleri öğretmenlerle paylaştıklarını ve onlardan bu girişim düşüncesiyle
ilgili fikir aldıklarını ve böylece etkileşim halinde olduklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda
öğretmenleri çeşitli girişimlere ikna etmek için iletişim dilini kullandıklarını, paydaşlarla iletişimlerini
güçlendirecek çeşitli etkinlikler (gezi, kahvaltı organizasyonu gibi) organize ettiklerini ve yıl
içerisinde paydaşlarla iletişimi güçlendirecek çeşitli planlamalar yaptıklarını ifade etmişlerdir.
Bununla birlikte çevre paydaşları ile etkili iletişim kurarak çeşitli girişimleri ve etkinlikleri finanse
ettiklerini, hatta büyük maliyetler gerektiren girişimleri ikili ilişkileri kullanarak bağışlar yoluyla
hayata geçirdiklerini söylemişlerdir. Yine paydaşlarla etkili iletişim kurmanın ve iletişim dilini iyi
yönetmenin önemine değinerek iletişim dilini iyi kullanamayan yöneticilerin girişimlerine destek
bulamayacaklarını ve paydaşlardan istifade edemeyeceklerini belirtmişlerdir.
…bu atölye çalışmaları vs. mesela bunlar milyarlık yatırımlarla ortaya çıkıyor, benim
okulumda şu anda oluşturduğumuz bu tarz atölyeler her biri bağış yoluyla yapıldı, yani tabi
okulunda katkısı oldu ama çoğunlukla bağışçılar yoluyla gerçekleştirildi, bunu ikili
diyaloglarımız yoluyla hallettik. Bizim paydaşlarımız velilerimiz öğrencilerimiz
öğretmenlerimiz, işte mahalle sakinlerimiz mahallenin ileri gelen esnafları, STK’lar biz
bunlarla hep bir aradayız, kim gelirse gelsin ben hep bir kere tatlı dil güler yüz gösteririm,
iletişim dilim çok iyidir, bana göre okullardaki yöneticilerin en büyük sermayesi iletişim, eğer
bu iletişim dilini kuramıyorsa bu zenginliklerin ya da bu paydaşların hiçbirinden istifade
edemezsiniz, asık surat ya da ne bilim kullanılmayacak cümleler vs. bunları yapanlar var
bizim camiamızda ve bunlar paydaşlarından hiçbir şekilde istifade edemiyorlar, o yüzden
paydaşlarımızla olan münasebetleri ben çok önemsiyorum, çünkü olmayacak iş olur olacak iş
olmaz eğer kötü bir iletişim dili kullanırsanız, o yüzden paydaşlarla olan münasebette iletişimi
iyi kullanmak lazım. (M13)
…bunları aşarken iletişimi güçlü tutuyoruz, örneğin bir iş var, sponsorluk arıyoruz ve velimize
bunu teklif ediyoruz veya genele bir yayıyoruz, diyoruz ki bir kütüphane yapacağız örneğin,
veliler hiç endişe olmayacak şekilde biz velilerin “parayı cebe mi atıyorlar” endişesini akla
getirmeden iletişimi güçlü tutuyoruz. (M24)
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Okul müdürlerinden M4, M5, M18 iletişim ile ilgili olarak ilişki yönetiminin önemine
değinmişlerdir. Okul müdürleri, paydaşlarla olan ilişkilerini iyi yönetmekten dolayı okullarına büyük
ölçekli kaynaklar yarattıklarını, özellikle velilerle sıcak ve samimi ilişkiler kurduklarını ve böylece
veli imkânlarını okula yöneltebildiklerini,
ilişkilerini kullanarak fırsatlar yakaladıklarını
belirtmişlerdir.
Mesela fiziksel anlamda kendi okulumdan örnek vereyim, bir öğrenci velimiz okulumuza bizim
için çok ciddi meblağ tutacak bir jeneratör hediye etti. Bunu kendi imkânlarımızla almamız
mümkün değildi. Bu nasıl oldu, genel olarak bizim veli ile olan ilişkilerimizin iyi olmasından,
yaptığımız çalışmaların doğru yönde olmasından, velilerin beklentilerine cevap vermemizden
dolayı, böyle aramızda velilerle sıcak ve samimi bir ortam oluştu. Hemen hemen birçok veli
imkânları ölçüsünde okula yardım ettiğini ben biliyorum. İşte bir başka velimiz bizim aylık
temizlik masraflarımızı karşılıyor, biz liste veriyoruz, şu lazım bu lazım diye o veli ödemesini
yapar mesela. Bir başka velimiz bizim badana boya işlerimizi yapar, bunun gibi birçok örnek
verebilirim, bu işte bizim velilerle olan diyaloglarımızdan, ilişkileri iyi yönetmekten
kaynaklanıyor. (M18)
…biraz insan ilişkileri önemli. Ben fırsatları yakalarken daha çok bu ilişkilerimi kullandım.
(M4)

