
EĞİTİM
BİLİMLERİ
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1. Ünite

EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ-

NİN KURAMSAL TEMELLERİ VE 

SÜREÇLERİ

Yönetim

Belli bir amacın gerçekleşmesi için personel, maddi 

kaynaklar, zaman ve mekân unsurlarının en verimli şe-

kilde kullanılması anlamına gelir.

Diğer bir ifade ile yönetimin amacı, az kaynak ve za-

man kullanmak suretiyle daha çok verim elde etmektir.

Yönetim olgusu “yardım, “yönetme”, “iş birliği” kav-

ramlarını içermektedir. Yönetim hem bir bilim hem bir 

sanat olarak kabul edilir. Yönetim kavramının anlamın-

dan hareketle, bir örgütün yapısı ve işleyişi ile perso-

nelinin çalışmalarını inceleyen sosyal bir bilim dalı ola-

rak tanımlanabilir.

Yönetim bir süreçtir ve birbirini tamamlayan faaliyetler 

ve davranışlar dizisi olarak devam eder.

Yönetim Özellikleri

Yönetimin birinci özelliği;

Amaç birliğinin olmasıdır: Amaçların var olmadığı ya 

da bunları gerçekleştirmenin söz konusu olmadığı du-

rumlarda yönetim anlamını yitirir.

Yönetimin ikinci özelliği kendisini oluşturan kişilerin 

davranışlarından, çalışma eylemlerinden oluşan bir 

beşerî eylem olmasıdır. Yönetimin üçüncü özelliği bir 

araya gelen kişiler arasında iş birliğinin olmasıdır. Ay-

rıca bu iş birliğinin de rasyonellik, iş bölümü ve uzla-

şım, otorite ve koordinasyon ile bütünleştirilmiş olma-

sı gereklidir.

Yönetim nitelik açısından ele alındığında; Karar Ver-

me, Uygulama ve Değerlendirme aşamalarından, İş-

levsel olarak düşünüldüğünde ise; Planlama, Örgütle-

me, Yöneltme, Koordinasyon ve Değerlendirme öge-

lerinden oluşmaktadır.

1.1. Klasik Yaklaşımları

A. Bilimsel İşletmecilik İlkeleri, Frederick Taylor

a. İş analizi - iş bölümü

b. Araç ve gereçlerin standart hâle getirilmesi

c. Personelin seçimi ve eğitimi

d. Performansa bağlı ödeme

B. Bürokratik Örgüt - Modeli Max Weber

a. İş bölümü - uzmanlaşma

b. Hiyerarşik yapı

c. Personel seçiminde yeterlik

d. Yasal yetki

e. Resmîlik

f. Kayıt ve ayrıntılı bir dosyalama sistemi

Max Weber’in Yetki Kuramı

Yetki; belli bir grubun belli bir kaynaktan çıkan emirlere 

itaat etme olasılığıdır.

1. Geleneksel yetki

Bu yetki kişisel olup doğuştan kazanılan statüye da-

yanır. Astların emirleri sadakatle yerine getirmeleri söz 

konusudur.

2. Karizmatik yetki

Yetki yine kişiseldir. Belirli bir kişinin olağanüstü kutsal-

lığı, kahramanlığı veya örnek olacak özelliklerine da-

yanır.

3. Ussal yetki

Kuralların ilkesine dayanır. Bu yetki seçimle kazanılır.

C. Yönetim Süreçleri Henri Fayol

Bu evrensel yönetim süreçlerini şöyle belirlemiştir.

a. Planlama

b. Örgütleme

c. Emretme

d. Eş güdüm

e. Kontrol

D) Yönetim Süreçleri Luther Gulick - Lyndall Ur-
wick

a) Planlama

b) Örgütleme

c) Kadrolama
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d) Yöneltme

e) Eşgüdüm

f) Raporlama

g) Bütçeleme

E. Dinamik Örgüt Mary Patker Follet

a. Meslek kavramının bilimsel temeli ve hizmet güdü-

sünü kapsaması

b. Emretmenin amacı personeli ve onların hizmetleri-

ni koordine etmektir.

c. Çatışmada çözüm yolları hükmetme, uzlaştırma ve 

birleştirmedir.

d. Güç - olay oluşturma ve değiştirme yeteneği

e. Yetki - güç geliştirme ve kullanma hakkı

f. Birikmeli sorumluluk

Klasik Yaklaşımın Ortak Özellikleri;

a. Liderlik üst yönetimden aşağı doğrudur.

b. Örgüt mekaniktir, bir makine gibidir.

c. Üretim bireyseldir.

d. Üretim süreci önceden belirlenmiştir ve sonuçlar 

kestirilebilir.

e. Yetkide kurallar ve yaptırım ön plana çıkar.

f. Yönetim işgörenlerden ayrıdır.

g. Ödüller formal ve ekonomiktir.

1.2. Neo - Klasik Yaklaşımlar

İnsan İlişkileri Yaklaşımı

Klasik örgüt kuramına insana önem vermediği için ge-

tirilen eleştiriler neo - klasik akımın ortaya çıkması-

na neden olmuştur. Elton Mayo 1930’larda Westerm 

Elektrik Şirketinin Hawthorne tesislerinde yaptığı de-

neyler sonucunda örgütteki grup ve grup davranışları-

nın örgüt içinde taşıdığı değeri ortaya çıkarmıştır.

Yönetimde ana amaç ve ekonomi verim değil, insan-

dır. Bunlar “örgüt için iyi olan her şey personel içinde 

iyidir” görüşüne karşı “personel için iyi olan örgüt için 

de iyidir” görüşünü savunmuşlardır.

1.3. Davranışsal Yaklaşımlar

İnsanların işletmede nasıl davrandığı, kişilerin neden 

farklı şekillerde güdülendiği, grupların özellikleri ile ön-

derlerin nasıl davrandıkları konularında çeşitli çalışma-

lar yapmışlardır.

A. X Kuramı: Geleneksel Görüş

Bunda personel hakkında pek de olumlu olmayan gö-

rüşler ileri sürmüşlerdir. Buna göre genel olarak insan;

1. Tembel, üşengeç, elinden geldiğince az çalışmak 

isteyen, fırsat buldukça işini ihmal etme eğilimindedir.

2. İhtirası yoktur, sorumluluktan kaçınır, yönetilmeyi 

tercih eder.

3. Önce kendini düşünür, bu yüzden örgüt amaçları-

na karşı ilgisizdir.

4. Değişikliklere direnir.

5. Kolay aldatılır.

6. Kapasite ve yetenekleri birbirinden farklıdır.

7. Gereksinimleri farklıdır.

B. Y. Kuramı Davranışçı Görüş

İnsanı temel alan bu görüşlere göre kusur insanda de-

ğil, yönetimde aranmalıdır. Bu kuramın dayandığı var-

sayımlar

1. İnsanın doğuştan tembel ve pasif olduğu doğru de-

ğildir.

2. İnsanlar mutlu oldukları ortamda, hizmetleri severek 

yapmaya kendilerini yönlendirirler

3. Kişilerin kendilerini örgüt amaçlarına adamaları, ba-

şarılarının değerlendirmeleri ile sağlanır.

4. İnsanların sorumluluktan kaçmaları doğru değildir. 

İnsanlar sorumluluk almaya can atarlar. Yönetimin gö-

revi insanın bu niteliğinin geliştirilmesine ön ayak ol-

maktır.

5. Yönetim öyle bir ortam hazırlamaldır ki, bu ortam 

içinde insanlar, kendi amaçlarını gerçekleştirirken ör-

gütün amaçlarını da gerçekleştirebilmelidirler.

Güdülemede Kuram X’in insan davranışlarını dıştan 

denetime tabi tutulmasına karşılık Kuram Y geniş öl-

çüde kendi kendine kontrolü ve kendine yön verme-

yi esas alır.



496

C. Z Kuramı Sentezci Görüş

X ve Y kuramını eksik gören bazı yazarlar, bu eksik-

likleri gidermeye çalışmışlar ve sentezci görüşleri dile 

getiren Z Kuramını ortaya atmışlardır. Bu kuramın te-

mel ilkeleri:

1. Örgütün amaçlarını gerçekleştirmede yönetim ile 

yönetilenler arasında iş birliği

2. İş birliğine dayalı takım çalışması

3. Çalışanların mutluluğu için gerçek ve samimi ilgi

4. Uzlaşarak birlikte karar verme

5. Karşılıklı güven

1.4. Sistem Yaklaşımları

Bu yaklaşım, örgütleri kendi içinde ve çevresiyle girdi 

ve çıktı alışverişinde bulunan toplumsal bir sistem ola-

rak görür. Sistem bir bütünü anlatır. Örgütsel sistem 

ise, çevre koşullarını göz önüne alarak olayları ve insan 

ilişkilerini değerlendirir. Buna bağlı olarak ancak çevre-

siyle uyumlu, dengeli ilişkiler kurabilen örgütler kendi 

içinde başarılı olabilir.

Başlıca iç sistem yaklaşımından söz edilebilir?

1. Parça - bütün ilişkilerine ağırlık veren sistem yak-

laşımı

2. Sibernetik görüş ağırlık veren sistem yaklaşımı

3. Diyalektik sistem yaklaşımı

1.5. Yönetimde Liderlik

Lider: Grup birliği açısından gözle görülebilen etkiler 

yapan kimse, grubun tecrübelerini değerlendirip dü-

zenleyen ve bu tecrübeler yolu ile grubun kuvvetinden 

yararlanan kimsedir.

Liderler büyük planların yaratıcısı başlatıcısıdır. Bu 

planların gerçekleştirilmesini yöneticiler gerçekleştirir. 

Bazen lider iyi bir yönetici de olur. Bu o kişi içinde yö-

netilenler içinde iyi sonuç doğurur.

Etkili liderlik gerçeğe dönük liderliktir. Gerçek insanın 

kendisini ve başkalarını bilmesini sağlar.

“Liderlik” liderin kişiliği ile sosyal yapı arasındaki karşı-

lıklı ilişkiler olarak düşünülebilir. Lider grubu, grupta li-

deri kontrol eder.

“Liderler” arkadaşlık, sadakat, iş birliği ruh ve anlayış 

kuvvetli grupların ortaya çıkmasında önemli bir etmen-

dir.

1.5.1. Liderlik

a. Atama ile meydana gelen biçimsel liderlik.

b. Doğal liderlik.

c. Seçilmiş liderlik

1.5.2. Liderliğin Bağlı Olduğu Değişkenler:

1. Liderin özellikleri

2. “Lidere” bağlı olanların kişisel karakteristikleri, ge-

reksinim ve tavırları.

3. Örgütün amaç ve yapısı gibi karakteristikleri.

4. Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Ortam.

1.5.3. Lider Tipleri

1. Demokratik Liderlik

2. Liberal Liderlik (Karizmatik)

3. Otokrat Liderlik

Otokrot Liderlikte; karar fonksiyonu “Liderde”, Kariz-

matik Liderlikte; kara kişilerde, Demokrat Lİderlikte; 

kararlar grupta toplanır.

Demokrat lider, kararları elden geldiğince grup hâlinde, 

astlarının fi kir, duygu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak ver-

meye gayret eder. Demokratik lider teklif ve önerilerde 

bulunur. Astlarıyla probleme çözüm arar, onların iş bir-

liğini kazanır.

Karizmatik (liberal) liderler, grubun kendi amaçlarını 

saptama ve kendi sorunlarını çözme konusunda ge-

niş bir serbestlik tanırlar. Lİderden gelen bir destek, 

yönlendirme söz konusu değildir. Grup kendi kendi-

ni destekler. Lider, grup ile örgüt arasında bir bağlan-

tı unsurudur.

Liderin yönetimindeki bireylerin doyumu bakımından 

en uygun liderlik Demokratik Liderliktir. Ancak; olay-

lara göre diğer liderlik şekillerinin uygulanmadığı hal-

ler olabilir.

• Yönetici liderleştikçe başarı artar.

• Hitabetteki gelişme yöneticiyi liderliğe yaklaştırır.

1.5.4. Başarılı Liderlik Uygulamaları İçin Gerek-
li Şartlar

1. İnsana saygı duymak.

2. Astları tanımak.

3. Astların kendilerini önemli hissetmelerini sağlamak.



497

4. Astların arasında bireysel farklar olduğunu kabul et-

mek ve gözden uzak bulundurmamak.

5. Astlara yetenek ve kapasitelerine uygun görev, yet-

ki vermek, sorumluluklar yüklemek.

6. Astlara adil davranmak.

7. Astların his ve duygularına önem vermek.

8. Astlara kişilik ve davranışlarla örnek olmak.

9. Astlara kararlara katılma imkânı sağlamak.

10. İyi bir dinleyici olmak.

11. Sorunlara astların görüş açısından bakabilmek.

12. Astları ikna edebilmek.

13. Takım ruhu yaratmak.

14. Astlara yanılma hakkı tanımak.

1.6. Yönetimin Fonksiyonları

Planlama: Planlama ussal bir yönetim biçiminin te-

meli olup neyin, ne zaman, nerede ve kim tarafından 

yapılacağını önceden kararlaştırılması sürecidir. Fonk-

siyonların başarısı etkili karar verme gücüne de bağlı-

dır. Bir amacın gerçekleştirilmesi için, nelerin, nasıl, ne-

den, ne zaman, ne ile ve kim tarafından yapılacağının 

önceden kararlaştırılarak bir hareket tarzının belirlen-

mesi olarak tanımlanabilir.

Örgütleme: Hazırlanan planların verimli ve ekono-

mik bir biçimde uygulanması için gerekli şartları sağ-

lama ve devam ettirme yolundaki çalışmalara örgütle-

me denir.

Bir kuruluşun amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli olan yer, araç gereç ve personelin sağlanması, 

bunların belli bir sistem dâhilinde bir araya getirilmesi 

ve kişiler ile birimler arasında görev ve yetki dağılımının 

yapılması olarak tanımlanabilir.

Yöneltme: Örgütün amaçları doğrultusunda perso-

neli çalıştırabilme veya çalıştırmadır. Emir - kuman-

da etme, karar verme, yönlendirme, vb. anlamlarına  

da gelebilen yöneltme, genel olarak örgütün amaçla-

rı doğrultusunda personeli ve diğer kaynakları sevk ve 

idare etme anlamına gelir.

Koordinasyon: Yönetimle ilgili birimlerin belirli bir 

amacı gerçekleştirmek için aynı konuda çalışan diğer 

kuruluşlarla ve birimlerle iş birliği yapmaları demektir.

Yönetimin veya  örgütün amacının gerçekleştirilebil-

mesi için ilgili tüm birimler ve kişilerin uyum içinde ha-

reket etmesinin sağlanması; veya yönetimle ilgili birim-

lerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için aynı konuda 

çalışan diğer kuruluşlarla ve birimlerle iş birliği yapma-

ları şeklinde tanımlanır.

Yönetimin amaçları doğrultusunda planlanan ve yapıl-

ması istenen faaliyetlerin yapılıp yapılmadığını, yapılmış 

ise ne kadar doğru, etkin ve verimli yapıldığını, yapıl-

mamış ise neden yapılmadığını kontrol etmek olarak 

tanımlanabilir.

Değerlendirme: Yönetim faaliyetlerinin, kabul edilen 

plana, verilen direktife ve konulan ilkelere uygun ola-

rak etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığını gösteren bir 

araçtır.

1.7. Öğrenen Organizasyon

Öğrenen organizasyon insanların kendi gerçeklerini ne 

şekilde yarattıklarını ve nasıl değşitirebileceklerini keş-

fettikleri yerdir.

Deneyime dayalı performansı geliştirme veya yeniden 

oluşturma sürecidir.

Çalışanların öğrenmesinden faydalanılarak zaman 

içinde değişebilen örgüttür.

İç yenilikler sürdürebilen, değşen koşullara öğrenmey-

le ayak uyduran, sorunlara çözüm bulma kapasitesini 

artıran örgütler öğrenen organizasyonlardır.

Haberleşme ve yapıcı diyologu öne çıkaran ve bireyle-

rini güdüleyen bir organizmadır.

Sürekli gelişimin öğrenmeye bağlılığı felsefesine daya-

nan öğrenen organizasyonlar bir sistem değil bir stra-

tejidirler.

Öğrenen bir organizasyon olabilmek için gerekenler;

• Açık ve çalışanlara aktarılmış bir stratejiyi,

• Öğrenmeye destek sağlayan bir kültür,

• Öğrenen organizasyona uygun bir yapı,

• Çeşitli öğrenme yöntemlerini öğrenme süreçleri-
nin temel özellikleriyle uygulama,

• Müşteri istek ve taleplerine cevap verme,

• Dışarıdan gelecek görüşlere açık olma,

• Öğrenmeye zaman ayırma (Toplam çalışma saatinin 
% 10’u)
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• Kaynak ayırma (Kurumun parasal kaynaklarının 
% 2 ile % 4’ünü eğitime ayırmak)

• İletişim sağlama (Çalışanlar öğrenmenin neden 
önemli olduğunu anlamalıdırlar.)

• Birlikte yaşama kültürünün olması sayılabilir.

Öğrenen bir organizasyon

Ekip çalışması, iş birliği, yaratıcılık, yetkilendirme, kali-

te gibi özelliklerle birlikte;

• Öğrenme, çalışanın yaptığı her şeyin içerisine ek-
lenmiş rutin hâle gelmiştir.

• Öğrenme desteklenmekte ve ödüllendirilmekte-
dir.

• Bireyler, kendilerini geliştirirken organizasyonu da 
değiştirirler.

• Öğrenme anlık bir olay değil bir süreçtir.

• Öğrenen bir organizasyonun parçası olmak ke-
yifl i ve heyecan vericidir.

• Yönetim ekip çalışmasını, yaratıcılığı güçlendir-
meyi ve kaliteyi desteklemektedir.

• Çalışanların, kendi ihtiyaçları için doğru yolu se-
çeceklerine güvenilir ve inanılır.

• Farklı bölümdeki ve statüdeki kişiler birlikte öğ-
retirler.

• Öğrenmeyi geliştirmek için usta - çırak ilişkileri-
ne önem verilir.

• Öğrenme, toplantıların, çalışma gruplarının ve iş 
süreçlerinin içinde yer almaktadır.

• Konumu ne olursa olsun her birey eşit öğrenme 
olanağına sahiptir.

• Hatalar öğrenme olanakları olarak değerlendirilir.

• Bölümler arası iş başlatılır, daha geniş ve çeşitli iş 
becerileri edinen çalışanlar ödüllendirilir.

1.7.1. Organizasyonların Öğrenmesi 

İçin Yöntemler

1. Bireyler kanalıyla öğrenme: Bir organizasyon birey-

ler kanalıyla öğrenir. İşe uzman kişi alma, bilgiyi iş ya-

parken ya da eğitimle verme bir öğrenmedir.

2. Bilginin sistematikleştirilmesi: Bilgiyi günlük uygula-

malara, süreçlere ve işlemlere sindirmedir. Buna bilgi-

nin rutinleştirilmesi denir.

3. Bilgi donanımlı başka bir kuruluşu kendi bünyesine 
katma: Birleşilen kuruluşun işlem ve elemanlarındaki 

bilgi birikiminden yararlanmadır.

Bir organizasyonun öğrenmeye açık olması gerek-

mektedir. Bunun için gereken özellikler

1. Bilgi edinmeye kararlı olma,

2. Kendini yenileyecek bir mekanizmaya sahip olma,

3. Kendi dışındaki dünyaya açık olma, olanları algılama 

ve karışıklık verebilme.

Bilgi edinmeye kararlılığın en önemli göstergesi ele-

man seçme tarzıdır.

Diğer bir gösterge öğrenme sürecini organizasyonun 

bünyesinde göstermesidir.