Bağlılık-Özgüven Yeterlikleri
Okul müdürleri tablo 5’te görüldüğü gibi bağlılık özgüven yeterlikleri alt temasında özgüven
ve kararlılık kategorilerine ilişkin görüş belirtmişlerdir.
Tablo 5. Okul Müdürlerinin Bağlılık-Özgüven Yeterlikleri Alt Temasına İlişkin Görüşleri

BAĞLILIKÖZGÜVEN
YETERLİKLERİ

Alt Tema

Kategori
Özgüven

Kararlılık

Kodlar

Katılımcı
Sayısı

Rekabetçi ve en iyi olma

2

Kendine güven

1

İdealist olma ve hayalleri gerçekleştirme

4

Sabırlı olma

2

Azim ve vazgeçmeme

15

Özgüven
Katılımcı okul müdürleri, bağlılık-özgüven yeterlikleri açısından girişimci okul müdürlerini
diğerlerinden ayıran özgüvene dair özellikler ifade etmişlerdir. Bu özellikler, rekabetçi ve en iyi olma
ile kendine güvenden oluşmaktadır.
Okul müdürlerinden M2 ve M20 özgüven ile ilgili olarak rekabetçi ve en iyi olmanın önemine
değinmişlerdir. Okul müdürleri, rekabeti seven bir yapılarının olduğunu ve rekabet ettiği kurumlar
içerisinde en iyi olmak istediklerini, bu durumun onları girişimlerde bulunmaya yönelttiğini
belirtmişlerdir.
Okulda bir proje yaparken öğretmenlerime hep şunu diyorum, öyle bir yapalım ki ilçede en
iyisi olsun, yani Kadıköy’e veya Beşiktaş’a göre demiyorum bu ilçenin koşullarına göre yani
yerel koşullara göre en iyisi olalım en iyisini biz yapalım diyorum, bir hedef koyuyorum,
mesela bir kütüphane mi yaptık ilçenin en iyisi olması lazım. (M2)
Okul müdürlerinden M9 özgüven ile ilgili olarak kendine güven duymanın ve inanmanın
önemine değinmiştir. Okul müdürü, yöneticinin ne tür girişimleri başarıp başarmayacağına yönelik
kendini tanıması doğrultusunda bu girişimleri başarmaya yönelik kendine güven hissettiğini, bazen
yapılan işlerin sonucunun kestirilmediğini bu nedenle yöneticinin kendine güvenmesi ve kararlı olması
gerektiğini belirtmiştir.
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Öncelikle girişimcilikte kendine güven çok önemli, kendinize güvendiğinizde neleri yapıp
neleri yapamayacağınızı yani biraz kendinizi tanımayla ilgili olan işler de var bunun
içerisinde, ama tamamıyla demesem bile çoğunlukla kendine güvenmesiyle alakalı bir durum.
Çünkü bazen bilemiyorsunuz, yani bunu yaptığımda ne olur yapmadığımda ne olur gibi, ama
kendine güvenmek ve yaptığınız işte kararlı olmak, bu riskleri de göze almak ve üstesinden
gelmek demek oluyor. (M9)
Kararlılık
Katılımcı okul müdürleri, bağlılık-özgüven yeterlikleri açısından girişimci okul müdürlerini
diğerlerinden ayıran kararlı olmaya dair özellikler ifade etmişlerdir. Bu özellikler, idealist olma ve
hayalleri gerçekleştirme, sabırlı olma, azim ve vazgeçmeme davranışından oluşmaktadır.
Okul müdürlerinden M4, M7, M8, M13 kararlılık ile ilgili olarak idealist olma ve hayalleri
gerçekleştirmenin önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri, idealist özellikler taşıdıklarını ve bu
durumun kendilerini girişimler yapmaya sevk ettiğini, ideallerini gerçekleştirme yönünde girişimler
yapma konusunda zorunluluk hissettiklerini, hayal kurmanın girişimci ruhu beslediğini ve insanları
harekete geçirdiğini belirtmişlerdir.
Birincisi idealist olmam girişimci ruhumu tetikliyor, bir şeylerin yapılması gerektiğine
inanıyorum ve yapılması gereken şeylerle ilgili zorunluluk hissederim, şartlar elverdiği sürece
tabi. (M8)
Okul müdürlerinden M10, M21 kararlılık ile ilgili olarak sabırlı olmanın önemine
değinmişlerdir. Okul müdürleri, çeşitli durumlarda çok çaba harcadıklarını, mücadele ettiklerini,
böylece sabır gösterdiklerini ve başarılı olduklarını belirtmişlerdir. Aynı zamanda bu girişim
süreçlerinde çeşitli engeller ve alışkanlıklar ortaya çıkabileceğini ve bunları aşarak bir şeyleri
gerçekleştirmek için mutlaka sabırlı olunması gerektiğini belirtmişlerdir.
…kamu düzeni içerisinde bir şeyler yapabilmek için sabırlı olmanız gerekiyor, sizi engelleyen
gerek prosedür gerekse de insanlarda böyle bir direnme vardır alışkanlıklarından
vazgeçmezler. (M10)
Okul müdürlerinden M1, M3, M4, M5, M6, M7, M9, M12, M13, M15, M17, M19, M20, M22,
M23 kararlılık ile ilgili olarak azim ve vazgeçmemenin önemine değinmişlerdir. Okul müdürleri,
yapılacak girişimlere başlamadan önce kararlı ve azimli olunması ve ortaya çıkan engeller karşısında
girişime yönelik heyecanı korumak gerektiğini, bazen kaynak bulmak için çok çabalasalar da
girişimlerinin yarıda kalabildiğini fakat azimlerini yitirmediklerini, kendilerine güvenip kararlılığı
göstermenin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda girişimlere yönelik azmi devam
ettirmenin, getireceği riskleri de göze almak anlamına geldiğini, yapmak istedikleri girişimlerden
vazgeçmediklerini, mutlaka zihinlerini meşgul ettiğini, o kararlılığı ve girişimi hayata geçirmek için
çevresel destek aradıklarını, bulmadıkları takdirde ise kendi öz kaynaklarını harcamak zorunda
kaldıklarını ve o girişimi gerçekleştirmek için çabaladıklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte
başarısızlığı göze aldıklarını, sonuna kadar şartları zorladıklarını, geri adım atmadıklarını, başarısız
olma riskinin kendilerini girişimlerden alıkoyamayacağını söylemişlerdir. Yine başarısız olduklarında
da kendilerini ve girişimlerini revize ederek o girişimi başarıya ulaştırıncaya kadar vazgeçmediklerini,
kolay kolay pes etmediklerini, hayata geçirmek için fırsat kolladıklarını, destek sunacak tüm çevresel
destek noktalarını harekete geçirdiklerini belirtmişlerdir. Aynı zamanda bazen aylarca uğraştıklarını
ama yine de başarıya ulaştırmak için kararlılıklarından ödün vermediklerini ve bunun başarıyı
beraberinde getirdiğini ifade etmişlerdir. Yine girişimleri benimsemelerinin bu kararlılıkta önemli
olduğunu, eğer bir fırsat olarak veya bir farklılık olarak ortaya çıkan bir girişim ise bu durumun
onların motivasyonunu daha da perçinlediğini söylemişlerdir.
Mesela ilk başta geldiğimde çok amaçlı bir salon konferans salonu yapmakla ilgili bir hedefim
vardı, ama ciddi bir maliyet gerektiriyordu, defalarca birçok yere başvurduk işte belediyeden
tutun da ticaret odasına kadar falan başvurduk ama hayata geçiremedik ve şuan
sürüncemede, yani kaynak olmaması özellikle belli kaynak gerektiren şeylerde bu önemli. Yine
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de bu girişimleri tümden rafa kaldırmıyorum, onun fırsatını kolluyorum ve o sürekli aklında
oluyor. (M1)
Mutlaka engeller çıkıyor ama burada heyecanı muhafaza etmek gerekiyor, o girişimcilik
ruhunda mutlaka o heyecan vardır, heyecanı muhafaza etmek demoralize olmamak gerekiyor
ve her zaman ısrarcı olmak gerekiyor.(M23)