Organizasyonlarda çoğu zaman gerekli potansiyel ol-

masına rağmen yanlış organizasyon yapısı nedeniyle 

(kemikleşmiş bürokratik yapı) öğrenme ve gelişmeye 

ayak uyduramazlar.

Öğrenen organizasyon oluşturmak için öncelikle öğ-

renme engellerini ortadan kaldırmak gerekmektedir. 

(Senge) bir örgütün yapı, işleyiş ve kültürü ile ilişki ola-

rak yedi öğrenme engelinden bahsetmektedir.

1. Pozisyonum neyse ben oyum,

2. Düşman dışarıda,

3. Sorumluluk üstlenme kuruntusu,

4. Olaylara takılıp kalma,

5. Haşlanmış kurbağa meselesi,

6. Deneyimden öğrenme avuntusu,

7. Yönetici ekip miti.

Başlıca öğrenmeme hastalıkları

1. Aslında sorun yok! Sorunu kabul etmeme

2. Biz sorunu çözdük Sorunu görmezlikten gelme.

3. Her şey aklımda Bilgiyi paylaşmama.

4. Gördüğüm bana yeter İlişkilendirmeme.

5. Ders almam, ders veririm Ders almama.

6. “Ben bilirim” sendromu Bilgiyi üretilmesi engelleme.

7. Suçlu kim? Sorunlarla kişileri karıştırma.

8. Çözüm şu, hayır bu Mimariyi ve sistemi anlama-

mak.

9. Biz başarılıyız Geçmişin başarılarına sığınma.

10. Biz eğitimdeyiz Eğitimle öğrenmemeyi garantileme
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1.8. Öğrenmeye Açıklığın Önündeki 

Engeller

• Öz güvenimi korumak için iyi görünmek istiyo-
rum.

• “Her şeyi bilen” bir tipim.

• Hiçbir şeyi kendi başıma beceremem.

• Şu yöntem kesinlikle işe yaramıyor.

• Şu öğretmen anlattıklarını yeterince iyi açıklama-
yı beceremiyor.

• Bu bilgileri aklımda tutabileceğime güvenemiyo-
rum.

• Eğer her şeyi bilmezsem başkaları bana saygı 
duymaz.

• Mükemmel olmalıyım.

• Daha önce de öğrenemezdim şimdi de öğrene-
miyorum.

• Ne olursa olsun benim yöntemim en iyisidir.

Ödüllendirme:

• Başarı Belgesi

• Nakit Ödül

• Kurum Gazetesinde makaleler

• Toplantılarda bu kişilerden söz etme

• Öğrenme sırasında sözlü onaylar

• Toplantılarda öğrenme deneyimlerini paylaşma

• Bireysel ve takım öğrenme çalışmaları için ödül 
verilmesi

• Öğrenmenin performans değerlendirmesine ka-
tılması

1.9. Yöneticinin Bilmesi Uyması Gere-

ken Önemli Hususlar

• Yönetici Özel hayatı ile resmi görevini birbirine 
karıştırmamalıdır. Yöneticinin özel hayatı yoktur 
denebilir.

• Yönetici bu görevde kaldığı sürece öğretmenliği-
ni unutmamalıdır.

• Yönetici resmiyete ve gizliliğe son derece riayet 
eder.

• Yönetici kişisel görüş ve yorumlardan kaçınılmalı 
ve peşin hükümlü olmamalıdır.

• Yönetici tevazu üzerine otoriteyi oturtmalı, bilgi, 
tecrübe ve olumlu davraışlarla görevini sürdür-
melidir.

• Yönetici görev yetki ve sorumluluklarını iyi bilme-
li; konuşma ve uygulamalarını ona göre ayarla-
malıdır.

• Yönetici aile düzenini kurup, aile bütçesine göre 
gelir ve giderlerini ayarlamalıdır.

• Yönetici sağlıklı olmalıdır. Sağlıklı olması için bü-
tün tedbirleri almalıdır.

• Yönetici tasarrufa riayet etmelidir. Ancak tasar-
rufun, isabetli kullanma olduğunu da hatırdan çı-
karmamalıdır.

• Yönetici hitaplarında dikkatli olmalı, muhatapla-
rına evladım, canım, üstadım gibi ifadeler kullan-
mamalıdır.

• Yönetici resmi ve mesleki yayınları sürekli izleme-
li; kaynak göstermek suretiyle etrafına rehberlik-
te bulunmalıdır.

• Yönetici katıldığı toplantılarda kendisine de söz 
verileceğini düşünerek sürekli hazır durumda ol-
malıdır.

• Yönetici okul Döner Sermayesinden veya temrin 
çalışmalarından imal edilen işlerden alması halin-
de mutlaka bedelini ödemelidir.

• Yöneticinin yaptığı işlerin tamamı hukuka dayalı 
olmalıdır. Bununla birlikte yönetici yaptığı işin psi-
kolojik yönlerini ihmal etmemelidir.

• Yönetici zamanını iyi kullanmalı ve zamanının bir 
kısmınıda düşünmeye ayırmalıdır.

• Yönetici birlikte çalıştığı arkadaşları ile iyi bir diya-
log içerisine girebilmeli, adil ve tarafsızlığını koru-
yabilmeli ve kesinlikle sürtüşmelerden kaçınma-
lıdır.

• Yönetici kurallara harfi yen uymalı ve bu konuda 
kötü örnek olmaktan kesinlikle kaçınmalıdır.

• Yönetici değerlendirmeleri kişisel görüşlere değil, 
belgelere dayandırmalıdır.

• Yönetici Atatürk İlke ve İnkılaplarını ülkenin kül-
tür kaynaklarını, Millî değerleri daima gözönünde 
bulundurmalı, Milli Eğitim Temel Kanunun öngör-
düğü hususları ve Milli Eğitimin amaçlarını her an 
hatırdan çıkarmamalıdır.



500

• Yönetici değerlendirmelerini şartlara ve emsalle-
re göre yapmalıdır.

• Yönetici imzaladığı yazılarda düzgün bir ifade kul-
lanmalı, çalışmalarında, sözlük ve imla kılavuzu 
kullanmayı alışkanlık hâline getirmelidir. Yönetici-
nin değerini imzaladığı yazılar ortaya koyar.

• Yönetici protokol kurallarına önem vermeli ve 
kendisini buna göre hazırlamaldır.

• Yönetici mağdur durumda olanlara yardımcı ol-
mayı kendisine şiar edinmelidir.

• Yönetici amirlerini randevu ile ziyaret etmeyi alış-
kanlık hâline getirmelidir.

• Yönetici mevzuat adamıdır. Yaptığı işleri yazı-
lı kaynaklara dayandırmak mecburiyetindedir. Bu 
bakımdan çalışma odasında mevzuatla ilgili iyi bir 
kaynak kitaplığı olmalıdır.

• Yönetici devletin resmi yayınlarını (Resmi Gazete, 
Tebliğler Dergisi gibi) izlemeli ve bunlardan eksik-
lerini zaman kaybetmeden tamamlamalıdır.

• Disiplin amiri olarak mahiyetinde bulunan perso-
nelin ifadesine başvurulması halinde, bunun hu-
kuki ve insani yönlerini de ele almalı ve bir de-
ğerlendirmeye tabi tuttuktan sonra uygulamaya 
geçmelidir.

• Yönetici sorumluluklarında önde, sorumlulukla-
rında arkada yer almalıdır.

• Yönetici geleceğin şartlarını da düşünmeli ve ça-
lışmalarında dikkate almalıdır.

• Yönetici toleranslı olmalıdır.

• Yönetici uzmanlık alanında yeterli, mevzuatı bilen 
ve geniş bir kültüre sahip olmalıdır.

• Yönetici aktüaliteyi takip etmeli, genel kültürünü 
genişletmeli ve şükretmesini bilmelidir.

• Yönetici azim ve irade sahibi olmalıdır.

• Yönetici oto - kontrol niteliğini kazanmış olmalıdır.

• Yönetici gerçek ile hayali konuları birbirine karış-
tırmamalıdır. Dalkavukça yaklaşımlara asla taviz 
vermemelidir.

• Yönetici problem çözümünde olumlu davranmalı 
ve problem çözüm yollarını bilmelidir.

• Yönetici birlikte çalışmaya önem vermelidir.

• Yönetici birlikte çalıştığı insanlara güven vermeli 
ve onlara güvenmelidir.

• Yönetici kurumda göreve yeni başlayanlara yar-
dımcı olmalı, onların iş ve çevreye intibaklarını 
sağlamaları için çaba göstermelidir.

• Yönetici amirlerinin teveccühünü yetki ve sorum-
luluklarını idrak edebilmelidir.

• Yönetici görev yaptığı kurumdaki çalışmalarla il-
gili olarak üst makamlara bilgi vermelidir.

• Yönetici halkla ilişkilere önem vermelidir.

• Yönetici temsil ettiği kurumun maddi ve manevi 
varlığının hissedilir duruma getirilmesi ne ve mü-
esseseleştirilmesine çalışmalıdır.

• Yönetici okul - mezunlar ilişkisini izlemeli ve bu-
nun devamını sağlamalıdır.

• Yönetici çalışmalarını günlük tutarak yürütmelidir.

• Yönetici çalıştığı kurumda, çalışmaların arşivlen-
mesine, tarihçe tutulmasına özen göstermelidir.

• Yönetici sabotajlara ve yangına karşı gerekli ted-
birleri almalı ve personeli de bu konuda yetiştir-
melidir.

• Yönetici kurumda moral eğitimine önem verme-
lidir.

• Yönetici yardımcılarını her şeye evet diyenlerden 
değil, kişilik sahibi, haysiyetli gerektiği de kendi-
sine de ikaz edebilecek kimselerden seçmelidir.

• Yönetici kıskanç olmamalı, yerine eleman yetiş-
tirmelidir.
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2. Ünite

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YE-

TERLİLİK ALANLARI

Okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genel ama-

cı bir ülkenin geleceği olan çocukların bilgi, beceri ve 

davranış olarak sağlıklı ve verimli şekilde yetişmelerini 

sağlamaktır. Okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerinin ba-

şında okul yöneticileri bulunmaktadır. Okul yöneticile-

rinin bilgi, beceri ve davranışları başta öğrenci ve öğ-

retmenler olmak üzere eğitici olmayan personel ve öğ-

renci velileri üzerinde etkili olmaktadır. Yine eğitim sis-

teminin temelini okullar oluşturmaktadır. Bu yüzden bu 

kadar önemli olan okul yöneticilerinin belirli yeterliklere 

sahip olması gerekmektedir.

Eğitim sistemimizde çok önemli bir role sahip olan 

eğitim yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler 

vardır. Bu yeterlikler belirlenirken ilgili yerli ve yabancı 

araştırmalar taranarak genel bir değerlendirme yapıl-

maya çalışılmıştır. Okulun amaçlarını gerçekleştirecek 

yapısını yaşatacak ve havasını koruyacak iç ögelerin li-

deri okul yöneticisi olmalıdır. Okul denilen sosyal sis-

temin birey ve kurum boyutlarını dengede tutabilme-

si, okul yöneticilerinin bir örgüt mühendisi kadar sos-

yal mühendis olmasını gerektirmektedir. Okul yönetici-

leri etkili olabilmek için hem yönetim kavram ve kuram-

ları hem de insan ilişkileri alanında birtakım bilgi ve be-

cerilere sahip olmaları gerekir.

2.1. Yeterlik ve Okul Yöneticilerinin 

Yeterlik Alanları

Yeterlik, insanın bir davranışı yapmak için gereken bil-

gi ve beceriye sahip olmasıdır. Yeterliliği oluşturan iki 

temel öge bilgi ve beceridir Yönetim bilimindeki geliş-

meler beraberinde okul yöneticisinin rolünü de değiş-

tirmiştir. Bu değişim durmaksızın değişmektedir. Okul 

yöneticisi 1960’lı yıllarda program yöneticisi, 80’li yıl-

larda eğitimsel lider, 90’lı yıllarda ise transformasyonel 

lider, rolleri ile bütünleşmiştir. Okul yönetimi ile ilgili lite-

ratürde okul yöneticisinin 6 önemli rolü şu şekilde or-

taya konmaktadır: 

• Yöneticilik

• Öğretimsel lider, 

• Disiplin koyucu,

• İnsan ilişkilerini kolaylaştırıcı, 

• Değerlendirici

• Çatışma uzlaştırıcı

Yönetici okulun yasal lideri, okulda otorite ve gücün en 

önemli simgesi ve sahibidir. Dönmez, ilköğretim okul 

yöneticilerinin şu alanlarda yeterli olmasını belirtmiş-

tir; amaçlara ulaşmak için gerekli adımları anlayacak 

bir vizyona sahip olma, öğrencilerin ve personelin ya-

şamlarında belirgin bir fark yaratabilme, personeli nasıl 

değerlendireceğini bilme, değişimin devam ettiğini ve 

okul liderinin esnek bir vizyona sahip olması gerektiği-

ni anlama, eğilimlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin farkın-

da olma, büyük ve küçük grup toplantılarını nasıl daha 

kolaylaştıracağını ve yöneteceğini bilme, işi ile ilgili ola-

rak kendine güven duygusunu yansıtabilme, çeşitli 

rollere ilişkin iş sorumluluğunu nasıl değerlendireceği-

ni bilme, okulla ilgili herkesi katılım için nasıl güdülece-

ğini bilme, okulun bulunduğu bölgedeki ahlakî değer-

lerle mesleki değerler arasında bir denge kurabilme.

Taymaz’ın aktarmalarına göre Kaya (1993:134) okul 

yöneticilerinin şu yeterliklere sahip olması gerektiğini 

belirtmiştir: Okulun amaçlarını ve felsefesini açıklamak, 

okulun politikasını saptamak ve tanıtmak, okul etkin-

likleri için ihtiyaçları karşılamak, okulda katılımcı ve de-

mokratik yönetimi geliştirmek, okulda kişiler ve grup-

lar arası ilişkiler kurmak, öğretim ve eğitim etkinlikleri-

ni planlamak, çevre değerlerini incelemek ve desteği-

ni kazanmak, okul içi ve dışı ögelerle iletişim ve eş gü-

düm sağlamak, etkili bir işletme yönetimi geliştirmek 

ve uygulamak, yapılan çalışmaları sürekli izlemek ve 

değerlendirmek.

Atay’ın aktarmalarına göre Akdeniz(1979) lise yöneti-

cilerinin yeterlilik alanlarını şu şekilde belirtmiştir; oku-

lun; bina, tesis ve demirbaşlarının kullanılması, koru-

ma ve bakımı, okul personelinin yönetimi, yetki ve so-

rumluluğun kullanılması, okulda olumlu bir hava yara-

tılması, liderlik davranışları, öğrenci kişilik hizmetleri-

nin yürütülmesi, araştırma, geliştirme, yenileme alanla-

rı, okul içi ve dışı haberleşme etkinlikleri, okul ve çevre-

deki eğitim öğretim çalışmalarının koordinasyonu. Yine 
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Atay’ın aktarmalarına göre Sacır (1978) Kız Meslek Li-

sesi yöneticilerinin yeterliliklerini tespit etmek amacıy-

la yaptığı bir araştırmada yöneticilerin yeterlilik alanla-

rını; program-öğretim, personel yönetimi,öğrenci kişi-

lik hizmetleri, okul-çevre ilişkileri, işletmecilik, yardımcı 

hizmetler olarak ele almış, bunlara bağlı olarak 62 ye-

terlik alanı belirleyip incelemiştir.

2.2. Etkili Yöneticiler

Drucker (1994), “Etkin Yöneticilik” adlı çalışmasında, 

etkili bir yönetici olabilmek için elde edilmesi gereken 

beş zihin alışkanlığını şöyle sıralar:

1. Etkin yöneticiler: Zamanlarının nereye harcandığını 

bilirler. Denetimleri altında tutabildikleri en asgari za-

manı bile sistematik olarak kullanmaya çalışırlar.

2. Etkin yöneticiler: Kendilerine somut hedefl er koyar-

lar. Çalışmaktan çok, sonuç elde etmek için çaba har-

carlar. İşe, “benden ne yapmam bekleniyor?” sorusuy-

la başlarlar.

3. Etkin yöneticiler: Sahip oldukları güçlere dayalı ola-

rak çalışırlar, yani elinden gelen şeylere yönelirler, ya-

pamayacakları şeylere işe girişmezler.

4. Etkin yöneticiler: Yüksek bir performansın olağa-

nüstü sonuçlar vereceği birkaç büyük alan üzerinde 

konsantre olurlar. Kendilerine öncelikler koyar ve ön-

celiğe ilişkin aldıkları kararları korurlar.

5. Etkin yöneticiler: Nihayetinde etkili kararlar almak 

durumunda olan kişilerdir. Bunun her şeyden önce bir 

sistem işi olduğunu bilirler. Etkili bir kararın olgular üze-

rinde uzlaşmadan çok, birbiriyle çelişen düşüncelere 

dayanan bir yargıdan kaynaklandığını bilirler.

Etkili yöneticilerin kişisel özellikleri ile ilgili olarak Green-

fi eld (1982) tarafından yapılan bir araştırmada etkili yö-

neticilerin: çok fazla enerjiye sahip, saatlerce çalışan,  

iyi bir dinleyici ve gözleyici, yetenekli bir bilgi aktarıcı, 

insanlararası ilişkilerde başarılı, strese karşı hoşgörülü, 

bireyler oldukları bulunmuştur. Tanrıöğen’in aktarmala-

rına göre Clark ve Lotto (1972) etkili okul yöneticilerinin 

özelliklerini saptamaya yönelik “Principals In Inserveti-

onally Effective Schools” adlı Delphi türü araştırmala-

rında, etkili okullarda çalışan yöneticilerin rollerine iliş-

kin 53 maddelik bir liste hazırlamışlardır. Daha sonra 

bu özellikler önem sırasına konmuştur. Sıralama so-

nucunda etkili okullarda çalışan yöneticilerin en önemli 

özellikleri aşağıdaki gibi ortaya çıkmıştır:

• Okulun temel ürünü ve eğitim öğretim programı-
nın temel sonucu olarak öğrenci başarısını kabul 
ederler.

• Öğrenci ilerlemesini izler ve değerlendirirler,

• Okulun amaçlarını açık olarak okuldaki herkese 
iletirler,

• Okulun en temeldeki eğitsel hedefi nin, temel ye-
terliklerinin kazandırılması olduğunu, kabul ederler,

• Öğrenciler ve öğretmenler için yüksek perfor-
mans standartları koyarlar,

• Öğrenci davranışı ve başarısı için yüksek beklen-
tilere sahiptirler,

• Öğretmenlerin sınıf içindeki performansları için 
yüksek beklentilere sahiptirler.

Özmen’in aktarmalarına göre Clark (2000) ve Palmer 

(1997) okul yöneticilerinin etkili liderler olabilmeleri için, 

olmak, bilmek ve yapmak sözcükleriyle tanımlanan 

birtakım özelliklere sahip olmaları gerekmektedir:

Olmakla ilgili olarak;

• Profesyonel olarak (sorumluluk yüklenmek, örgüt 
yararına ve tarafsız çalışmak, zamanında doğru 
kararlar almak, teknik ve mesleki açıdan yeter-
li olmak, vb.),

• İyi karakter özelliklerine sahip olmak (dürüst, bü-
tünleştirici, cesaretli, içten olmak),

Bilmekle ilgili olarak;

• Liderlikte rol oynayan etkenleri bilmek (izleyenler, 
lider, iletişim, durum),

• Kendini bilmek ( güçlü ve zayıf yanlar, bilgi ve ye-
terlikler),

• Mesleğini bilmek (mesleğinde ehil olmak ve di-
ğerlerini görevleriyle ilgili olarak eğitebilmek),

• İnsan doğasını bilmek (insanların ihtiyaçları ve is-
tekleri, insanların stres karşısındaki durumları, vb.),

• Örgütü bilmek (kimden yardım alınabileceği, ör-
güt iklimi, kültürü vb.),
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Yapmakla ilgili olarak;

• Yönlendirme yapmak (amaç oluşturmak, sorun 
çözmek, karar almak, planlamak),

• Uygulama yapmak (iletişim, eş güdümleme, de-
netim, değerlendirme vb.),

• Güdüleme yapmak (örgütte morali geliştirmek, 
eğitmek, yönlendirmek vb.).