Sonuç ve Tartışma
Okul müdürleriyle gerçekleştirilen ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşmeler
sonucu elde edilen girişimcilik yeterlikleri ile ilgili nitel bulgular incelendiğinde bu yeterliklerin;
bireysel yeterlikler, örgütsel yeterlikler, ilişkisel yeterlikler ile bağlılık-özgüven yeterlikleri
boyutlarından oluştuğu görülmektedir.
Araştırmada bireysel yeterlikler boyutunun kişilik yapısı, davranış ve motivasyon
kategorilerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu kategorilerden kişilik yapısı; özgünlük yaratma isteği,
çok yönlülük, cesaret, öngörülü olma, gözlemcilik, yeniliklere ve değişime açık olma, fedakârlık,
araştırma hevesi ve merak etmeyi içermektedir. Davranış kategorisi; risk alma, aktif ve dinamik olma,
aceleci davranmama, güven verme, insiyatif ve sorumluluk almayı içermektedir. Motivasyon
kategorisi ise; mesleki tatmin ve adanmışlık, olay ve durumlardan ilham alma, sonuç alma-fayda elde
etme, başarı hikâyelerinden esinlenme, başarı başarısızlık kaygısının olmaması ile öğrenme isteğini
içermektedir.
Araştırmada örgütsel yeterlikler boyutunun proaktiflik, dikkat-farkındalık, fırsat ve değer
verme kategorilerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu kategorilerden proaktiflik; değişim yaratma ve
var olan durumu iyileştirmeyi içermektedir. Dikkat-farkındalık kategorisi; kurum ve çevresel
özelliklerini dikkate alma, eksiklikleri fark etme, girişimlere farkındalık yaratma, gerçekçi
uygulanabilir fikirlere duyarlılığı içermektedir. Fırsat kategorisi; eksiklikleri ve olumsuzlukları fırsata
çevirme, fırsatları değerlendirme-planlama, fırsat yaratma, kriz anlarını ve çatışmaları fırsata çevirme,
fırsatları ve yenilikleri yakalamayı içermektedir. Değer verme kategorisi ise; ihtiyaç ve talepleri
dikkate alma, fikir çeşitliliğini destekleme ve fikirlere açıklık ile teşebbüslere destek ve
cesaretlendirmeyi içermektedir.
Araştırmada ilişkisel yeterlikler boyutunun işbirliği, ikna-inandırma ve iletişim
kategorilerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Bu kategorilerden işbirliği; riskleri paylaşma, paydaş
gücünden yararlanma ve sorumluluk vermeyi içermektedir. İkna-inandırma kategorisi; paydaşları
harekete geçirme, ikna etme, çevresel imkânları hareketlendirme ve motive etmeyi içermektedir.
İletişim kategorisi ise; etkili iletişim-etkileşim kurma ile ilişki yönetimini içermektedir.
Araştırmada bağlılık-özgüven yeterlikleri boyutunun özgüven ve kararlılık kategorilerinden
oluştuğu tespit edilmiştir. Bu kategorilerden özgüven; rekabetçi ve en iyi olma ile kendine güveni
içermektedir. Kararlılık kategorisi ise; idealist olma ve hayalleri gerçekleştirme, sabırlı olma ile azim
ve vazgeçmemeyi içermektedir.
Girişimci bireylerin özgünlük yaratma isteği ve yeni ürünler, buluşlar ve özgünlükler ortaya
koyma alışkanlıkları tarihsel ve yazınsal bir gerçeği oluşturmaktadır (Schumpeter, 2011). Aynı
zamanda bu yeterlik alanı, gelişim için fırsatlar yaratılması ve risk almaya dayalı istekliliği de
barındırmaktadır (Blake ve Mestry, 2013). Bu bağlamda araştırma sonuçlarını destekler nitelikte
Bygrave (1992), Hitt, Ireland, Camp ve Sexton (2002), Shane ve Venkataraman (2000), Mazzarol ve