Tanrıöğen’in aktarmalarına göre Leithwood ve Mont-

gomery (1982), “The Role of The Elementary Princi-

pal in Program Improvement” adlı çalışmalarında çe-

şitli araştırmaları gözden geçirdikten sonra, etkili yöne-

ticilere ilişkin olarak şu noktaları vurgulamışlardır:

• Yenilikçi okul projelerine kimlerin katılacağına ka-
rar verirler,

• Karar verme yetkisini astlarına dağıtırlar ve kulla-
nımını teşvik ederler,

• Önemli konuda personelinin görüşlerine başvururlar,

• Personelini program geliştirme eylemlerine kata-
rak deneyim kazanmalarını sağlarlar,

• Öğretmenleri kendi mesleki yeteneklerini de-
ğerlendirmeleri ve kendi gelişmeleri için hedefl er 
koymaları doğrultusunda güdüler,

• Öğretmenlerin sorunlarını ve görüşlerini dinlerler,

• Program geliştirme ile ilgili yeni görüşleri destek-
lediklerini ifade ederler,

• Etkili mesleki gelişme etkinlikleri düzenlerler,

• Öğrencilerin gelişmelerini yakından izlerler,

• Umut verici yeni uygulamalar hakkında mesle-
ki yayınlardan ve diğer yöneticilerden bilgi alırlar,

• Rutin yönetsel konuları etkili bir biçimde ele alır-
ken amaca yönelik diğer çalışmalar için de za-
man yaratırlar.

Dönmez’ in aktarmalarına göre (Morris,1999) 21.yüz-

yılda etkili okul liderlerinin gerektirdiği rolleri şu şekil-

de belirtmiştir; kolaylaştırma, öğreticilik, uzman danış-

manlık, kaynakları eş güdümleme, iletişimcilik, destek-

leyicilik. Ayrıca okul yöneticisi bu rolleri oynarken per-

sonele güvenmesi, geleceğe ilişkin iyimser olması, bü-

tün kaynaklardan ve personelin yaratıcılığından en et-

kili biçimde yararlanması gerekmektedir.

Tanrıöğen’in aktarmalarına göre Lipham, Rankin ve 

Hoeh (1985) “The Principalship: Concept, Competen-

cies and Cases” adlı yapıtlarında etkili okul yönetici-

liğine ilişkin davranışları şöyle belirlemişlerdir: Okulun 

amaçlarını belirleme, okulu örgütleme, eğitimsel lider-

lik sergileme, eğitsel kararları geliştirme, eğitsel deği-

şiklikleri uygulama, öğretimsel programları geliştirme, 

personelle etkili bir biçimde çalışma, okulun kaynakla-

rını yönetme, okul-çevre ilişkilerini güçlendirme.

Bursalıoğlu (1975), “Eğitim Yöneticilerinin Yeterlikleri” 

konulu araştırmasında, ilköğretmen okulu yöneticile-

rinin göstermesi gereken ve göstermekte olduğu ye-

terlikler üzerinde durmuş ve Millî Eğitim Bakanlığı Mü-

fettişlerini, okul yöneticilerini ve öğretmenleri araştırma 

kapsamına almıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin 

yüksek derecede göstermeleri gereken yeterliklerden 

bütün deneklerin görüş birliği ile destekledikleri şun-

lar olmuştur: Tarafsız değerlendirme yapabilme, okul 

ve çevre güçlerinden yararlanabilme, liderlik ,öğrenci 

rehberliği, okulun bina, tesis ve demirbaşlarının kullan-

ma, korunma, araştırma, geliştirme ve yenileme alan-

larında, çalışanlarının araştırma ve geliştirme çalışma-

larına yönelmesinde rehberlik ve öğreticilik yapabilme, 

okulunda olumlu bir hava yaratabilmek için, ortak ka-

rarların uygulanmasına ortak olabilme, okul personeli-

nin yönetiminde görev, rol ve statüleri tanımlayabilme, 

okul ve çevre ilişkilerinde, basınla olan ilişkilerinde ta-

rafsız ve olumlu davranış gösterebilme.

Binbaşıoğlu (1983) “Eğitim Yöneticiliği” adlı çalışma-

sında; iyi bir okul ve eğitim yöneticiliği ile ilgili araştır-

maların, iyi bir okul ve eğitim yöneticisinin iyi bir lider 

olması gerektiği üzerinde durduklarını belirterek iyi bir 

eğitim yöneticisinde bulunması gereken nitelikleri sıra-

lamaya çalışmıştır. Bu nitelikler: konumun verdiği güç 

yerine, geniş bilgi ve yeterli coşkuya sahiptir, yetkileri-

ni bilgece kullanmasını bilir, herkese karşı anlayışlı ve 

eşit davranır, örgütünü ve amaçlarını iyi tanır, çevresin-

dekilerle iyi ilişkiler kurar, sorunların kendisine gelme-

sini beklemez, sorunları kendisi arar, yüreklidir, üzerine 

aldığı işleri sorumluluk duygusuyla sonuçlandırır, öne-

rilerini ve programlarını dikkatle planlar, uygular ve uy-

gulatır, bir öneriyi savunabilir ya da bir öneriye yapıla-

cak karşı koymaları dikkatle yanıtlayabilir, okul yöneti-
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ciliğinde demokrasiye inanır ve onu uygular, bütün tar-

tışma ve kararlarında içten, tarafsız ve dürüsttür, iş ar-

kadaşlarını da öyle olmaya özendirir, çalıştığı örgütün 

amaçları, başarıları ve kullandıkları araçlar hakkında 

doğru bilgi verir, eğitime inanır ve öğrencinin yararları-

nı her şeyin önünde tutar, tutum ve giyimine özen gös-

terir, düşünerek konuşur ve görüşlerini inandırıcı bir bi-

çimde düzgün bir dille açıklar, her fırsatta iş arkadaş-

larının morallerini yükseltmeye çalışır, onları övmekten 

çekinmez, iş arkadaşlarının çabalarını düzene koyma-

yı (eş güdüm sağlamayı) bilir, okulla toplumun iş birli-

ği yapmasını sağlar, okulu topluma, toplumu da oku-

la yaklaştırmaya çalışır, yetki ve görevlerini başkalarına 

bırakmayı bilir, olayları, adları ve çehreleri anımsayabilir.

Aydın, eğitim yönetiminde yeterlik örüntüsünün kritik 

görev alanlarını da şöyle sıralamaktadır: Öğretim ve 

program geliştirme, öğrenci işleri, çevre-okul liderliği, 

öğretmen işgören hizmeti, okul binası ve alanı, ulaşım, 

örgüt ve yapı, okul bütçesi ve işletme yönetimi. Şa-

hin 2000 yılında yaptığı “ilköğretim okulu yöneticileri-

nin yeterlilikleri” adlı çalışmasında 97 yeterlik maddesi-

ni öğretim liderliği, araştırma ve mesleki gelişim, insan 

kaynaklarının yönetimi, okul-çevre ilişkileri, iletişim, öğ-

renci işleri, okul işletmeciliği, kişilik özellikleri gibi baş-

lıklar altında incelemiştir.

Çağdaş okul yöneticisi kapsamlı insan bilgisine ulaş-

mış, etkili iletişim yeterliliklerine sahip, liderlik özellikle-

ri baskın, ana dilini doğru ve güzel kullanabilen, felse-

fe, matematik, uygarlık tarihi eğitimi görmüş, yaban-

cı dil bilen, iletişim teknolojisine hakim, bilgiyi yöneten, 

beden ve ruh yönünden sağlıklı, eğitime inanmış yö-

neticidir. Okul yönetimi mesleğinde başarılı olmak için 

geleceğin eğitim yöneticilerinin temel yeterliliklerinin iyi 

belirlenmesi gerekir. Ancak okul yönetiminde başarı, 

sadece yeterliliğe bağlı değildir. Okul yönetiminde ba-

şarılı olmak için yeterliliklere uygun ahlaki inançlar, öl-

çütler ve eğilimler setinin belirlenmesi gerekir. İnançlar 

dikkate alınmadığı zaman, kişinin yeterlikleri yanlış kul-

lanılabilir. Oysa ki, okul yöneticisi en iyi liderlik biçimini 

uygulamak zorundadır. Bununla birlikte her okul yöne-

ticisi okuldaki eğitimi geliştirmek için yüksek etiksel öl-

çütlere bağlı kalmalıdır.

2.4. Yöneticiler İçin Öneriler

Okul yöneticileri görevlerini etkili ve verimli bir şekilde 

yerine getirebilmek için birtakım yeterliliklere sahip ol-

malıdır. Çünkü okul örgütlerinde temel girdi ve çıktı in-

san olduğu için eğitim yöneticilerinin sorumlulukları di-

ğer örgütlere göre daha fazladır. Bu araştırmada okul 

yöneticilerinin özellikle okullarında yönetici olmaktan 

çok lider özelliklerine sahip olmaları gerektiği vurgu-

lanmıştır. Günümüzdeki yönetim anlayışlarından olan 

toplam kalite yönetimi, öğrenen okul ve sinerjik yöne-

tim gibi yönetim anlayışlarına uygun davranışlar gös-

termesi gereklidir. Bunun için ilköğretim okul yönetici-

lerinin şu davranışları göstermeleri gerekir:

• Okulu için vizyon ve misyon geliştirmelidir.

• Eğitim öğretim ve yönetimin verimliliğini artırıp 
eğitim kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürek-
li gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yap-
malıdır. Bunun için sürekli kendini geliştirmeli, sü-
per lider özellikleri gösterip personelini geliştirme-
lidir. Kendisini geliştirmeyen bir yöneticinin perso-
nelini geliştirmesi mümkün değildir.

• Okulda öğrenen birey ve öğrenen organizasyon 
felsefesini yerleştirmelidir. Bu şekilde okulunu öğ-
renen okula çevirmelidir. Öğrenen okulda baş-
ta öğretmenler kendini geliştirecek sonra da bu 
davranışlar öğrenciye de yansıyacak dolayısıyla 
öğrencilerin başarısı da artacaktır.

• Okulunda ekip çalışması ruhunun yerleşmesi-
ni sağlamalıdır. Bu şekilde okulunda kolektif ha-
reket edilmesini sağlayarak personelin bütünleş-
mesini sağlar. Okulda sinerjik yönetim davranış-
ları göstermelidir.

• Gerektiğinde astlarına yetki devrederek işlerin 
daha iyi yürütülmesini sağlamalıdır.

• Yeni teknolojik gelişmeleri okula kazandırmalıdır. 
Bunları kazandırdıktan sonra personelin bunlar-
dan rahatlıkla yararlanabilmesi için gerekli tedbir-
leri almalıdır. 

• Okulda katılımcı ve demokratik bir yönetim anla-
yışı benimsemelidir.

• Okulun çevreyle bütünleşmesi için gerekli tedbir-
leri almalıdır.
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3. Ünite

EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETİMİ

3.1. Okulda İnsan Kaynakları Yönetimi

Örgütlerin verimli ve etkili çalışmasını sağlayan en 

önemli etken o örgütteki insan kaynaklarıdır. İnsan 

kaynaklarının yönetimi yaklaşımı; örgütlerdeki başarı-

nın teknolojik kaynakları geliştirmekten çok insan kay-

naklarının geliştirilmesine bağlı olduğunu göstermiştir. 

Bu kavramın örgütlerde verimliliği artıran bir yatırım ol-

duğu kabul edilmektedir (Büyükuluslu (2) bu kavramın 

tanımlanmasına dört önemli bakış açısı getirmektedir. 

Bunlar:

1. İKY, personel yönetiminin yeniden isimlendirilmesi-

dir. Esas itibarıyla geleneksel personel yönetimi fonksi-

yonlarından çok da farklı bir oluşum değildir.

2. İKY, personel yönetimi ve endüstriyel ilişkilerden do-

ğan ve yönetim tarafından öne sürülen yeni bir olu-

şumdur.

3. İKY, geniş bir alanda istihdam iş ilişkilerini temsil 

eden ve bireysel iş ilişkilerinin gelişmesine katkıda bu-

lunacak organizasyonel entegrasyonu gerçekleştir-

meye çalışan yeni bir işçi-yönetici ilişkiler zinciridir.

4. İKY, örgüt politikalarının oluşturulmasında göz 

önünde tutulması gereken önemli bir stratejik yöneti-

ci fonksiyonudur.

3.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin 

Amaçları 

Örgütlerin büyümelerinde rekabet avantajı sağlamanın 

ve bunu sürdürebilmenin önemli bir rolü vardır. Orga-

nizasyonların bu amacı taşıyan bir yol izlemelerine kar-

şın, insan kaynakları yönetimi bu konuda en ileri tek-

nikleri içeren bir yaklaşımı sergilemektedir. Erdoğmuş’a 

(2003:116) göre, “İnsan kaynaklarının amaçları arasın-

da nitelikli personel için çekici bir ortam yaratabilmek, 

başarılı işgöreni örgütte tutabilmek ve işgöreni güdü-

lemek yer alır.” İnsan kaynakları yönetimi ayrıca strate-

jik planların oluşturulmasında yardımcı olabilecek re-

kabetçi bir anlayış sağlamaktadır.

3.3. İnsan Kaynakları Yönetiminin İl-

keleri

1. İnsana saygı ilkesi: İnsan kaynakları yönetiminin 

başta gelen ilkesi insana saygıdır. İnsana saygı, alınan 

kararlarda, çalışmalarda ve örgüt içi ilişkilerde insana 

güven ve değer verilmesi esasına dayanmaktadır. “Bil-

giyi entelektüel sermayeye dönüştürürken mevcut in-

san kaynakları çok önemlidir. Çünkü yaratıcı güç in-

sandadır” (Çalkıvik:2003).

2. Tarafsızlık İlkesi: İnsan kaynakları yönetimi çalışma-

ları sürekli bir biçimde insanları değerlendirme ve yön-

lendirmeyi içermektedir. Bu çalışmalar yürütülürken 

yönetimin insanları tarafsız bir biçimde değerlendirme-

si bir zorunluluktur. Bu anlamda tarafsızlık ve adalet 

kavramları örgüt ve insan ilişkileri açısından güvenin 

temel taşlarını oluşturmaktadır.

3. Eşitlik İlkesi: Eşitlik ilkesi işletmede çalışanlar arasında 

dil, din, ırk ve siyasi düşünce bağlamında var olan ayrı-

lıkların belirleyici olmaması anlamına gelmektedir. Özellik-

le işletmelerde işe alma ve işte ilerleme konularında fırsat 

eşitliği tanımak, personelin beceri, bilgi, teknik donanım, 

kişilik ve yeteneklerinin dışında başkaca kriterlere yer ve-

rilmemesini içermektedir (Kaynak, 1995:17). 

4. Açıklık İlkesi: İşletmedeki insan kaynakları politika-

sının başarısı büyük ölçüde açıklık ilkesinden etkilen-

mektedir. İşletmelerde çalışanlar günümüzde sade-

ce kendilerine verilen görevleri yerine getiren bireyler 

olmaktan çıkmış örgütsel amaçların belirlenmesi, işin 

yapılma biçimi ve sonuçlarına ilişkin bilgileri de talep 

eder duruma gelmiştir.

5. Bilimsellik İlkesi: Çağımızda insan kaynakları ça-

lışmalarına ilişkin bilgi ve beceriler oldukça gelişmiş-

tir. Bütün bu çalışmaların bilimsel olarak irdelenmesi ve 

örgüte bilgi olarak kazandırılması insan kaynakları yö-

netiminin önem verdiği konular arasında yer almakta-

dır. Bilimsellik insan kaynakları çalışmalarını yönlendi-

ren ve belirleyen önemli bir ilkedir.

Geliştirmenin Faydaları Eğitim ve geliştirmenin 

bir işletme veya kuruma kazandıracağı yararlar 

şu şekilde sıralanabilir:

1. Öğrenme Süresini Kısaltma: İşlerin eksiksiz ve iyi 

sonuç alınacak şekilde yapılabilmesini engelleyen en 

büyük etkenlerden birisi işin yapılmasını öğrenmek için 
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gereken zamandır. Planlı bir programın uygulanmama-

sından dolayı deneme yanılma yoluyla öğretilmeye ça-

lışılan bir iş, uzun bir zaman, enerji ve doğacak za-

rarlardan dolayı para israfına neden olmaktadır. “Öğ-

retim etkinliklerinin amacına ulaşması, bu etkinliklerin 

planlı hazırlanmasına ve uygulanmasına bağlıdır” (Kü-

çükahmet, 2003:130). Planlamanın en büyük avanta-

jı zaman kazandırmasıdır. Ayrıca planlama, yönetici-

lerin dikkatlerini amaca yöneltmekte, çabaları uyum-

laştırmaya olanak sağlamakta ve emek savurganlığı-

nı azaltmaktadır. 

2. İş Verimliliğinde Artış Sağlama: Eğitim ve geliş-

tirme sadece yeni işe alınanlar için yapılmaz, ayrıca ye-

tişmiş elemanlar içinde uygulanır. Çünkü işi yapanların 

belli bir sürede işin niteliğini ve niceliği arttırması da bu 

sayede gerçekleştirilebilir. 

3. Beklentilerin Aksine Gerçekleşen Durumla-

rı Düzeltme: Bazen işi yapanlarla işi yönetenler ara-

sında kopukluk ve bunun sonucu işten ayrılma veya 

iş değiştirme olabilmektedir. Bu tür olayların engellen-

mesi için eğitim ve geliştirme önemli bir rol oynayabilir. 

4. Yöneticilerin Yükünü Hafi fl etme: Verilecek eğitim ve 

geliştirme sonucunda çalışanlar işlerini daha iyi niyetle ve 

doğru yapacağından, istenen verim sağlanacak, yönetici-

lerin yükü de hafi fl eyecektir. Çünkü çalışanlar kendi ken-

dilerini denetleyeceklerinden çalışanların denetlenmelerine 

gerek kalmayacaktır (Al, 1998:25). 5. Çalışanların Motivas-

yonunu Arttırma Eğitim ve geliştirme çalışanların motivas-

yonunu arttırmanın en önemli araçlarından biridir.

İKY ile ilgili ilk çalışmalar“personel yönetimi” adı altında 

yapılmaya başlanmıştır. Bu kavram 50-60 yıldır yay-

gın bir şekilde, çeşitli aktiviteleri, personelin yetiştiril-

mesi, yönetimi ve yönetilmesiyle ilgili yeterlikleri tanım-

lamak için kullanılmıştır. Personel yönetimi süreci ör-

gütün teknik aktiviteleri üzerine oturtulmuştur. Ayrı-

ca fonksiyonlarının artması tüm yöneticilerde, perso-

nel yönetme sorumluluğunu en aza indirme eğilimini 

ortaya çıkarmıştır. İnsan kaynakları kavramı, 1980’ler-

de insan kaynağının sınırsız yeteneklerini geliştirmenin 

ve işe koşmanın gerçekleşmesi ile ortaya çıkan olum-

suzlukların giderilebileceği anlayışıyla ortaya çıkmakta, 

böylece geleneksel personel yönetimi anlayışına karşı 

insan kaynakları yönetimi anlayışında yönetimin insan 

merkezine alınmaktadır (3, 4).

İKY personel kaynaklarının ilke ve uygulamalarını hü-

kümsüz kılmaz, aksine onları farklı bir kavramsal çer-

çeve içine oturtur. Personel örgütün amaç ve hedefl e-

rine ulaşmasına yardımcı olmak için yatırım yapılacak 

ve geliştirilecek bir servet hâline gelir.

İKY’nin hareket yönü, örgütte çalışanlar kendilerini 

güçlendirirken, örgütün büyümesine katkıda bulun-

mak için çalışanlara kaynak, hedef ve fırsat sağlama-

ya doğrudur.

3.4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilme-

sinde Öğretilecek Beceriler

Genelde beceriler üç alanda gruplanmaktadır. Bunlar; Te-

mel beceriler, iletişim becerileri ve kavramsal becerilerdir.

Temel Beceriler: Özellikle temel gramere yönelik bilgi-

ler, okuma, yazma, dinleme ve matematik gibi beceri-

lerden oluşmaktadır.

İletişim Becerileri: İnsan ilişkileri, performans değer-

lendirme, liderlik, iş birliği gibi becerileri kapsamaktadır 

ve özellikle orta derece yöneticiler ile halkla yüz yüze 

ilişkide bulunan tüm personel için önem taşımaktadır.

Kavramsal Beceriler: Soyut düşünmeyi gerektiren be-

cerilerdir. Özellikle bilgisayarın üretimi ve iletişim süre-

cine girmesiyle kavramsal becerilerin önemi daha da 

artmaya başlamıştır. Üst yönetimdekiler kadar örgüt 

planlamacıları için de stratejik ve operasyonel plan-

lama, örgüt geliştirme ve politika becerileri önemli ol-

muştur. Geliştirme programlarının uygulanmasında yu-

karıda belirtilen aşamalarda, çeşitli süzgeçlerden geçi-

rildikten sonra saptanan geliştirme aktivitelerinin per-

sonele kazandırılması için eğitim ortamlarının hazırlan-

ması gerekmektedir. Bunun için de kim, nerede ve na-

sıl öğretecek sorularının cevaplanması ve bunun için 

yapılması gereken faaliyetlerin planlanması ve gerek-

li ortamların hazırlanması gerekir. Kim Öğretecek? Ge-

liştirme programlarını uygulayabilmek için çeşitli tür 

ve düzeyde personele ihtiyaç vardır. Bunlar: Denet-

men, koordinatör veya rehber kişi; alan uzmanı, çalı-

şanlar (memurlar)dır. Nasıl Öğretilecek? Geliştirme et-

kinliklerinin başarıya ulaşmasında düzenlenecek öğre-

tim ortamının önemli bir yeri vardır. Personel geliştir-

me programlarının hazırlanmasında çeşitli yöntemler 
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kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları; sınıf ve kurs yö-

netimi, konferanslar, workshoplar, personel toplantı-

ları, komite çalışmaları, bireysel toplantılar, işbaşında 

eğitim, alan gezileri, kamplar, sempozyum, panel, fo-

rum, öğretmen değişimi, araştırma, gösteri, gezi ve zi-

yaretler gibi yöntemlerdir (Buluç, 1997:71). Eğitim ve 

Geliştirme Nerede ve Nasıl Öğretilecek? Eğitim ve ge-

liştirme, iş başında ve iş dışında gerçekleştirilen bü-

tünsel bir programın parçalarını oluşturur. Bunlar orga-

nizasyonun gelişim sisteminin vazgeçilmez ögeleridir. 

İş Ortamında Eğitim-Geliştirme ve Yöntemleri “a.Usta-

Çırak Uygulaması, Rotasyon Uygulaması, Gözetmen-

lik (Coaching) Programları,” (Ferik, 2004:1/4). İş Dışın-

da Eğitim-Geliştirme ve Yöntemleri; “a) Simülasyon, 

b) Rol oynama, c)Duyarlılık eğitimi, d)Transaksiyonel 

Analiz, e)Atılganlık eğitimi (Ferik, 2004:3/4).

3.5. Eğitimde İnsan Kaynakları

İKY ilkeleri, işlemleri ve yetenekleri, eğitim yönetiminin 

en çok ihmal edilen ve yanlış anlaşılan yanıdır. Oysa 

eğitim yönetimi, örgütte bulunan madde ve insan kay-

naklarını en verimli biçimde kullanma sürecidir. Okulda 

en önemli insan kaynağı, yöneticiler, öğretmenler, öğ-

renciler, eğitici olmayan personeldir.

Ancak okulda, insan kaynaklarının yönetiminde çeşitli 

etkenler etkili olmakta ve istenilen verim elde edileme-

mektedir. Bu etkenler şöyle sıralanabilir:

1. Yönetim için zaman yokluğu

Okulların yönetim için zamanları yoktur. Öğretim per-

sonelinin teknik ve öğretimle ilgili aktiviteleri o kadar ön 

plana çıkmıştır ki, yönetim işlevleri, görevler ve süreç-

lerle ilgili yönetim işlevleri geri plana atılmaktadır.

2. Meslekî statü

Okullarda, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sta-

tü ile ilgili olan mesleğe giriş, iş koşulları, terfî, ödül, 

ceza, nakil vb. yönetim işleri merkezi örgütün kuralları-

na göre işlemektedir. Bu durum okul yöneticilerinin en 

önemli sınırlayıcıları olmaktadır.

3. Okullardaki yaygın yapılar

Genellikle okulların yönetim yapıları ile etkili personel 

yönetimi prensipleri arasında yeterli ilişki bulunma-

maktadır. Okullarda geleneksel yönetim yapıları hâlâ 

işlevini sürdürmektedir.

4. Kurumsal şizofreni

Okulların sosyal amaçlarının, öğretmenlerin rolünün, 

toplumsal ihtiyaçların değişmesi, okullarda amaç ve 

hedefl erin açık, kesin olmayışı nedeniyle okullar bazı 

iç çatışmaların yaşandığı bir ortam hâline gelmektedir.

5. Sınırlı yönetim

İKY’nin endüstriyel ve ticari alanda öneminin gittikçe an-

laşılmasına karşın bu durum henüz okullara yansımamış-

tır. Okullarda öğretmenlerin üst ve orta düzey yönetim 

rolleri için hazırlanmalarında belirsizlikler bulunmaktadır.

6. Politik kontrol

Eğitimde etkili personel yönetimi, parçalanma ve sık 

değiştirilen kontrol merkezleri nedeniyle oldukça prob-

lemlidir. Eğitim kurumlarına, çoğunlukla yönetici per-

sonel, siyasi olarak motive edilmekte bu nedenle de 

yöneticiler her zaman etkili yönetim prensiplerini yan-

sıtmamaktadır.

Bu etkenlerin pratik sonuçları Torrington ve 

Weightman’ın araştırmasında açıklanmaktadır(6). 

Buna göre çoğunlukla okulların etkili personel yöne-

tim politikalarının bulunmadığı, öğretim ve öğretim-dışı 

personelin ciddi bir şekilde az kullanılan bir kaynak ol-

duğu, özellikle bayan öğretmenler ve öğretim-dışı per-

sonel için bu durumun geçerli olduğu belirlenmiştir. 

Okullardaki üst ve orta düzey yöneticiler, genellikle ke-

sin bir yönetim rolünden yoksundurlar. Bu durum, rol 

tanımlamasında açıklık olmayışı, eğitim yetersizliği ve 

öğretim-dışı personelin uygun olmayan bir şekilde yer-

leştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu araştırmadan 

çıkan sonuca göre; bir okulun ayakta durabilmesi için 

var olan insan kaynaklarının örgüt amaçları doğrultu-

sunda etkili çalışması gerektiğidir.

Eğitim yönetiminin değişen yapısı, okulların çeşitli kar-

maşık konularda uzlaşmaya varabilmesi için aktif per-

sonel yönetimi stratejilerini kabul etmelerini gerektir-

mektedir. Bunlar:

1. Takdirle bağlantılı personel gelişimini sağlayarak, 

performansın yükseltilmesi ihtiyacı,

2. Etkili personel yönetimi stratejileri ve artırılmış ku-

rumsal özerklik ihtiyacı,

3. Eşit fırsat politikaları geliştirme ihtiyacı,
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4. Örgütsel ilerleme ve kalite yönetiminin personel yö-

netimi politika ve süreçlerine yansıtılmak zorunda ol-

duğunun anlaşılması,

5. Kıdemli öğretmenlere moral ve motivasyon sağla-

ma ihtiyacı,

6. Personelde kişiler arası iyi ilişkilerin tüm yönetim sü-

reçlerinde temel alınışının ve öğrenciler için bir model 

olarak önemli oluşunun kavranması ihtiyacı,

7. Öğretim-dışı personelin etkili örgütsel yönetiminin 

her yönüne katılması ihtiyacı,

8. Bireysel kariyer gelişimi ile bağlantılı olarak sistema-

tik bir iş dönüşümü programını planlama ihtiyacı,

9. Örgüt çevresinde anlaşılabilir ve güvenilir yönetim 

çalışmaları geliştirme ihtiyacı,

10. Yetişkinleri tanıma ve onlara yetişkin gibi davranma 

ihtiyacının gerekliliği.

Bu sebeple etkili personel yönetimi “ne” ve “ne 

zaman”la ilgili olduğu gibi “neden” ve “nasıl” sorularıy-

la da ilgilidir; diğer bir deyişle, organizasyonel süreçler 

organizasyonel görevler kadar önemlidir ve biri, diğeri-

ni bilgilendirmelidir(8).

Handy’nın (1984) eğitim sistemi analizi, üçe ayrılmış 

bir kültür ortaya koyar: İlköğretimin ilk kademesinde 

çocuklar“işçi”dirler, ikinci kademesinde “ürün”dürler ve 

zorunlu eğitimden sonraki okullarda “müşteri”dirler(9).

Eğitim yöneticisi, hem öğretmen ve diğer personelin 

geliştirilmesi ve etkili bir şekilde çalıştırılması, hem de 

öğrencilerin nitelikli olarak yetiştirilmesi için uygun or-

tam sağlayan bu amaçlarla çalışan kişidir. Okul yöneti-

cisinin İKY stratejilerini bilen ve uygulayan bir lider ola-

rak yetiştirmek eğitim sisteminin en önemli görevi ol-

maktadır.

4. Ünite

EĞİTİM ve ÖĞRETİM UYGULAMA-

LARI

Okul Müdürünün Görev ve Rolleri

  Tarihsel süreçte müdürün en temel görevi okulu 
yönetmek, vizyon ve misyonu tanımlamak olarak 
kabul edilmiştir. Bu kapsamda geçtiğimiz yüzyılda 
müdürün rolleri; yasal mevzuatı uygulamak, prog-
ramı yürütmek, okulun personel ve diğer ihtiyaç-
larını gidermek, bütçeyi dengeli bir şekilde kullan-
mak, okulu güvenli bir yer hâline getirmek ve top-
lumla ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütmek olarak 
tasarlanmıştır.

  Müdür, 1950’lerde yasal lider, 1970’lerde lider-
den ziyade insan ilişkilerini düzenleyen yöneti-
ci, 1980’lerde etkililik ve okul geliştirme uzmanı, 
1990’larda değişim uzmanı ve öğretimsel lider ve 
2000’lerde hesap verebilirliğe dayalı reformcu ve 
girişimci olarak görev yapmaktadır.

  Müdürlerin rollerine dair oluşan beklentiler özellikle 
liberal ekonomik modelin benimsendiği 1980’li yıl-
larda değişmeye ve çeşitlenmeye başlamıştır.

  Eski okul yönetiminde müdürlerin gerçekleştirdik-
leri roller, katı kuralların hüküm sürdüğü bürokratik 
süreç ve normların bütünlüğünü korumaktan ola-
rak tasarlanmıştır ve bu yaklaşımda başarılı okullar, 
temiz ve düzenli birlikler, az soruna neden olan ve 
yağlanmış düzenli çalışan makineler metaforlarıyla 
tanımlanmaktadır. Hâlbuki tür yönetim yaklaşımla-
rı çevre, öğrenci beklentileri ve standartlarını karşı-
lamaktan uzak görünmektedirler (Portin vd, 2006). 
Diğer bir yandan, yeni okul yönetimi yaklaşımların-
da müdür rolleri hesap verebilirlik, kendi kendine 
yönetilen okullar, rekabet, öğretim programı ve de-
ğerlendirme yöntemleri etrafında tasarlanmıştır. Bu 
nedenle, günümüz eğitim örgütlerinde görev ya-
pan müdürlerin rolleri, sahip oldukları güçler, öğ-
renci performansına odaklı değerlendirme, karma-
şık sosyal çevre, çok kutuplu toplum, öğretmenle-
rin rollerindeki değişim ve öğretme işinin yeniden 
düzenlenmesi gibi etkenlerden dolayı daha esnek 
ve çeşitlidir (Mulford, 2003). Buna göre okulda bü-
tün öğrencilerin akademik ve sosyal olarak başarı-
ya ulaşmaları tek amaçtır.
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  Çağdaş okul müdürlerinin gerçekleştirmeleri bek-
lenen rollere dair yürütülen araştırmalar, müdür-
lerin en temel rollerini kolaylaştırıcı (faciliator) ola-
rak tanımlamaktadır (Foley, 2001; Bartel, 1990; 
O’Hair ve Reitzug, 1997; Parks ve Baret, 1994; 
Hall, 2005). Bu kapsamda Foley (2001) müdürlerin 
%77’sinin okulda işleri kolaylaştırma, %30,8’inin 
zamanı düzenleme, %23,2’sinin ekonomik kay-
nak bulma ve toplumla ilişkilerin geliştirilmesi rolleri 
üzerinde durduklarını ortaya koymuştur.

  Yürütülen diğer bir araştırmada Doud (1989) mü-
dürlerin yarısından fazlasının işe ilişkin sorumlukla-
rının arttığını ve rollerinin çeşitlendiğini ortaya koy-
muştur. Buna göre değişen alanlar olarak perso-
nel değerlendirilmesi (%60), öğretim uygulamaları-
nın değerlendirilmesi (%57) ve program geliştirme 
olarak ortaya konulmuştur (%52,4). Diğer bir yan-
dan politikaların belirlenmesi konusunda bir deği-
şimin olmadığı görülmüştür.

  İlk ve orta öğretim kurumları müdürleri ile yürüttü-
ğü bir araştırmada Sahid (2004), müdürlerin rol-
lerinde büyük bir değişim yaşanmadığını orta-
ya koymuştur. Buna göre müdürlere yönelik ola-
rak velilerle ilişkiler, karar alma, okul bütçesi ve fi -
nans konularında rol beklentileri artmaktadır. Cast-
le ve Mitchell (2001), okul müdürüyle yürüttükle-
ri nitel çalışmada mevcut işleyiş içerisinde müdür-
lerin görev ve rollerini beş ana başlıkta toplamış-
lardır. Buna göre, günlük rutin işleri oluşturan yö-
netim görevlerini yerine getirmek, okul içi ve çev-
resiyle ilişkileri düzenleyen ilişki geliştirmek, okul-
da bireyler ya da grupların işleri zaman ayırılması 
anlamına gelen özel ihtiyaçları karşılamak, öğret-
menler ve eğitici olmayan çalışanları mesleki an-
lamda eğitmek, yetiştirmek ve desteklemek an-
lamına gelen rehberlik etmek (mentörlük) ve oku-
lun gelecek hedefl erini belirlemek (vizyon) ve buna 
dair çalışmalar yapmak (misyon) olarak tanımla-
nan yön belirlemektir. Başka bir araştırmacı mü-
dürlerin beş rolüne dikkat çekmektedir. Bu roller 
Grimmett’e göre (1996) bu roller çatışma yöneti-
mi, meslektaş iş birliği ve deneyime dayalı okul or-
tamları oluşturma, öğretmen söylem ve eylemine 
odaklanma ile öğretmen ve öğrenci öğrenmesiy-
le ilgili eylem ve söylemleri öne çıkarmaktır. Bu ko-
nuda 197 müdürle yürüttüğü bir çalışmada Wen-
del (1977), müdürlerin çoklukla kendilerini üst dü-
zey bürokrat olarak algıladıklarını ortaya koymak-
tadır. Hâlbuki Kremer (1983) müdür rollerinin algı-
sını belirlemek üzere yürüttüğü çalışmada onların 

bürokratik sistemde rollerini alt düzeyde yöneticilik 
olarak tanımladıklarını belirlemiştir. Kremer (1983) 
rol algısına göre müdürlerin en fazla öğretimi plan-
lama ve uygulama en az araç gereç ve donanım 
sağlama rollerini gerçekleştirdiğini bulmuştur. Vo-
orhis ve Sheldon’a göre (2004) müdürler çokluk-
la program geliştirme, okul, aile ve toplumun diğer 
kesimleriyle ilişkilerin yürütülmesi rollerini gerçek-
leştirmektedirler.

  Yine benzer araştırmalarda Bottoms (2010), Sala-
zar (2007), Marlow ve Minehira (1996) ve Crow vd. 
(2002) müdürlerden beklenen roller olarak öğretim 
programını başarıyla program yürütme ve okulda-
ki akademik başarı üzerine odaklanmak olarak or-
taya konulmuştur. Bu konuda ülkemizde gerçek-
leştirilen bazı çalışmalar bulunmaktadır. Buna göre 
Tahaoğlu ve Gedikoğlu (2009), müdürlerin en faz-
la vizyoner liderlik en az kültürel liderlik rollerini ger-
çekleştirmekte olduklarını ortaya çıkarmışlardır. 
Kapusuzoğlu’na göre (2007) okul müdürü örgüt-
te insan ilişkileri, eylemleri, örgütsel işleyişin gelişti-
rilmesi süreçlerini düzenleyen tür üst düzey bir dü-
zenleyicidir. Diğer bir araştırmada Gümüşeli (2001), 
çağdaş okul müdürünün altı tür liderlik alanı bulun-
duğunu vurgulamaktadır. Buna göre okul müdü-
rünün liderlik alanları vizyoner, öğretim, toplumsal, 
örgütsel, etik ve politik liderliktir. Bu araştırmalar 
çoklukla okul müdürünün hâlen gerçekleştirdikle-
ri rollerini ya da o rollerine dair algılarını ortaya koy-
maktadır. Çalışmanın bu bölümünde çağdaş okul 
müdürünün gerçekleştirmekte olduğu görevleri-
nin yanı sıra gerçekleştirmeleri beklenen yeni rol-
leri ele alınmaktadır. Okul Müdürlerinden Gerçek-
leştirmeleri beklenen roller çağdaş okul müdürleri-
nin rollerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen araş-
tırmalar onların bazı rolleri yoğunlukla gerçekleştir-
diklerini ve önümüzdeki süreçte gerçekleştirmele-
ri beklenen ya da farkında olmaları gereken birçok 
yeni rollerinin bulunduğunu göstermektedir (Hale 
ve Moorman, 2003; Foster, 2007; Fullan, 2003).

Bu kapsamda okulun ötesine taşan rolleriyle 

çağdaş okul müdürlerinden gerçekleştirmeleri 

beklenen rolleri şunlardır: 

Bir Öğretim Lideri Olarak Müdür Rolü: Şişman’a 

göre (2002), okulun temel işlevlerinden birisi herkes 

için öğrenmeyi gerçekleştirmektir. Bu nedenle okul sa-

dece öğrenciler için değil öğretmenler, veliler, çalışan-

lar, hatta bütün toplum için bir öğrenme merkezi olma-
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lıdır. Ona göre okul müdürü, söz konusu öğrenmele-

rin gerçekleşebilmesi için gerekli kaynakları sağlayan, 

ortamı hazırlayan, kolaylaştıran ve böylece öğrenme-

ye liderlik yapan kişidir. Okul müdürünün bir öğretim li-

deri olarak öğrenci başarısını arttırmak için kendisinin 

bizzat gösterdiği ya da başkaları tarafından gösteril-

mesini sağladığı davranışlar vardır (De Bevoise, 1984). 