Reboud’un (2017) da belirttiği gibi girişimci bireyler, fırsatları algılama ve bu fırsatları yakalamak için
yeni girişimlerde bulunma konusunda yeteneğe ve Gibb (1998) ve Tolentino’nun (1998) belirttiği gibi
fırsatları tanıma ve analiz etme konusunda beceriye sahiptirler.
Girişimci yeterlik, araştırma sonuçlarına yansıdığı gibi önemli düzeyde risk almayı da
bünyesinde barındırmaktadır (Chen, Greene ve Crick, 1998; Man, Lau ve Chan, 2002). Bu anlamda
belirsizliğin olduğu ortamlarda kararlı bir duruş sergilemeleri, insiyatif ve risk almaları, girişimci
bireyleri ön plana çıkarmaktadır (Pahuja ve Sanjeev, 2015; Bacigalupo, Kampylis, Punie ve Brande,
2016). Aynı zamanda Kuip’in (1998) belirttiği girişimci kişilik özelliklerinden motivasyon,
yaratıcılık, insiyatif ve risk alma, zorlayıcı hedefler koyma, özgüven, özgünlük (akt. Onstenk, 2003)
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ile Gibb (1998) ve Tolentino’nun (1998) ortaya koyduğu girişimci yetkinlikleri olan iletişim gücünü
kullanma, ikna, işbirliği ve bağlantılar kurma beceri ve davranışları da araştırmada elde edilen
bulgularla yakınlık göstermekte ve sonuçları desteklemektedir.
Bununla birlikte literatürle bağlantılı olarak elde edilen bulgular doğrultusunda girişimci
bireylerin öngörülü olma, iyi ilişkiler ve ilişki ağları kurma, kararlılık, kendine güven, girişime
bağlılık, yüksek başarı ihtiyacı, makul hesaplanmış riskler alma, sorumluluk alma, başarısızlık
kaygısının olmaması, yeni fikirlere açıklık gibi özellikleri ihtiva ettiği görülmektedir (McClelland,
1961; Zimmerer ve Scarborough, 1996; Dornelas, 2008; Minello, Scherer ve Alves, 2014; Bhatt,
2016). Bu evrensel girişimcilik özellikleri, bulgularda görüldüğü gibi okul işleyişinin lideri olan okul
müdürlerinin de girişimci yapısında rol almaktadır (Syapriyuda ve Santosa, 2020).
Kuratko ve Hodgetts’in (1998) de belirttiği üzere girişimci bireylerin bağlılık, kararlılık ve
azim davranışları bireyler açısından önemli bir alt yapı oluşturmaktadır. Nitekim zorluklarla başa
çıkmada birey mücadelesi, sürdürme ve devam ettirme bilinci ve başarıya ulaşma kararlılığı
girişimlerin hayata geçmesini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda Kuratko ve Hodgetts’e (1998) göre
girişimci bireyler yaptıkları girişimlerin sorumluluğunu almaya yönelik iç kontrole ve motivasyona
sahiplerdir, yine bu bireyler, başarısızlık konusunda tolerans göstermekte ve belirsizliğe yönelik
mücadelede başarılı performans sergileyecek cesarete ve yüksek enerjiye sahiptirler. Bu bağlamda
elde edilen bulgular, Kuratko ve Hodgetts’in (1998) düşüncelerini destekler boyuttadır.
Aynı zamanda girişimci kişiler yeni şeyler ortaya koyma sürecini iyi yönetmekte ve yenilik
yapmaktadırlar ve değer yaratmak, katkıda bulunmak için çabalamaktadırlar (Drucker, 1985). Bu
bağlamda okul süreçlerinde de yöneticiler, yenilik süreçlerini harekete geçirerek değer yaratmaya
çalışmakta ve böylece girişimcilik süreçlerini okul ortamında hayata geçirmektedirler (Gupta,
MacMillan ve Surie, 2004). Bu yönüyle okul müdürleri, girişimci özellikler ve yeterlikler sergileme
noktasında önemli bir uygulama alanına sahiplerdir. Aynı zamanda girişimci nitelikler sergileyen