Okul müdürü bu kapsamda öğrencilerin öğrenmesin-

den sorumlu birisi olarak akademik standartlar geliş-

tirmeli ve okulda herkesi bu amaca yöneltmelidir. Aynı 

zamanda müdür, öğrencilerin kendi öğrenme sorum-

luluklarını almaları, öğretmenlerin program, öğretim ve 

materyal geliştirme, hazırlama ile zamanını bu yönde 

kullanılması anlamına gelen öğretim zamanının korun-

masını sağlamalıdır. Bu kapsamda Stronge (1993) ve 

Morrison (2007), müdürlerin hem yönetsel hem de öğ-

retim liderliğinin gerektirdiği süreçleri yerine getirmeleri 

gerektiği üzerinde durmaktadırlar. Her ne kadar Levine 

(2005) ve Cooner, Quinn ve Dickmann (2008) müdür-

lerin mevcut rollerine ek olarak birçok yeni rolün öğ-

retim liderliği görevini yerine getirmelerini engellemek-

te olduğunu ifade etseler de artık değişen çevre ve 

okul toplumunda müdürlerin öğretim liderliği gibi en 

temel rolü gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Hâlbuki 

Sahid’e göre (2004) müdürler geleneksel rolleri ile öğ-

retim liderliği rolleri arasında çatışma yaşamaktadır ve 

öğretim liderliğinden çok yönetsel işlerle zaman geçir-

mektedirler. Bu durumda okulda akademik anlamda 

öğrenci başarısının artırılmasının çok zor olduğu de-

ğerlendirilmektedir. 

Bir Toplum Lideri /Diplomat Olarak Müdür Rolü: 

Günümüzde okul ile çevre arasındaki kopukluk gide-

rilmeye başlandıkça müdür aile, iş çevresi ve toplu-

mun ilgili kesimleri ile her geçen gün daha çok ilişki-

li hâle gelmektedir (Murphy, 1997). Okul müdürü, re-

kabet ve benzer nedenlerle okuldan beklentiler ve yine 

okula kaynak bulma gibi bir görevle karşı karşıya kal-

mıştır. Bu yeni rol müdürün gerçekleştirmesi gereken 

asıl rollerinin önüne geçmeye başlamıştır. Vizyon, mis-

yon, çevre ve toplumsal gruplarla ilişkiler ve akade-

mik amaçların geliştirilmesinin yanı sıra müdür okulun 

toplumdaki rolü, kapasitesinin artırılması ve kaynak-

ların kullanımı konularında yetkin olmalıdır. Buna göre 

müdür, dışarıdan okula öğretim süreçleri ile ilgili yapı-

lan yeni araştırma, uygulama, kaynak, araç gereç ve 

bağış sağlayan bir role sahiptir (Morrison, 2007; Us-

dan, 2000). Bu değişim Salazar’a göre (2007) müdü-

rün rolünün bina yöneticiliğinden okul-toplum ilişkileri-

ni düzenleyen bir şekle dönüşmektedir. Bu kapsam-

da okul müdüründen öğrenci öğrenmesi konusunda 

liderlik yapması, öğretmenleri mesleki olarak destekle-

mesi, aile ve toplumla ilişkilerin geliştirmesi, veriye da-

yalı analizler yapıp ilgili hizmet alanlarından yardım al-

ması ve okulda çalışma grupları oluşturarak birçok hu-

susu yerine getirmesi beklenmektedir (Usdan, 2000). 

Bu nedenle okul müdürünün dış çevre ile ilgili ilişkiler 

geliştirme konusunda bir toplum lideri ya da diplomat 

rolünü gerçekleştirmesi beklenmektedir (Trail, 2000). 

Bir Vizyoner Lider Olarak Müdür Rolü: Vizyon, ula-

şılmak istenen durumu gösteren nitelikli bir hedef seçi-

midir. Duttweiler ve Hord’a göre (1987), okul müdürü-

nün önemli görevlerinden birisi okula dair vizyon, mis-

yon geliştirmek ve bunların gerçekleşmesi için okul 

toplumundaki herkesi bunlara inandırmak ve yönlen-

dirmektir. Bu kapsamda okullarda vizyoner bir lider 

olarak müdür geleceği resmedebilen ve her öğrencinin 

yüksek düzeyde öğrenebileceği fi krini tüm okul toplu-

mu ve ailelere aşılayarak bütün kararları ve eylemleriy-

le öğrenci öğrenmesini merkeze alan moral bir amaç 

oluşturur. Burada müdür başarılı ve başarısız öğrenci-

ler arasındaki farkın kapatılması, öğrencilerin etkin bi-

reyler olarak üst öğrenim kademlerine taşınması, per-

sonel ve okulun geliştirilmesi yönünde çaba gösterir. 

Bunun için müdür okul planlarıyla uyumlu çalışmalı ve 

okulda herkesin karara katılımının sağlanması yönün-

de olumlu bir iklim oluşturmalıdır. 

Bir Örgütsel Mimar Olarak Müdür Rolü: Müdür-

ler, okuldaki insanların bilgi ve becerilerini artırmak, bu 

amaçla ortak beklentiler oluşturmak ve okulun değişik 

birimlerini etkililik doğrultusunda bir arada tutmak zo-

rundadırlar. Bu nedenle Louis ve Miles’ e göre (1990) 

liderler bir tür “örgütsel mimardır. Bu süreçte müdü-

rün, okula nitelikli öğretmenlerin atanmasının sağlan-

ması ve mevcut öğretmenlerin niteliğinin yükseltilmesi 



511

rollerini gerçekleştirmesi beklenir. Aynı zamanda mü-

dür; olumlu dönüt verme, sürdürülebilir başarı ve es-

nekliği okul kültürüne hakim kılarak bütün öğrencile-

rin ortak sorumluluk içerisinde öğrenmelerine uygun 

ortamlar hazırlar. Voorhis ve Sheldon’a göre (2004) 

okul müdürünün öğretmen, personel, üst yönetim, ve-

liler ile iş birliği içerisinde çalışarak performans analiz-

leri yapması, yeni amaçlar geliştirmesi, ihtiyaçlara göre 

öncelikler belirlemesi, öğretmenlerin mesleki gelişimini 

sağlaması ve bütün kaynakları okulun amaçlarını ger-

çekleştirme doğrultusunda kullanması gerekmektedir. 

Bu anlamda müdür adetâ bir mimar gibi okul toplumu-

nu tasarlayan kişidir. 

Bir Öğretmen/Rehber/Mentor Olarak Müdür 

Rolü: Mentor, liderlik potansiyeline sahip ve bu özellik-

lerini aktarmaya istekli vizyon ve enerji sahibi olan kişi-

dir. Günümüzde mentorluk sisteminin kullanılmasında-

ki amaç insan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürü-

nü aktarmak, akademik ya da kariyer yönünden he-

def kitleye destek vermek ve bunun sonucunda etkili 

bir insan kaynağı oluşturmaktır. Çeşitli kurumlarda uy-

gulanmakta olan mentorluk, okul müdürleri açısından 

önemlidir çünkü müdürler bu kapsamda öğretmenlere 

rehberlik ederler (Bottoms, 2010; Morrison, 2007). Et-

kili bir okul müdürü; öğretmen, öğrenci ve onların iliş-

kileri ile duygularını anlayıp rehberlik eden kişidir (Tra-

il, 2000). Bu nedenle Salazar (2007b) okul müdürleri-

nin değişen öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarını karşıla-

yıp onlara rehberlik edebilmeleri için kariyerleri boyun-

ca sürekli öğrenmeleri gerektiği üzerinde durmaktadır. 

Sonuç olarak okul müdürü bu amaçla okuldaki öğret-

men ve diğer eğitici olmayan personelin öğrenme sü-

reçlerinde danışılacak rehber ve onlara yol gösterecek 

bir mentordur (Trail, 2000).

Bir Destekleyici/Güdüleyici/Koç Olarak Müdür 

Rolü: Okul müdürünün öğretimi zenginleştirmek ve 

öğretmenlere dair moral, isteklendirme gibi yönetsel 

tutumları nedeniyle öğrenci başarısı üzerinde dolaylı 

etkileri bulunmaktadır (Mulford, 2003; Williams, 1988; 

Usdan, 2000; Samansa vd. 1995; Hale ve Moorman, 

2003; Usdan, 2000). Fullan’a göre (2001), müdür öğ-

retmenlerin bilgi, beceri ve eğilimlerini geliştiren, pro-

fesyonel öğrenme toplumu olarak betimlenen okul 

kültürünü düzenleyen, program uyumunu sağlayan, 

araç gereç, zaman, yer ve teknik konularda hizmete 

ulaşma konularında yardımcı olan kişidir. Buna göre 

müdürlerin amaç ve beklentiler oluşturmak, ilişki ve 

kapasiteyi artırmak, model öğrenme iklimi yaratmak, 

sembolik değerleri etkili bir şekilde yönetmek, örgütün 

bileşenleri ve topluma hesap vermek ve stratejik plan 

geliştirmek gibi birçok destekleyici rolü bulunmaktadır. 

Okul müdürü bu anlamda destekleyici bir çevre yarat-

ma koçu olarak okul toplumundakilerle güvene dayalı 

bir ilişki kurar, çalışanları ve öğrencileri risk almaya, bil-

gi alışverişi yapmaya ve karara katılmaya teşvik eder 

(Morrison, 2007; Cushman, 1992; Trail, 2000). Foley 

(2001), bir değişim uzmanı olarak müdürün okul yapı-

sının yeniden oluşturulduğu bir dönemde öğretmenleri 

motive etmek ve iletişim kurmak sorumluluğu üzerin-

de durmaktadır. Bu amaçla müdür okul toplumunda 

bütünlük, birbirine bağımlılık ve öğretmenlerin adan-

mışlıklarına dair ilişkiler geliştirmek zorundadır (Crow 

vd. 2002). İlişkilerin zor olduğu bir süreçte bu rol daha 

da anlamlıdır. 

Bir Sembol/Kültürel Lider Olarak Müdür Rolü: 

Okul toplumu, kültürün aktarıcısı ve taşıyıcısı olarak 

kabul edilmekte, kültür ve sembollerle iç içe bir ya-

şam alanı olarak betimlenmektedir. Değişik nedenlerle 

okulların yapısı değişmekte ve okul toplumunda fark-

lı özelliklere sahip bireylerin sayısı artmaktadır. Böyle 

bir yapıda insanların ortak amaçlar etrafında bir arada 

tutulması önemlidir. Bu amaçla okulda ortak bir kültür 

ve bu kültürü destekleyen semboller oluşturulması ge-

rekmektedir. Bu anlamda okul müdürünün okulunda-

ki kültürel, etnik köken, ekonomik durum, din gibi bir-

çok farklı özelliklere sahip olan öğrenci ve personelin 

düşünce, endişe, sorun ve beklentilerini anlaması ve 

bu farklılıkların yönetimine yönelik beceriler geliştirmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda müdürün temel görev-

lerinden birisi, anlamlı semboller oluşturmak ve bun-

ların okul toplumunu oluşturan üyelerce paylaşılması-

nı sağlamaktır. Okuldaki gündelik etkinliklerde kültür 
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ve semboller önemli bir yer tutmaktadır. Okulda; dü-

şünce, davranış, tutum, amaç ve değerleri etkileme-

ye dönük her türlü anlatılan hikâye, efsane ve bunlar 

içinde yer alan kahramanlar, örgütsel törenler, toplan-

tılar, okul ortamında yer alan nesneler (resim, afi ş, yazı 

gibi.), konuşmalar ve uygulamalar, semboller kapsa-

mında değerlendirilir. Sözü edilen bu sembollerin yö-

netiminde önerilen sembolik etkileşimci yönetim yakla-

şımında “yönetici/müdür” yerine “lider” kavramı tercih 

edilir (Hesapçıoğlu ve Balyer, 2009). Bu nedenle sem-

bol ve değerlerle yüklü olan eğitim örgütlerinde okul 

yönetimi önemli bir yönetim becerisi hâline gelmekte-

dir. Müdürün okula ve yönetim mesleğine dair adan-

mışlığı, bireylerin ihtiyaçlarına duygudaşlık bir şekilde 

cevap vermesi önemlidir. Yine müdürün öğrenci öğ-

renmesi konusundaki hırsı, açıklığı, hızlı çözüm üret-

mesi, geri bildirim vermesi ve diğerlerinden farklı düşü-

nebilen birisi yani lider olması gerekmektedir.

Bir Güvenlik Uzmanı Olarak Müdür Rolü: Son yıl-

larda okullarda görülen davranış bozuklukları, şiddet, 

sigara ve yer yer uyuşturucu kullanımı ailelerin çocuk-

larıyla ilgili endişelerini artırmaktadır. Bunun sonucun-

da günümüzde birçok insan okulların artık güvenli yer-

ler olmadığını düşünmektedir. Okulda etkili bir öğreti-

min gerçekleştirilebilmesi için sınıf, koridor, bahçe, la-

boratuvar, spor alanları gibi okulun bütün alanların-

da, öğrencinin kendisini evinde olduğu gibi güven-

de hissetmesi gerekmektedir. Kendisini güvende his-

setmeyen bir öğrencinin öğrenmeye güdülenebilmesi 

Maslow’un motivasyon teorisine göre de çok zor hatta 

mümkün değildir (Işık, 2004). Bu nedenle okullardaki 

yönetimsel uygulamalar, akademik çabaların yanı sıra 

bu güvenli ortamı oluşturmayı da hedefl emelidir. Bun-

dan dolayı müdürler, okula ve öğrencilere yönelen teh-

likeler karşısında öğrenme ortamlarını daha güvenli bir 

yer haline getiren kişiler olmalıdırlar. Onların bu rolleriy-

le okullarını sosyal, fi ziksel ve duygusal olarak güven-

li yerler hâline getirerek ailelerin dolayısıyla toplumun 

daha rahat olmasını sağlayan bir tür güvenlik uzman-

ları olmaları beklenmektedir.

Bir Sosyal Hizmet Uzmanı Olarak Müdür Rolü: 

Seyyar’a göre (2000), sosyal hizmet uzmanı kentsel top-

lumlarda ortaya çıkan sosyal ya da kent kır iletişimsizliği-

ne dayalı sorunlara karşı uyum sorunu yaşayan insanla-

ra yardımcı olan kişidir. Yani sosyo ekonomik, kültürel ve 

psikolojik sebeplerle toplumsal dengesi bozulmuş birey, 

grup ve topluluklara, kendi kendilerine ayakta kalabilme-

leri yönünde sosyal hizmetler verir. Günümüz toplumsal 

yapılarında yaşanan ekonomik, sosyal, toplumsal ve psi-

kolojik sorunlar toplumdaki bireyleri özellikle de etkilenme 

dönemlerinde olduğu için öğrencileri de derinden etkile-

mektedir. Okul, aynı zamanda birçok öğrencinin bu etki-

lerin doğurduğu endişeleriyle bir arada bulunduğu yerdir 

ve bu endişeleri taşıyan insanların okul toplumunda sos-

yal olarak iletişimsizlik yaşaması olasıdır. Okullarda ya-

şanabilecek iletişimsizliğe dayalı sorunlar ve nedenlerini 

gözlemek ve bunları çözmek okul amaçlarının gerçekleş-

mesini kolaylaştırır. Okul müdüründen bir sosyal hizmet 

uzmanı gibi okulda bulunan öğrencilerin yaşadığı bir ta-

kım iletişimsizlik sorunlarıyla ilgilenmesi ve bu öğrencile-

rin okul toplumluna uyumunu sağlaması beklenmektedir.

Bir Kolaylaştırıcı/Değişim Öznesi ve Yöneticisi 

Olarak Müdür Rolü: Okul ve çevresi hızla değiştiği 

için günümüzde müdürler doğrusal olmayan, karma-

şık, dinamik olan değişim süreçlerini etkileme ve bun-

ları başarıyla yönetmeyi öğrenmelidirler (Fullan, 1999; 

Crow vd, 2002). Castle ve Mitchell’e göre (2001;Crow 

vd, 2002; Su, Gamage ve Mininberg, 2003), müdü-

rün okulda işleri kolaylaştıran, iş birliği süreçlerini işle-

ten, problem çözen, okulu geliştiren, personel mesle-

ki gelişimi ve değişimini destekleyen bir rolü vardır. Bu 

kapsamda müdür, personele kaynak ve onlara kendi-

lerini geliştirmelerine olanak veren ortamlar sağlamak 

rolü bulunmaktadır (Morrison, 2007; Trail, 2000; Wen-

del, 1977; Crow vd, 2002). Ayrıca personel değerlen-

dirme ve öğretim uygulamalarının etkinleştirilmesi oku-

lun içinde ve ötesinde bir değişim uzmanlığını ifade 

eder. Ancak Hall (2005) öğretmenlerin müdürden sa-

dece kaynak beklemediklerini bunun yanı sıra ilgi, adil 

davranış, iyi ilişkiler, destek ve geri bildirim bekledikleri-

ni belirtmektedir. Bu anlamda okul müdürünün değişi-

me ön ayak olması ve bu süreci okulun yararına kolay-

laştırması yani değişimin öznesi olması gerekmektedir.
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Bir Denetmen Olarak Müdür Rolü: Okul önceden 

belirlenmiş genel, özel amaçlara sahip olan bir yer-

dir. Okul yönetimi ve öğretmenler okulun bu amaçla-

rına ulaşması yönünde çalışırlar. Okul müdürü, okulun 

amaçlarına ulaşmasında anahtar bir role sahiptir. Mü-

dür, öğretimsel etkinliklerin amacına uygun bir şekil-

de gerçekleştirilebilmesi için gerekli düzenlemeleri ya-

parak ve önlemleri alarak okulun amaçlarına ulaşma-

sını sağlamaktan birinci derece sorumlu kişidir. Bu ne-

denle her ne kadar da denetim eğitim sistemimiz içeri-

sinde dışsal bir kontrol aracı olarak uygulansa da mü-

dürün öğretimi denetleme sorumluluğu bulunmakta-

dır. Başaran’a göre (1996) yönetsel denetimin ama-

cı, okulun amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamaktır 

ve bu kapsamda müdür okulda hedefl erin ne düzey-

de gerçekleşmekte olduğunu denetler. Okul müdürü-

nün bu görevi ile hem eğitim programını hem de öğ-

retmenleri denetlemesi beklenmektedir. Yine deneti-

min en önemli yararlarından birisi müdürün kendini ye-

tiştirme zorunluluğu duymasıdır. Müdür bu tutumuyla 

öğretmenlerle ilişkilerini geliştirir, birimler arasındaki eş 

güdümü sağlar ve kişiler ya da gruplar arası çatışmala-

rı azaltır. Denetim sürecinde iletişim, adil ve yargı içer-

meyen davranışlarıyla, müdür öğretmenlerin davranış-

larını olumlu bir yönde değiştirebilir (Morrison, 2007).

Bir Hukuk Uzmanı Olarak Müdür Rolü: Hukuk, ge-

nel olarak toplum yaşamını düzenlemek için uygulan-

ması devlet tarafından yaptırıma bağlanmış kurallar bi-

çimi şeklinde tanımlanmaktadır. Eğitim kurumlarında 

da günlük yaşamı ve işleyişi düzenleyen birtakım ku-

rallar, kanunlar ve yönetmelikler bulunmaktadır. Müdür 

gerek günlük işleyişi yönetmek gerekse de son yıllarda 

gelişen çevre ilişkileri sonucunda okullarda artan eko-

nomik hareketliliği yönetmek için hukuk bilgisine ihti-

yaç duyar. Okul yönetimi ile ilgili mesleki alanda kendi-

lerini geliştirmiş olsalar da söz konusu ekonomik hare-

ketliliğin yönetimi de bir hukuk bilgisini gerektirir çün-

kü bu hareketliliğin bağlı olduğu ayrı yasa ve yönetme-

likler bulunmaktadır. Okul müdürünün bütün bu süreç-

leri ve işleri eşitlik, adalet ve okulun genel amaçlarına 

uygun bir şekilde yerine getirmesi beklenmektedir. Bu 

görevi etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi için müdü-

rün yasaları anlaması ve yorumlayabilmesi gerekmek-

tedir. Müdürün yasalara uygun hareket etmemesi hem 

kendisi, hem de okul bakımından yasal yükümlülükler 

doğurduğundan, müdürün bu süreçte temel düzeyde 

bir hukuk bilgisine sahip olması gerekmektedir. 

Bir Zaman Yöneticisi Olarak Müdür Rolü: Zaman 

yönetimi, amaçlara ve hedefl ere ulaşmada önem-

li bir kaynak olan zamanın verimli kullanılma çabası-

dır şeklinde tanımlanmaktadır. Tüm örgütlerde olduğu 

gibi okulda da zaman yönetimi gereklidir çünkü oku-

lun amaçlarına ulaşabilmesi yönünde gerçekleştirilme-

si gereken zamanlı işler bulunmaktadır. Okulda zaman 

yönetiminde söz konusu olan akademik etkinlikler ve 

onunla bağlantılı günlük işlerin okulun amaçlarına uy-

gun bir şekilde tasarlanmasıdır. Gerek yönetsel gerek-

se akademik işleyişin etkin bir şekilde yürütülmesi için 

okulda zamanın dikkatle planlanması gerekmektedir. 

Burada amaç belirlenen işlerin doğru zamanda yapıl-

masıdır. Günümüzde hızlı tüketim kültürünün zamanın 

kullanımını da etkilediği düşünüldüğünde her yöneti-

ci gibi okul müdürünün çalışma hayatında başarılı ola-

bilmesi için zaman kaynağını etkili bir şekilde planla-

ması ve diğerlerini de bu konuda yönlendirmesi ge-

rekmektedir.

Bir Programı Geliştirme Uzmanı/Program Yöne-

ticisi Olarak Müdür Rolü: Demirel’e göre (2002); 

eğitim programı, öğrenme sürecinde okulda ve okul 

dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğren-

me yaşantıları düzeneğidir. Bu durum, eğitimde prog-

ram geliştirme ve yönetme işinin bir uzman bakışı ve 

bilgisi gerektirdiğini göstermektedir. Eğitim sistemimiz 

içerisinde okul müdürü her ne kadar da program ha-

zırlık sürecine katılamasa da batılı birçok ülkede mü-

dür okul programının hazırlanma sürecinde bizzat yer 

alır. Ülkemizde müdür, program geliştirme sürecine 

katılmaz ve sadece programı yürütür. Bu kapsamda 

müdür okulda günlük akademik, idari ve profesyonel 

etkinlikleri güvence altına alır. Bu amaçla müdür okul-

da programların okulun hedefl erine uygun bir şekilde 

yürütülmesi için etkili yönetim takımlarını planlar, onları 
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denetler, programa göre eğitim etkinliklerinin dağılımı-

nı ve eşgüdümünü sağlar. Hallinger ve Murphy’ye göre 

(2002), öğretmen kökenli oldukları için müdürler prog-

ram konusunda bilgi sahibi değildir çünkü aldıkları eği-

timleri programı anlama, analiz etme ve öğretimi yön-

lendirme birikiminden yoksundur. Bu durum okul, top-

lum ve öğrencilerin ilgi ve beklentilerinin yeterince kar-

şılanamamasına yol açabilmektedir. Bütün bunlar okul 

müdürünün program, öğretim ve öğrenci başarısı ko-

nularında derin bir bilgiye sahip olması gerektiğini gös-

termektedir. Bu nedenle Yüksel (2003), sistem bakı-

mından bu sorunun giderilmesi için eğitim programla-

rının yerel koşullara uygun hâle getirilmesi ve program 

geliştirme sürecine müdürlerin merkez örgütü ile birlik-

te katılması gerektiğini belirtmektedir.

Bir Disiplin Figürü Olarak Müdür Rolü: Disiplin, 

herhangi bir toplulukta uyulması gereken kurallar bü-

tününü ifade etmektedir. Okullarda disiplin gerek per-

sonel gerekse öğrenciler bakımından okulun amaçları-

nın gerçekleştirilmesi için üzerinde önemle durulan bir 

husustur. Birçok farklı özelliklere sahip insanın bir ara-

da bulunduğu okullarda öğretimsel amaçlara ulaşmayı 

engelleyen disiplinle ilgili bazı durumlar yaşanabilmek-

tedir. Bu kapsamda etkili müdürler okulun amaçlarına 

ulaşması için öğrenme hedefl erini engelleyen disiplinle 

ilgili olumsuz durumları önleyerek, varsa ortadan kal-

dırarak öğrenme süreçlerini kolaylaştıran uzmanlardır. 

Günümüzde okullarda disiplin sorunlarına yaklaşım, 

geleneksel yöntemlerden farklı olarak çağın gerçek-

lerine göre değişiklik göstermektedir çünkü okullarda 

öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve fi ziksel gelişimleri ko-

nusundaki olumlu değişimler ile insan onuruna uygun 

davranış yöntemleri ağırlık kazanmaktadır. Bu süreç-

te müdürlerin okulda geleneksel cezaya dayalı disip-

lin yaklaşımından ziyade olumlu disiplin geliştirme yön-

temlerini kullanmaları ve öğretmenleri tutum, davranış, 

eylem ve söylemleriyle okulda olumlu bir disiplin mo-

deli olmak için yönlendirmeleri gerekmektedir.

Bir Ekonomist Olarak Müdür Rolü: İşletmelerin iki 

temel fonksiyonundan birincisi mal ve hizmetlerin üre-

timi ikincisi ise bunların pazarlanmasıdır (AÖF, 2005). 

Pazarlama farklı iş kollarına göre değişik anlamlar ifa-

de eder. Sahip oldukları kaynaklar ve onların yönetim-

leri bakımından okullar her ne kadar da doğru olma-

dığı değerlendirilse de her geçen gün ekonomik işlet-

melere benzemektedirler. Okuldaki ekonomik kaynak-

ların okulun amaçları doğrultusunda sağlanması, sak-

lanması, değerlendirilmesi ve gerektiğinde öncelik-

ler göz önünde bulundurularak kullanılması müdürün 

bilgisi dâhilindedir. Bu nedenle okul müdürünün eği-

tim ekonomisi, bütçeleme ve kaynakların kullanımla-

rı gibi bazı konularda bilgi sahibi olması gerekmektedir 

(NASSP, 2007; Dembowski, 2007).

OKULLARDA EĞİTİM İLE İLGİLİ İŞLER

Okullarda eğitim ile ilgili işler, öğretmenler kurulu top-

lantıları, okulda rehberlik işleri, okul aile birliği çalışma-

ları, okullarda sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, okul-

da öğrenci disiplin işleri, okulda veli toplantıları, okul-

larda nöbet işleri ve okul meclisleri ve öğrenci kurulları 

ile ilgili işlerinden oluşmaktadır.

Öğretmenler Kurulu Toplantısı

Okuldaki tüm eğitim öğretim işlerinin planlandığı ve 

değerlendirildiği, okuldaki eğitim öğretim işlerinin sür-

dürülmesi için yapılması gereken tüm görevler için gö-

revlendirmelerin yapıldığı kurul öğretmenler kurulu-

dur. Okulun tüm eğitici personeli öğretmenler kuru-

lunun üyesidir. Yani kurul, okul müdürünün başkanlı-

ğında müdür yardımcıları, bütün öğretmenler ve okul 

rehber öğretmenleri ile kurumunun özelliği dikkate alı-

narak kurumda görevli uzman ve usta öğreticilerden 

oluşmaktadır. Bazı durumlarda kurulun üyesi olmasa-

lar da okul aile birliği başkanı ve öğrenci temsilcileri de 

kurul toplantılarına çağrılabilmektedir.

Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci yarıyıl ba-

şında, ders yılı sonunda, okul yönetimince gerek du-

yulduğunda ve kurulun üyelerinin çoğunluğunun iste-

ği üzerine toplanmaktadır. Kurulun toplantı günü, yeri 

zamanı ve gündemi, okul müdürü tarafından en az iki 

gün önceden yazılı ve imza karşılığı ilgililere duyurul-

maktadır.

Ders yılı başındaki ilk toplantıda önceki yılın değerlen-

dirilmesi yapılmakta, geçirilen teftişe yönelik raporda 
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okul için tespit edilen eksikler tartışılmakta ve eksiklik-

lerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına yö-

nelik kararlar alınmaktadır. Ayrıca yıl içinde yapılacak 

zümre ve şube öğretmenler kurulu toplantıları hakkın-

da bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yeni öğretim yılı ça-

lışma esasları belirlenerek iş bölümü yapılmaktadır.

Ders yılı içinde yapılan toplantılarda çalışmalar gözden 

geçirilip değerlendirilmekte, eksiklik ve aksaklıkların gi-

derilmesi için alınacak önlemler görüşülmekte ve karar-

laştırılmaktadır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise 

yıl içerisinde planlanan çalışmalar değerlendirilmekte, 

gelecek öğretim yılının daha verimli geçmesi için alına-

cak önlemler kararlaştırılmaktadır. Öğrencilerin devam - 

devamsızlık ve başarı durumları gözden geçirilmekte ve 

yılsonunda sunulan kurul ve komisyon raporları gözden 

geçirilmektedir. Tüm öğretmenler kurulunun son gün-

dem maddesinde öğretmenlerin gündem dışındaki di-

lek ve temennilerine yer verilmektedir.

Öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararlar seçilen 

iki yazman tarafından tutanağa yazılır ve imzalanır. Top-

lantıya katılmayanlar tutanakta belirtilir. Alınan kararlar 

karar defterine yazılır ve uygulanmak üzere tüm yönetici 

ve öğretmenler tarafından imzalanarak saklanır.

Okulda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Okullarda yapılan rehberlik hizmetlerinin amacı, öğren-

cilerin kendilerini tanımalarına, karşılaştıkları öğrenme, 

sağlık, davranış, kültürel ve ekonomik sorunlarını ger-

çekçi bir yaklaşımla saptamalarına, sorunlarını gerçek-

çi bir yaklaşımla çözme yeterliliği kazanmalarına,  uy-

gun seçimler yaparak isabetli kararlar vermelerine ve 

kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır .

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim ku-

rumlarının eğitim öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde 

yer alır. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri öğ-

renci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin 

iş birliği ile yürütülür. Okullarda yürütülen rehberlik hiz-

metlerini eğitsel, mesleki ve bireysel rehberlik etkinlik-

leri olmak üzere üçe ayırmak mümkündür.

Eğitsel Rehberlik her öğrenciye, kendine özgü 

yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivas-

yonu oranında eğitim öğretim uygulamalarıyla 

uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uy-

gun programlara yönelmesi için gerekli hizmet-

ler verilir. Bu hizmetler;

• Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkin-
liklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme, 

• Öğrencilerin etkili öğrenme ve çalışma becerileri 
geliştirmelerine yardım etme,

• Öğrencileri motivasyonlarını destekleme ve artır-
ma, 

• Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yön-
lendirme olarak ele alınır.

Meslekî Rehberlik Eğitim sürecinde her öğrenciye; 

meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yö-

nelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için ge-

rekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir. 

Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır:

• Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul önce-
si eğitim ve ilköğretimin başlaması ile birlikte bu 
hizmetler verilir,

• Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim 
dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınır, 

• Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş 
dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına 
ilişkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır, 

• Öğrenci, bir meslek alam veya mesleği seçme 
baskısı altında bırakılmaz.

Bireysel Rehberlik öğrencinin bireysel ve sosyal gelişi-

mini desteklemek, duygusal sorunlarında yardımcı ol-

mak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hiz-

metleri verilir.

Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danış-
ma Hizmetlerine İlişkin Görevleri

Okul müdürü aşağıdaki görevleri yapar:

• Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetle-
rinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin 
gerektirdiği fi ziksel şartları ve uygun çalışma or-
tamını hazırlar, kullanılacak araç ve gereci sağlar.
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• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürüt-
me komisyonunu kurar, bu komisyona başkan-
lık eder.

• Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 
yürütülmesi İle ilgili yıllık program ve yürütme planının 
hazırlanmasını sağlar ve uygulanmasını izler.

• Okulun psikolojik danışman ihtiyacını, öğrenci 
sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak belir-
ler ve bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlü-
ğünün ilgili bölümüne bildirir.

• Okulda birden fazla psikolojik danışman varsa bi-
rini koordinatör olarak görevlendirir.

• Rehberlik ve psikolojik danışma servisinde birden 
fazla psikolojik danışman olması hâlinde; prog-
ram, plânlama, araştırma gibi birlikte yapılması 
gereken görevler dışında, hizmetlerin yürütülme-
sinde öğrenci sayıları, sınıfl ar, meslekî formasyon 
ve özel beceriler gibi ölçütlere göre gerektiğinde 
psikolojik danışmanlar arasında iş bölümü yapar.

• Rehberlik ve psikolojik danışma servisiyle iş bir-
liği yaparak okuldaki Öğretmenleri her sınıfa bir 
sınıf rehber öğretmeni olmak üzere görevlendirir.

• Okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmet-
lerinin ve bu konudaki programın verimli ve dü-
zenli bir biçimde yürütülmesi için psikolojik da-
nışman, sınıf rehber öğretmenleri, öğrenciler ve 
veliler arasında eş güdümü sağlamak için gerek-
li özeni gösterir.

• Öğrencileri yönlendirme çalışmalarında rehberlik 
ve psikolojik danışma hizmetleri servisi eleman-
ları, öğrenciler, veliler, sınıf rehber öğretmenleri, 
branş öğretmenleri ve diğer yöneticiler arasında 
iş birliği ve organizasyon ile değerlendirme so-
nuçlarının bir bütünlük içinde kayıtlarının tutulma-
sını sağlar.

• Başka eğitim öğretim kurumlarından gelen öğ-
rencilerin gelişim dosyalarını, geldikleri eğitim ku-
rumlarından ister ve rehberlik ve psikolojik danış-
ma servisine iletir.

• Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazır-
lanan program ile yürütme plânının birer örneği-
ni ders yılının başladığı ilk ay içerisinde, yıl sonu 
çalışma raporunun bir örneğini ise ders yılının ta-
mamlandığı ay içerisinde bağlı bulunduğu reh-
berlik ve araştırma merkezine gönderir.

Okul Aile Birliği her öğrencinin günlük yaşamının sa-

dece altı saatini okulda sürdürdüğü düşünüldüğün-

de kalan zamanlarda okulda verilen eğitim öğretimin 

daha kalıcı olabilmesi için aile ve çevre tarafından des-

teklenmesi zorunlu hale gelmektedir. Bu amaçla okul-

larda okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştir-

mek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağ-

lamak, eğitim öğretimi geliştirici faaliyetleri destekle-

mek, maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu 

ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddİ katkı sağlamak 

üzere her okulda okul aile kurulmakta ve bu birlik ku-

rulduğu okulun adını almaktadır.

Okul Aile Birliği Okul aile birliği; okulun bina, tesis, 

derslik, laboratuvar, atölye, teknoloji sınıfı, salon ve 

odaları vb bölümlerin onarımlarının yapılması, tekno-

lojik donanımlarının yenilenmesi, eğitim öğretime des-

tek sağlayacak araç gereç ve yayınların alımı, millî bay-

ramlar, anma, kutlama günleri, belirli gün ve haftalar ile 

düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkı-

da bulunma, okula yapılan bağışları kabul ederek ka-

yıtlarını tutma, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanya-

lar düzenleme; kantin, açık alan, salon ve benzeri yer-

leri işletme, maddi olanakları yeterli olmayan öğrenci-

lere destek sağlama, eğitim öğretimle ilgili kurumlar ve 

sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapma gibi görevleri 

yerine getirmektedir (Resmî Gazete, 2005)

Okul Aile Birliği, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve De-

netim Kurulu olmak üzere üç kuruldan oluşmaktadır. 

Genel kurul, birliğin tüm üyelerinden meydana gelen 

kuruldur. Okul yöneticileri, tüm öğretmenler ve veli-

ler okul aile birliğinin üyeleridirler. Yönetim kurulu; okul 

müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenler arasından 

seçilen birer üye ve veliler arasından seçilen dört üye 

olmak üzere bir yıllığına yedi üyeden oluşmaktadır. De-

netim kurulu, genel kurulca seçilen ikisi veli olmak üze-

re üç asil ve üç yedek üyeden oluşmaktadır. Denetim 

kurulunun görev süresi bir yıldır.
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Okul Aile Birliği resmî okullarda birliğin gelirleri, bağış-

lardan, okulların bünyesindeki kantin, açık alan, salon 

ve benzeri yerlerin işletme gelirlerinden, sosyal, kül-

türel, sportif, kurslar, proje, kampanya ve benzeri et-

kinliklerden sağlanan gelirlerden oluşmaktadır. Öğ-

renci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanma-

maktadır. Alınan bağışlar ve elde edilen gelirler en geç 

bir hafta içinde birliğin banka hesabına yatırılmaktadır. 

Okul aile birliğinin gelirlerinin okul eğitim öğretim gider-

leri ile maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu 

ihtiyaçları için harcanması esastır. Harcamalar, yöne-

tim kurulu kararıyla belgeye dayalı olarak yapılmakta-

dır. Mal ve hizmet alımları, usulüne göre oluşturulacak 

komisyonlarca yapılmakta, banka hesabındaki paralar, 

okul müdürü, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşte-

rek imzalarıyla çekilmektedir.

Okul Aile Birliği alınan mallar okulun demirbaş defteri-

ne kaydedilmektedir. Yönetim kurulu, gelir-gider kayıt-

larını üçer aylık aralıklarla velilerin görebileceği şekilde 

ilan panosunda duyurmaktadır. Resmî okullarda kan-

tin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce işle-

tilmesi hâlinde okula kalan gelirin % 80 i birliğin, % 10 

u ilçe millî eğitim müdürlüğünün, % 10 u il millî eğitim 

müdürlüğünün ilgili banka hesaplarına aktarılmaktadır. 

İl merkezlerindeki okul aile birliklerinde ise gelirin % 20 

si il millî eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesabına ya-

tırılmaktadır.

Okul Gelişim Yönetim Ekibi

Okulda, paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anla-

yışıyla eğitim öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını 

artırmak, okulun fi ziki ve insan kaynaklarını geliştirmek, 

öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde planlı ve sü-

rekli gelişimi sağlamak amacıyla kurulmaktadır (Tebliğ-

ler Dergisi, 2003).Okullarda Sosyal, Kültürel ve Spor-

tif Etkinlikler Okullarda Sosyal etkinlik çalışmaları Millî 

Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları 

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

Okullarda Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler

Okullardaki sosyal etkinlikler, öğrenci kulüpleri, toplum 

hizmeti çalışmaları ve diğer sosyal etkinlikler olarak üç 

grupta toplamak mümkündür. Aşağıda bu üç grup 

sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi sırasında yapılan 

iş ve işlemler açıklanmaktadır.