liderlerin örgütleri, sürdürülebilir bir rekabet avantajını da elde etmektedirler (Dollinger, 2008).
Eğitimsel organizasyon süreçlerinde girişimciliğin kendisine alt yapı bulması, araştırma bulgularında
görüldüğü gibi okul müdürlerinin yapısal yeterliklerine yansımıştır.
Örgütsel süreçlerde paydaşlara güven vermek, girişimciliğe yönelik onları harekete geçirmede
ve paydaş gücünden yararlanmada önemli bir ikna unsurunu oluşturmaktadır (Mickiewicz ve
Rebmann, 2020). Aynı zamanda sadece güven vermek değil kendine güven ve özyeterlik inancına
sahip olması da girişimci bireylerin önemli bileşenlerindendir, bu durum bireyin harekete geçmesi ve
motivasyon sağlaması açısından kolaylaştırıcı bir rol oynamaktadır (Bandura, 1997). Bu bağlamda
girişimci bireylerin, araştırma bulgularında da tespit edilen çok yönlü birey potansiyeline sahip
oldukları görülmektedir.
Girişimci bireyler aynı zamanda başkalarının kaosu ve krizi gördüğü yerlerde var olan
fırsatları algılama ve görme yeterliliğini de potansiyellerinde barındırmaktadırlar (Kuratko ve
Hodgetts, 2004). Bu bağlamda bulgularda da tespit edildiği gibi var olan krizleri ve olumsuzlukları
fırsata dönüştürme anlamında gözlem yeteneğine sahip oldukları gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bununla
birlikte değişimi sağlama güdüsü, değişime yönelme ihtiyacı ve yenilikçilik sergileyen lider tarzı da
bireylere girişimci olma ruhunu kazandırmaktadır (Fernandez, Cho ve Perry, 2010; Wiesenfeld, Reyt,
Brockner ve Trope, 2017). Buna yönelen girişimci bir liderlik tarzı, girişimsel vizyonlarına
paydaşların bağlılığını sağlamada ve harekete geçirmede kolaylık da sağlamaktadır (Gupta vd., 2004).
Aynı zamanda girişimci liderler, Slater ve Doig’in (1988) de belirttiği gibi girişimlere engel teşkil
eden bireylerin ikna edilmesinde ve paydaş desteğinin sağlanmasında araştırma bulgularını destekler
nitelikte yeterliliğe sahiptirler.
Girişimci yeterlik, bireylerde kendiliğinden harekete geçme arzusu yaratmakta ve insiyatif
alma sorumluluğunu hissettirmektedir ve böylece proaktif davranış sergileme ihtiyacı ile girişimlere
yöneltmektedir (Jong ve Wennekers, 2008). Bu yöneliş azim ve kararlılığı, motive olmayı, özgünlüğü,
enerjikliği, en iyi olma arzusunu, başarısızlıklardan öğrenmeyi de beraberinde getirmektedir
(Zimmerer ve Scarborough, 2001). Bununla birlikte Bosma, Hessels, Schutjens, Praag ve Verheul’un
(2012) belirttiği üzere girişimci olmak isteyen bireyler, çeşitli girişimcilik rol modellerden
etkilenmekte, ilham ve motivasyon almaktadırlar. Yine Davey, Hannon ve Penaluna (2016)’nın ifade
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ettiği üzere riskten ve başarısızlıktan kaçınma davranışı girişimci yönelimi engellemektedir. Bu
bağlamda araştırma bulgularını destekler nitelikte girişimci yeterliğin, cesaretli olmaya yönelik bir
çizgi izlediğini ve başarıya yönelik kaygı konusunda ruh dünyalarının esnek ve rahat olduğu
söylenebilir.
Okulun gelişiminden sorumlu olan ve gelişim sağlamak için vizyonlarını ve çeşitli
uygulamaları harekete geçiren (Moore, George ve Halpin, 2002) okul müdürleri, girişimcilik
hedeflerini ve hayallerini hayata geçirmek için okuldaki paydaşları harekete geçirmekte, bu hayal ve
vizyonlarını gerçekleştirmek için fırsatlar aramakta ve bu bağlamda girişimlerine bağlılık sağlamak ve
destek almak için çaba göstermektedirler (Yemini, Addi-Raccah ve Katarivas, 2014). Bu yönüyle
araştırma bulguları ile paralellik gösteren bir gerçeklik olarak okul müdürleri, girişimci yönelimleri
açısından fırsatları değerlendirebilen, yaratıcı, problem çözücü, başarı yönelimli, ilişki ve bağlantıları
yönetebilen, riskleri kabul eden, sorumluluk sahibi, motive olmuş bir algı ve düşünce yapısı içerisinde
okul süreçlerini yönetmektedirler (Alfırevıc, Vıcan, Pavıcıc ve Petkovıc, 2018).
Bu doğrultuda elde edilen bulguları destekleyen çeşitli araştırma ve görüşler dikkate
alındığında Örneğin, Syapriyuda ve Santosa (2020) ve Mükmin, Akib, Samad, Cahaya ve Kamaluddin
(2020) tarafından yapılan araştırmalarda okul yöneticilerinin yenilikler yapmak, başarıyı arttırmak,
güçlü bir motivasyon, zorlukların üstesinden gelmek, girişimci bir içgüdüye sahip olmak gibi
girişimcilik yeterliklerine sahip olduğunu; Pihie, Asimiran ve Bagheri (2014) okul liderlerinin
girişimci yönelimleri ile yenilikçi davranışları arasında önemli bir bağlantı olduğunu; Yemini vd.
(2014) finansal kısıtlamaların ve zorlukların, girişimci okul müdürlerini girişimlerinden ve
vizyonlarından vazgeçirmediğini; Esfahani ve Pour (2013) faydacılık, yaratıcılık, risk alma, belirsizlik
toleransı gibi unsurları okul müdürlerinin girişimci özellikleri olarak kabul ettiklerini; Ayub ve
Othman (2013) ve Dahiru, Pihie, Basri ve Hassan (2017) etkili okulların oluşturulmasında girişimci
liderliğin ve yönetim tarzının katkıda bulunduğunu; Alfırevıc vd. (2018) kişisel mutluluk ve sosyal
katkıda bulunma algılarının okul müdürlerinin girişimci yönelimlerini etkilediğini; Wibowo ve
Saptono (2018) girişimci okul liderliğinin öğretmen yaratıcılığını ve yenilikçiliğini desteklediğini;
Köybaşı ve Dönmez (2017b) girişimci okul liderlerinin öz yeterlik inançlarının ve örgütsel bağlılık
düzeylerinin yüksek olduğunu; Çelik ve Titrek (2013) okul yöneticilerinin girişimci yönelimlerinin
daha çok iç kontrol odağı, yenilikçilik ve başarı gereksinimi boyutlarında ön plana çıktığını; İşcan ve
Kaygın (2011) ile Çelik (2013) ise girişimcilik eğilimlerinin kendine güven, yenilik, başarma ihtiyacı,
iç kontrol odağı, risk alma, belirsizliğe karşı tolerans unsurlarından oluştuğunu ifade ederek bu
araştırmanın temel sonuçlarını desteklemektedirler.
Tüm bu araştırmaların ortak sayıltıları ve araştırmada elde edilen bulgular birlikte
değerlendirildiğinde girişimci birey yapısında özümsenen yeterliklerin, daha çok özgüven, kararlılık,
sonuç alma ve başarı elde etme, motivasyon ve iç kontrol, yenilikçilik, cesaret ve risk alma,
belirsizliklere karşı esneklik gibi ayırıcı niteliklerden oluştuğu görülmektedir. Bu ayırıcı niteliklerin
okul örgütlerinde değişimi ve yeniliği sağlamadaki etkisi ve eğitim süreçlerindeki verimliliği
artırmadaki rolü düşünüldüğünde okul liderlerinin seçimi ve performans kriterlerinde bu yeterliklerin
dikkate alınması önerilmektedir.
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