Öğrenci Kulüpleri Okulda sosyal etkinlikler denilince ilk 

akla gelen öğrenci kulüpleridir. Okulun açıldığı ilk gün-

lerde sınıf temsilcileri, okul yöneticileri ve öğretmenle-

rin katılacağı toplantıda okulun türüne, seviyesine, öğ-

renci isteklerine göre hangi öğrenci kulüplerinin kurula-

cağına karar verilmektedir. Okullarda kurulabilecek ku-

lüplere örnek olarak; kültür ve edebiyat, resim, folklor, 

tiyatro, kütüphanecilik, sivil savunma, spor, sağlık-

temizlik-beslenme ve kızılay, izcilik, satranç engellilerle 

dayanışma ve felsefe kulüpleri verilebilir.

Toplum Hizmeti Okullarda öğrencilerin; ailesine, çev-

reye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sa-

hip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil 

toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma 

becerilerini geliştirmiş birer birey olarak yetişmeleri için 

toplum hizmeti çalışmalarına yer verilmektedir. Toplum 

hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyele-

rine uygun öğrenci kulübü çalışmaları içerisinde veya 

ayrı, bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma 

planlarına ve projelere göre yapılmaktadır.

Diğer Sosyal Etkinlikler

Okullarda öğrenci kulüpleri ve toplum hizmetleri dı-

şında başka sosyal etkinliklerde yapılmaktadır. Bun-

lar; geziler, yarışmalar, beden eğitimi, izcilik, müzik ve 

halk oyunları çalışmaları, yayınlar, gösteriler, tiyatro ça-

lışmaları, defi le, sergi ve kermes gibi çalışmalardır. Bu 

çalışmalar okul yönetimi ve öğretmenlerin yanında ku-

lüplerde görev alan öğrencilerin aktif katılımı ile plan-

lanmakta ve yürütülmektedir.

Okulda Veli Toplantıları

Tüm okullarda, okul-aile ve öğretmenler arasında iş 

birliğini gerçekleştirmek, velileri öğrencilerin gelişim 

dönemleri ve akademik durumları hakkında bilgilendir-

mek, okula sahip çıkmalarını sağlamak ve etkin bir şe-

kilde eğitim hizmetlerine katmak üzere bir eğitim öğ-

retim yılında en az iki kez olmak üzere okul yönetimi-

nin ihtiyaç duyduğu zamanlarda “veli toplantıları” ya-

pılmaktadır.  Veli toplantıları genel veli toplantısı, şube 

ya da sınıf veli toplantısı ve bireysel görüşmeler (Veliler 



518

ile yapılacak özel görüşmeler) olmak üzere üç çeşittir.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danış-

ma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2002/27 numaralı  

27/03/2002 tarihli genelgesinde veli toplantılarına sınıf 

rehber öğretmenlerinin, yöneticilerin, okul rehber öğ-

retmenlerinin ve sınıfta derse giren tüm öğretmenleri-

nin iş birliği içinde katılımı sağlanması gerekliliği vurgu-

lanarak, veli toplantılarının verimli geçmesi için aşağı-

daki hususlara uyulması gerektiği belirtilmektedir.

• Velilere gönderilen “veli toplantısı çağrı yazısında” 
toplantı gündemi ve amaçları mutlaka belirtilmeli-
dir. Velinin yalnızca çocuğunun notunu öğrenmek 
ya da yardım istenmesi amacıyla toplantıya çağ-
rıldığını düşünmemesi sağlanmalıdır.

• Okul bütün yapısıyla (bina, personel, eğitim ola-
nakları vb.) velilere tanıtılmalı ve okulun istenilen 
düzeyde eğitim vermesi için okul ve veli beklenti-
leri üzerinde konuşulmalıdır.

• Okulda uyulması gereken kurallar velilere de an-
latılmalı, özen gösterilmesi istenmelidir.

• Öğrenci başarısı için velilerle iş birliğinin sağlan-
ması gerekliliği üzerinde durulmalı ve velilerin 
desteği ile bunun sağlanabileceği anlatılmalıdır.

• Velilere; öğrencilerin bireysel farklılıkları anlatılma-
lı, her öğrencinin başarısının ya da başarılı olduğu 
alanların farklı olabileceği ve onlardan yetenekle-
rinin üstünde başarı beklemelerinin yanlış olaca-
ğı dile getirilmelidir.

• Okul psikolojik danışmanı (rehber öğretmeni) 
toplantılara katılıp velilere; rehberlik ve psikolojik 
danışma servisini ve görevlerini tanıtarak, hangi 
durumlarda servisle iş birliği yapmaları gerektiği, 
öğrencilerin gelişim dönemleri, gelişim özellikleri, 
bu dönemlerin getirdiği davranış özellikleri ve öğ-
renci başarısının artırılması konularında onları bil-
gilendirmelidir.

• Velilerin, öğrenci gelişim dönemlerine ilişkin ayrı-
ca bilgilenmek istedikleri konular varsa, psikolo-
jik danışman tarafından saptanarak daha sonra-
ki günlerde bu konularla ilgili seminerler düzen-
lenmelidir.

• Velilere, öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz 
özellikleri yerine, başarıları ve olumlu yanları gös-
terilmeli, anne ve babaların çocuklarıyla gurur 
duymaları sağlanmalı, okulu daha çok benimse-
melerine olanak tanınmalıdır.

• Öğrencilerin okul içindeki davranış ve çalışmala-
rını izlemek amacıyla, velilerin okulu ziyaret etme 
gereği dile getirilmelidir.

• Toplantılarda öğrencisi hakkında görüşünü bildi-
remeyen, ya da özel görüşmek isteyen velilere, 
daha sonra gerekirse psikolojik danışman, sınıf 
rehber öğretmeni hatta ilgili okul yöneticisi ile gö-
rüşebileceği açıkça söylenmeli ve okula gelmele-
ri sağlanmalıdır.

• Velilerin okul hakkındaki görüşlerine önem veril-
meli, bu görüşler uygulanabilirliği ölçüsünde de-
ğerlendirilmelidir.

Okulda Nöbet İşleri 

Okul müdürlüğü tarafından okuldaki öğretmen sayısı, 

öğrenci sayısı, okulun günlük öğretim şekli ve okulun 

bölümleri göz önünde bulundurularak okul yöneticile-

ri, öğretmenler, yardımcı personeller ve öğrenciler için 

nöbet görevi planlanlaması yapılmaktadır. Okulda öğ-

retmenlerin haftada bir gün nöbet görevleri vardır. Her 

okulda nöbetçi öğretmenden beklentiler farklılık gös-

tereceğinden, okullarda nöbetçi öğretmenlerin görev 

tanımının, öğretmenlerden oluşturulacak bir komis-

yonca belirlenip öğretmenler odasındaki panoya asıl-

ması gerekmektedir.

Okullardan nöbet görevi derslerden yarım saat önce 

başlamakta son dersten on beş dakika sonra sona 

ermektedir. Okullarda öğretmenlerin nöbet hizmetle-

rine yönelik olarak nöbet defteri tutulmaktadır. Öğret-

menler nöbet görevleri sırasında okulda gerçekleşen, 

boş geçen dersler, okula sağlık taraması için gelinmesi 

vb. rutin dışı tüm olayları anında nöbet defterine kay-

detmektedirler. Nöbet bitiminde de nöbete yönelik son 

bilgiler yazarak imzalamaktadırlar.

Okulda okul müdür yardımcıları, sayısının ikiden faz-

la olması hâlinde sırayla nöbet görevi yapmaktadırlar. 

Nöbetçi müdür yardımcısı, okuldaki nöbet görevi bu-

lunan öğretmen, öğrenci ve yardımcı personelin nö-

bet görevlerini uygun şekilde gerçekleştirmelerinden 

ve günlük nöbet defterinin son olarak onaylanmasın-

dan sorumludur.
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Okul Meclisleri ve Öğrenci Kurulları

“Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi Ve Okul Mec-

lisleri Yönergesi”ne göre okullarda demokrasi eğitimi 

ve okul meclislerinin amacı, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 

demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerde yerleşik bir 

demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve ço-

ğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özüm-

semiş, millî ve manevi değerlere bağlı, evrensel de-

ğerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere 

seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırıl-

ması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik li-

derliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme be-

cerilerinin kazandırılmasıdır” (Tebliğler Dergisi, 2004).

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, Okul, İl ve 

Türkiye Öğrenci Meclisinin seçim usul ve esasları, iş 

ve işleyişleriyle ilgili işlemleri “Millî Eğitim Bakanlığı De-

mokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi”ne göre 

yürütülmektedir.Okulda, okul öğrenci meclisine gire-

cek olan şube ya da sınıf temsilcileri seçimle seçilmek-

tedir. Bu seçimlerde ülke genel seçim esasları uygu-

lanmaktadır. Seçimden önce başkanlığa aday olacak 

öğrencilere tanıtım için izin verilmekte ve aday öğrenci-

ler kendi propagandalarını yapabilmektedirler. Okullar-

da seçimler için öğretmen rehberliğinde öğrencilerden 

oluşan Okul Seçim Kurulu ve her şube ya da sınıf için 

sandık kurulları kurulmaktadır. Seçimde tüm seçmen 

öğrenciler kapalı oy verme yerinde okul yönetimi tara-

fından bastırılan aday isimlerinin bulunduğu birleşik oy 

pusulasına mühür basarak vermektedirler.

Okulda Öğretim İle İlgili İşler

Okullarda öğretimle ilgili işler okulun ve sınıfın yıllık ça-

lışma planı ve ders için yapılan planlar, öğretim toplan-

tılarının yapılması, ders kitapları ve ders araç gereçle-

rinin sağlanması, okullarda yetiştirme kurslarının açıl-

ması, kütüphane ilgili işlemlerin yürütülmesi ve öğreti-

min yapılması ve izlenmesi alanlarına yönelik işlemlerin 

yönetimini içmektedir.

Yıllık Öğretimin Planlanması

Okullarda planlama, okul ve sınıf düzeyinde yıllık çalış-

ma planı ve ders için yapılan planlar olmak üzere ikiye 

ayrılabilmektedir.

Okul ve sınıf düzeyinde yıllık çalışma planları, hazırla-

nırken her ilde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından be-

lirlenen yıllık çalışma takvimi göz önünde bulundurul-

maktadır. Türkiye’de okullar 180 iş günü açık olduğu 

için tüm planlamalar bu iş günü süresi göz önüne alı-

narak yapılmaktadır. Okul yıllık çalışma planının, okul-

larda okul müdürü ve yardımcıları ve öğretmenlerin ka-

tılımıyla, öğretmenler kurulu toplantılarında alınan ka-

rarlar doğrultusunda iş birliği hâlinde stratejik olarak 

hazırlanması gerekmektedir. Yine her sınıf öğretmeni 

kendi sınıfı için okul yıllık çalışma planına uygun olarak 

aylara göre sınıfta yapılacak etkinlikler için sınıf yıllık ça-

lışma planı yapmaktadır. 

Ders için yapılan planlar ise  ünitelendirilmiş yıllık plan 

ve ders planıdır. Öğretmenler, öğretmenler kurulu top-

lantısında yapılan sınıf ve ders dağılımı doğrultusunda 

kendilerine verilen sınıf ver dersler için ünitelendirilmiş 

yıllık plan ve ders planlarını yapmaktadırlar. Ancak yıllık 

ve günlük planlar öğretmen kılavuz kitaplarında mev-

cuttur. Bu planlarda değişiklik öngörülmüyorsa ayrıca 

plan hazırlamaya gerek yoktur. 

Öğretim Toplantılarının Yapılması

Okullarda öğretim toplantıları, zümre öğretmenler ku-

rulu, şube öğretmenler kurulu ve mesleki çalışma top-

lantıları olarak gruplanabilmektedir.

Zümre Öğretmenler Kurulu ilköğretimde okullarında 

1, 2, 3, 4 ve 5. sınıfl arda aynı sınıfı okutan sınıf öğ-

retmenlerinden ve ilköğretim ve ortaöğretim okulların-

da aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşan kuruldur. 

Zümre toplantıları il, ilçe, eğitim bölgesi ve okul düze-

yinde yapılmaktadır. Okul düzeyindeki toplantılara tüm 

zümre öğretmenleri katılmakta ve aralarında bir züm-

re başkanı seçmektedirler. Okulların zümre başkanları 

bölge toplantılarına, bölgede seçilen zümre başkanları 

ilçe, ilçede seçilen zümre başkanları il zümre başkan-

ları toplantılarına katılmaktadırlar. Bu toplantılarda, tüm 

il, ilçe ve okul içerisinde sınıf ve ya ders zümreleri için 

derslerin işlenmesinde, birliktelik sağlanması ve zümre 

öğretmenlerin birbirlerinin bilgi beceri ve görüşlerinden 

yararlanması amaçlanmaktadır.
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Zümre Öğretmenler Kurulu il, ilçe, eğitim bölgesi ve 

okul düzeyinde her zümre ortak kararlar almakta ve 

bu kararlar tüm zümre öğretmenlerine aktarılarak sınıf-

ta uygulamaya çalışılmaktadır. Okullardaki zümre öğ-

retmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plan-

lamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, 

sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanmaktadır.

Şube Öğretmenler Kurulu sınıfl arda aynı şubede ders 

okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden 

oluşmaktadır. Kurula, gerek görülürse öğrenci velile-

ri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci tem-

silcileri de çağrılabilmektedir. Şube öğretmenler kuru-

lu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birin-

ci yarıyılın ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikin-

ci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ye da gö-

revlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğ-

retmeninin başkanlığında toplanmaktadır. Şube öğret-

menler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, bes-

lenme, sağlık, sosyal ilişkilerinin yanı sıra başarıları ile 

ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak 

önlemler görüşülmektedir.

Okullarda Yetiştirme Kurslarının Açılması

Okullarda öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, ye-

teneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artır-

mak ve sınavlara daha iyi hazırlanmalarına yardımcı ol-

mak üzere öğrencileri yetiştirme ve sınavlara hazırla-

ma kursları açılmaktadır. Kurslar, okullarda okul mü-

dürünün teklifi  ve millî eğitim müdürünün onayı ile açıl-

maktadır. Her eğitim bölgesinde fi ziki kapasitesi yeterli 

en az bir ilköğretim ve bir ortaöğretim kurumunda kurs 

açılması zorunludur.

Kurs gelirlerinin % 5’i kurs merkezi müdürüne, % 6’sı 

kurs merkez yönetim kurulunun okul müdürü ve okul-

aile birliği temsilcisi dışında kalan üyelerine, % 80’i 

kurslarda görev alan öğretmenlere, % 6’sı ise kurs 

merkezinin bakım, temizlik, evrak ve baskı işlerini yü-

rüten memur ve hizmetlilere ödenmektedir. Artan mik-

tar kursun düzenlendiği okulun diğer ihtiyaçlarında 

kullanılmaktadır.

Okul Yöneticilerinin Yeterlikleri

Yöneticilerin sahip olması gereken yeterlikler; teknik 

yeterlikler, insancıl yeterlikler ve kavramsal yeterlikler 

olarak üç gruba ayrılır;

1. Teknik yeterlikler: Teknik yeterlik, öğretim yöntem 

ve teknikleri, süreçleri ve işlemleri konusunda uzmanlı-

ğı gerektirir. Kişinin çalışma alanına göre, somut olarak 

yapabileceği, uzmanlık bilgisine bağlı bilgi ve beceridir. 

Yöneticinin muhasebe, inşaat, fi nansman gibi alanlar-

daki yeterlikleri teknik yeterliklerdir. Yöneticinin örgü-

tün yapısı, politikalar ve programlar üzerindeki etkisi 

de teknik yeterlilikler içinde sayılabilir. Teknik yeterlik-

ler, yöntemleri, süreçleri, prosedürleri ve teknikleri olan 

belirli bir alanda yeterlik anlamı verir.

Teknik yeterlikler göreve ilişkin etkinlik alanlarındaki 

teknik bilgi ve becerilerdir. Görev gereklerini yerine ge-

tirebilmek için kullanılacak yöntemler, teknikler, süreç-

ler ve işlemlerle ilgili teknik bilgi ve yeterliklerin tümü o 

görevin teknik etkinliklerini oluşturur. Bir teknik yeterlili-

ğin sağlanması çoğu kez başka yeterliklerin kazanılmış 

olmasına bağlıdır. Aynı şekilde bir ilişki teknik yeterlilik-

lerle, insancıl ve karar yeterlilikleri arasında da görüle-

bilir. Kendinden beklenenleri ve eleştiri yapmayı bilme, 

bireyin ve durumun özelliklerine göre iletişim kurma, 

yakınmaları yönetebilme, durumu çok yönlü olarak gö-

rebilme, sorunu olabildiğince çabuk ele alma iletişime 

ilişkin teknik yeterliliklerdir.

Teknik yeterlilik alanında yönetici sorumluluğu 4 

kategoride toplanmaktadır. Bunlar;

• Yöneticinin, okul maliyesinin kuram ve ilkelerinde 
uzman olması beklenir.

• Okulun iç maliyesi ve işletme yönetimi; bütçele-
me, muhasebe, satın alma, sigorta, maaş ve üc-
ret bordrosu ve genel işletme giderleri gibi konular,

• Okul binalarının bakımı ve hizmete hazır tutulması,

• Okul binalarının planlanması(13).

Yönetici atama ile geldiğinden, başlangıçta ancak sta-

tü lideridir. Diğer bir anlamı ile baştır, üsttür. Bu statü-

nün verdiği formal yetkinin, sosyal ve teknik yetkiler-

le desteklenmesi gerekir. Sosyal yetki yöneticinin etra-

fındaki gruptan yani okulun iç ve dış öğelerinden ge-

lecektir. Teknik yetkiyi ise yöneticinin yönetim bilgisi ve 

yeterlikleri sağlayacaktır. Bu yetkiler sayesinde yöneti-

ci, gerçek bir lider rolüne girebilecek etrafındaki öğe-

leri, okulun amaçlarına ulaşmasını sağlayacak yönde 
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eyleme geçirebilecektir.

2. İnsancıl yeterlikler: İnsancıl yeterlikler, birey ve 

grupları anlama ve güdüleme yeterlikleri olarak da ka-

bul edilebilir. Etkili çalışma ve ortak çaba oluşturabil-

me, başkaları hakkındaki varsayım, inanç ve tutum-

ları, bunların kullanılış yöntem ve sınırlarını görebilme, 

bireysel farklılıkları gözetme insan ilişkilerine yönelik 

özellikler olarak görülmelidir. İnsansal yeterlik, yöneti-

cinin gerek bire bir, gerek grup olarak insanlarla çalışa-

bilme yeteneğidir. Bu yeterlik kişinin kendisi hakkında-

ki anlayışı ile ve başkalarına ilişkin düşünceleriyle ya-

kından ilgilidir. Bu yeterlik yöneticinin işgörenleri güdü-

leme, tutum geliştirme, grup dinamiği, insan gereksi-

nimleri, moral ve insan kaynağını geliştirme hakkında 

bilgi sahibi olmasını gerektirir. İlgilenme, güven, yetki 

verme, uzlaşma, ideallere ulaşma ve insan potansiye-

lini anlama yeterlikleri insancıl yeterlikler arasında sa-

yılabilir. İnsansal yeterlikler yöneticiye, grubun bir üye-

si olarak etkili biçimde çalışma ve bu yolla lidere bu-

lunduğu grup içinde iş birliği kurabilme yeteneği sağ-

lamaktadır.

3. Kavramsal yeterlikler: Okul yöneticisinin okulu bu-

lunduğu toplum içinde, eğitim sistemi içerisinde ve ev-

rensel ölçüler içerisinde görebilme; okulu bütünleyen 

tüm parçaları karşılıklı etkileşim içerisinde görebilme, 

eğitim alanındaki kuramsal gelişmeleri izleyebilme, 

kavrayabilme ve karşılaştığı örgün eğitim durumlarını 

bu kuramsal ve kavramsal bakış açısı ile değerlendire-

bilme yeteneğidir. Bu yetenek başta yönetim kuramı, 

örgüt, insan davranışı ve eğitim felsefesi olmak üze-

re eğitim alanına kuramsal bakış yeteneği kazandıra-

cak bilim dallarının bilgi birikimine sahip olmayı gerek-

tirir. Kavramsal yeterlik, okul yöneticisinin okulu bulun-

duğu toplum içinde, eğitim sistemi içinde ve evrensel 

ölçüler içinde görebilme, okulu bütünleyen tüm parça-

ları karşılıklı etkileşim içinde görebilme, eğitim alanın-

daki kuramsal gelişmeleri izleyebilme, kavrayabilme ve 

karşılaştığı özgün egitim durumlarını bu kuramsal ve 

kavramsal bakış açısı ile değerlendirebilme yeteneği-

dir. Kavramsal yeterlikler örgütü bir bütün olarak göre-

bilmek, duyabilmek yeteneğidir.

Eğitim yöneticisi; öğretmen, işgören, öğrenci, veli, 

çevre liderleri, çevredeki yerel yöneticiler, merkez ör-

gütü ve politikacılar gibi farklı eğitim ve kültür düzeyin-

de bulunan, farklı beklentileri olan ögelerle ilişkiler kur-

mak, onların çelişkili beklentilerini bağdaştırarak de-

mokratik yönetimi sürdürmek zorundadır.

Okul Müdürlerinin Ders Denetimiyle İlgili Görevleri
2508 sayılı Tebliğler Dergisinde “okul müdürünün gö-

rev yetki ve sorumluluğu” başlığı altında sıralanmış 

görevlerinden, öğretmen denetimini içeren maddeler 

aşağıda sıralanmıştır (MEB, 2000): 

  Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenen temel ilke 
ve amaçların yanında okulun özel amaçlarını ger-
çekleştirebilmek için çalışma planlarını yapar, uy-
gular ve denetler. Okuldaki eğitimöğretim ve yö-
netimin bir disiplin içerisinde yürütülmesini sağlar. 

  Yıllık, ünite ve günlük planların eğitim programları-
na göre hazırlanmasında ve diğer çalışmalarda öğ-
retmenlere rehberlik eder, öğretmenlerin çalışma-
larını denetler. 

  Öğretmenlerden ders yılı başında yıllık plan alır, 
planlan tasdik eder, uygulanıp uygulanmadığını 
denetler. 

  Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili alanlarda yetiş-
melerini teşvik eder ve bu konuda gerekli tedbir-
leri alır. Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmen-
lerin derslerini ve diğer faaliyetlerini yakından izler. 

  Personelin performansını sürekli gözetip değerlen-
direrek, verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini 
araştırır, personelin yeteneklerini göz önünde bu-
lundurarak istihdam eder, onlara rehberlik eder, iş 
başında yetişmelerini sağlar, daha üst kademeye 
hazırlanmalarına yardımcı olur.

  Öğretmenlerin laboratuvar, kütüphane ve spor sa-
lonları gibi sosyal tesisleri kullanmalarını izler.

Denetim: Yapılan çalışmaları denetlemek ve değerlen-

dirmek, daha verimli hâle gelmelerini sağlamak, ilgilile-

re önerilerde bulunmak, kurumlardaki personele çalış-

malarında ve yetişmelerinde rehberlik yoluyla yardım-

da bulunmak, gibi geniş bir hizmet alanını kapsayan 

kavrama denir.
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Denetim Türleri

Kurum denetimi: Kurum denetimi eğitim öğretim ve yö-

netim etkinliklerinin tümünü kapsaması ve ilgili problem-

lerin çözümünde rehberlik yapılmasıdır(Taymaz,2015). 

Kurum denetimi yapılırken kurumun tüm etkinlikleri in-

celenir, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözüm yolla-

rı birlikte saptanır, alınabilecek önlemler hakkında ilgi-

lilere gerekli rehberlik yapılır. Böylece kurumun amaç-

larına ulaşmasını sağlayacak şekilde çalışması, sürek-

li olarak yenilenmesi ve gelişmesine yardımcı olunur.

(Taymaz,2015) Kurumların amaçlarına yönelik çalış-

malarında madde ve insan kaynaklarından yararlan-

ma, aralarında ahenkli bir iş birliğinin sağlanması şek-

li değerlendirilir. Denetimin yapılması ve değerlendiril-

mesi ilke ve kuralları bir örgüt için saptanabilirse de 

aynı sisteme bağlı farklı amaçla değişik alan ve sevi-

yelerdeki kurumlar için her zaman geçerli olamaz (Tay-

maz,2015). MEB tebliğler dergisinin 14. maddesinde 

kurum teftişini şöyle tanımlıyor, kurumların sisteminde-

ki yeniliklerin ilgili kurumlara iletilmesi, kurumun çalış-

malarını güçleştiren veya zayıfl atan nedenlerin belirlen-

mesi, gerekli önlemlerin yerinde ve zamanında alın-

ması, kurumun amaçlarını gerçekleştirmede insan ve 

madde kaynakları ile bunlardan yararlanma durumu-

nun gözlenerek yerinde ve etkili bir biçimde kullanılma-

sının sağlanması eğitim öğretim ve yönetim etkinlikleri-

nin geliştirilmesi, öğretme öğrenme ve yönetim süreci-

nin etkili duruma getirilmesi için objektif verilere, yasa, 

tüzük, yönetmelik, genelge, emir ve kararlara daya-

lı olarak gözlenmesi, kontrol edilmesi ve ölçütlere göre 

değerlendirilerek geliştirilmesidir (MEB,2001). Eğitim 

sisteminde kurum denetiminin amacı, okulun etkililiği-

ni sağlamak ve sürdürmektir. Okulun etkili olabilme-

si örgütsel, yönetsel ve eğitsel amaçlarının planlanan 

düzeyde gerçekleşebilmesine bağlıdır (Öztürk, 2009).

Ders denetimi: Ders denetimini, öğretmenin kendi 

branşındaki pedagojik gelişimini yetişkinliğini, görevine 

bağlılığını ve çalışmasını, öğrendiği öğretim yöntem ve 

tekniklerini kullanmadaki yeterliğini, öğrencilerini ders 

programında öngörülen amaçlara göre yetiştirip yetiş-

tirmediğini inceleyip değerlendirme diye açıklayabiliriz. 

Ders denetiminde sadece görülen ders saatlerindeki 

çalışmalarının değerlendirilmesi ile yetinilmeyerek öğ-

retmenin müfredat programını ve yıllık ders planı ne 

dereceye kadar uygulamış olduğu soru, düzenleme-

deki yeterliliği, yaptığı yazılı yoklamalar, yaptırdığı öğ-

renci ödevleri ve bunları düzeltmedeki dikkati, atölye 

çalışmalarında ve temrinlerde sağladığı bilgi ve maha-

ret seviyesi, öğrencileri kişisel çalışmalara yöneltme de 

gösterdiği başarı okul içi ve dışı faaliyetleri ve davranış-

ları da incelenip değerlendirilir (Taymaz, 2015). İlkokul/

ortaokul rehberlik ve denetim rehberinde (MEB,2016) 

yöneticinin denetim görevleri şöyle sıralanmıştır:

• Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının incelenme-
si (MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurum-
ları Yönetmeliği Md.38) 

• Okul müdürü tarafından, her öğretim yılında en 
az bir defa öğretmenlerin dersinin izlenmesi ve 
rehberlikte bulunulması durumu (657 sayılı Dev-
let Memurları Kanunu Madde10)

• Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve iş-
lemlerle ilgili gerekli takip ve denetimin yapılması 
durumu (MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği Md. 4/ğ; 12/13, 30/2/b) 

4. Önceki denetimlerde getirilen öneriler ile bu 

önerilere dayalı olarak hazırlanan gelişim planları-

nın yerine getirilmesi durumu 

• Okul servis hizmetlerinin izlenmesi durumu (MEB 
Okul-Aile Birliği Yönetmeliği Md. 6/h, Okul Servis 
Araçları Hizmet Yönetmeliği) 

• Ders dışı eğitim çalışmalarının hazırlanan prog-
rama uygun yürütülmesi (MEB “Ders Dışı Eğitim 
Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu 2010/49 sa-
yılı Genelge; Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 
29/5/2012 tarih 2012/1 nolu Kararı) 

• Taşımalı eğitime ilişkin iş ve işlemlerin yerine ge-
tirilme durumu (MEB Taşıma Yoluyla Eğitime Eri-
şim Yönetmeliği Md.13) 

• Kurul, komisyon ve ekip çalışmalarının izlenmesi

• Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumların-
da defter çizelge ve dosyaların tutulması duru-
mu (MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Ku-
rumları Yönetmeliği) Ders denetimi ise genel an-
lamıyla “öğretmenin işlediği ders esnasında yapı-
lan denetim” olarak tanımlanabilir. Taymaz’a göre 
ise ders denetimi, bir öğretim kurumunda, öğre-
tici olarak görev alan öğretmenlerin öğretim ve 
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eğitim etkinliklerindeki çalışmaların gözlenme-
si, incelenmesi ve değerlendirilmesidir ( Taymaz, 
2002; akt. Yeşil ve Kış,2015 ). Müdürün denetim 
için özel bir eğitim almamış olması ve öğretme-
nin aynı zamanda müdürün mesai arkadaşı ol-
ması vb. gibi durumlar müdür denetiminin ola-
sı olumsuz yanları olarak görülebilir. Öğretmen-
lerin müdürler tarafından kolaylıkla ulaşılabilir ol-
masıyla daha sık ders denetimi yapılması olanağı 
vb. durumlar ise müdürlerin ders denetimlerinin 
olumlu yanları olarak tartışılmaktadır. Müdürlerin 
ders denetim görevi 2508 sayılı Tebliğler Dergi-
sinin 13. Maddesinde “Öğretmenlerin meslekle-
ri ile ilgili alanlarda yetişmelerini teşvik eder ve bu 
konuda gerekli tedbirleri alır. 

Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin dersleri-

ni ve diğer faaliyetlerini yakından izler.” şeklinde belirtil-

diği hâlde Yılmaz (2009), okul yöneticileri zamanlarının 

önemli bir kısmını yönetsel islere ayırmakta olduğunu ve 

eğitim öğretimin geliştirilmesi ile ilgili etkinlikleri ihmal et-

tiklerini, yöneticilerin, yöneticiliğin daha çok bürokratik 

kısmı ile ilgilendikleri, denetim, değerlendirme, program 

geliştirme, işgörenlerin geliştirilmesi gibi etkinlikleri daha 

az yaptıklarını ya da hiç yapmadıkları, seklinde yorum-

lanabileceğini belirtmiştir. Ancak Türkiye’de okul yöne-

ticilerinin büyük bir çoğunluğunun yöneticilik eğitimi al-

mamış olması ve eğitim yöneticiliğinin meslekleşmeme-

si bu durumun temel belirleyicisidir.

Öğretimsel Denetim Süreci ve İlkeleri Gensante 

(1994)’ye göre klasik denetim, sınıfı sadece gözlem-

leyerek yargılamayla yetinir. Oysa öğretimsel dene-

tim, öğretim sürecinin iyileştirilmesi yönünde stra-

tejiler geliştirmeyi hedefl er. Bu yüzden öğretim-

sel denetim, beş aşamadan oluşmaktadır (Cogan, 

1973;Glickman, 1990; akt. Memduhoğlu,2011 ): 
1. Aşama: Öğretmenle Ön Tanışma. Bu ilk aşama-

da denetmen, öğretmene yapacağı gözlemin amacı-

nı ve sebebini açıklar ve gözlem yaparken uygulaya-

cağı yöntemi belirtir. Bunlar gözlem yapılmadan önce 

gerçekleştirilir ki hem öğretmen hem de denetmen için 

her şey daha açık hâle getirilir (Glickman, 1990; Sergi-

ovanni & Starratt, 2007). Bu aşamada denetmen, öğ-

retmenin beklenti ve bilgi düzeyi hakkında bilgi sahi-

bi olmalıdır (Thobega & Miller, 2003; akt. Memduhoğ-

lu,2011 ). 

2. Aşama: Sınıf Gözlemi. Bu aşamada öğretmen ve 

öğrenci performansı sınıf ortamında gözlenir ve eği-

timsel eleştiriler yapılır. Böylece ilk elden bilgiye ulaşıl-

mış olur. Bu aşamada not tutmanın yanı sıra, sağlıklı 

verilere ulaşmak için video ya da ses kayıtlarından fay-

dalanılır ( Hazi & Rucinski; 2005; Sergiovanni & Star-

ratt, 2007; akt. Memduhoğlu,2011). Gözlem safhası, 

denetmene öğretmenin becerisi, süreçteki üstünlük-

ler ve eksiklikler hakkında bilgi verirken öğretmene de 

dönüt sağlar ( Thobega & Miller, 2003: akt. Memdu-

hoğlu,2011 ). 

3. Aşama: Gözlem Sonrası Görüşmeye Hazırlık. Bu 

aşamada gözlemci elde etmiş olduğu verileri ana-

liz ederek gözlem sonrası görüşme için hazırlık yapar. 

Hazırlık süresince denetmen, öğretmeni nasıl cesaret-

lendireceğine, sunacağı alternatifl eri nasıl geliştirece-

ğine, öğretmenle kuracağı öğretimsel diyaloğun nasıl 

gerçekleşeceğine dair çalışmalar yapar.

4. Aşama: Gözlem Sonrası Görüşme. Bu adımda öğ-

retmene değerlendirmeye ilişkin puanlamaya dayalı 

geri bildirim verilerek gözlemde elde edilen veriler tar-

tışılır. Denetmen, gözlem ve görüşlerini aktarıp öğret-

menin öğretimsel açıdan gelişmesi için planlarını ve 

önerilerini paylaşır. Sonraki denetim için amaçlar bir-

likte oluşturulur. 

5. Aşama: Önceki Adımların Eleştirilmesi. Bu son aşa-

mada, öğretmenin sağladığı dönüt, uygulamaların de-

vamı, yeniden düzenlenmesi ya da değiştirilmesi hu-

susunda denetmenin öğretmen ile çalışmalarına yön 

verir. (Goldhamer, Anderson ve Krajewski, 1993; akt. 

Kunduz, 2007) kliniksel denetimin özelliklerini aşağı-

daki şekilde sıralamışlardır: 

Kliniksel denetim;

• Öğretimi geliştirmek için bir yöntemdir. 

• Öğretim sürecine yapılan kasıtlı müdahaledir. 

• Okulun ihtiyaçları ile personelin kişisel gelişim ih-
tiyacını birleştiren amaç yönelimlidir.

• Öğretmen(ler) ve denetmen(ler) arasındaki pro-
fesyonel iş ilişkisi üzerinde durur. 

• Gelişim için anlaşma, destek ve inanç konusun-
da karşılıklı güven gerektirir. 
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• Sistematik olmakla birlikte esnek ve sürekli deği-
şen bir yöntemcilik gerektirir. 

• Gerçek ve ideal arasındaki köprü görevini gören 
üretici bir gerilim yaratır.

• Denetmenin öğretim ve eğitimin analizi ve ayrıca ve-
rimli insan ilişkileri ile ilgili çok şey bildiğini ileri sürer.

• Denetmenin sürekli olarak eğitilmesini gerekti-
rir (Sullivan ve Glanz, 2000; akt. Kunduz, 2007). 

Kliniksel Denetimin Özellikleri Kliniksel denetimin 

özelliklerinin bilinmesi uygulamada yaşanabilecek 

sorunların giderilmesinde önemlidir. Bu özellikler: 

• Öğretimi geliştirmek için, öğretmenlerin bilişsel 
ve davranışsal olmak üzere belli becerileri öğren-
meleri gerekir. 

• Denetmenler, a) sistematik veriye dayalı olarak 
öğretim sürecini analiz etme becerisi; b) müfre-
datın denenmesi, uygulanması ve değiştirilebil-
mesine yönelik beceriler; c) öğretim beceri ve 
tekniklerine yönelik öğretmenlere yardımcı olma 
noktasında sorumluluk almalıdırlar. 

• Denetmen, öğretmenlerin neyi, nasıl öğreteceği-
ne önem verir. Amaç, öğretmenin kişiliğini değiş-
tirmek değil, öğretimi geliştirmektir. 

• Planlama ve çözümleme (analiz) yapma süreci, 
gözlem verilerine dayalı olarak öğretime yöne-
lik hipotez geliştirme ve bunların test edilmesine 
odaklaşmaktadır. 

• Görüşmeler, öğretmenle ilgili, değişebilecek özel-
likte olan ve önemli öğretimsel meselelerle ilgilidir.

• Dönüt görüşmesi, başarısız yanların kınanmasın-
dan ziyade başarılı yanları kuvvetlendirme ve ya-
pıcı çözümlemeler üzerine yoğunlaşır. 

• Kliniksel denetim, dayanağı olmayan önyargılara 
değil, gözlemsel açıklığa dayanmaktadır. 

• Planlama, gözlem ve çözümleme (analiz) döngü-
sü sürekli ve birikimlidir.

• Denetim, denetmen ve öğretmenin karşılıklı eğit-
sel anlayışlarının geliştirilmesi çerçevesinde mes-
lektaş olarak karşılıklı bilgi alış verişinde oldukları 
dinamik bir süreçtir. 

• Denetim süreci öncelikle öğretimin çözümlenme-
sine yoğunlaşmıştır. 

• Öğretmenler bir meseleyi ele alma, analiz etme, 
kendi öğretimlerini iyileştirme ve kişisel öğretim stil-
leri geliştirme özgürlük ve sorumluluğuna sahiptirler. 

• Denetim, öğretimin olabildiği gibi aynı şekilde al-
gılanabilir, çözümlenebilir ve geliştirilebilir.

• Öğretmenlerin kendi öğretimlerini analiz etmele-
ri ve değerlendirmeleri gibi, denetmenler de ken-
di denetimlerini değerlendirme ve analiz etme öz-
gürlüğü ve sorumluluğuna sahiptirler ( Acheson 
ve Gall, 1997; akt. Kunduz, 2007 ) 

Ders Denetiminin Amacı
Ders denetiminin amaçları denetimin genel amaçları 

içinde yer almakta ve Taymaz (2015) tarafından şu şe-

kilde sıralanmaktadır:

• Öğretmenin, öğretimdeki başarı derecesi hakkın-
da bilgi edinmek.

• Öğretmenin özellikle iyi ve ümit verici karakteris-
tiklerini saptamak.

• Öğretmenin öğretimdeki eksik yönlerini belirle-
mek, giderici önerilerde bulunmak.

• Öğretmenleri görevlerini en iyi şekilde yapmaya 
özendirmek. 

• Okulda yapılan öğretimde birlik sağlamak üzere 
yardımcı olmak. 

• Öğretmenlere yapılan yardımlarla denetim prog-
ramlarına güvenlerini arttırmak.

• Okulda öğretmenlerin uyguladığı öğretim yön-
temlerini geliştirmek.

• Öğretim araçlarının sağlanması ve uygulanma-
sında yardımcı olmak.

• Öğrenci başarısının bilimsel yöntemlerle ölçülme-
si ve değerlendirilmesinde yardımcı olmak.

• Öğretmene karşılaştığı sorunları çözümlemede 
rol göstermek. Ders denetimlerinde temel amaç, 
öğretmenin ve öğretimin geliştirilmesi ve iyileştiril-
mesidir denilebilir.

Denetleme süreci; genel olarak ölçünleme, ölç-

me ve düzeltme (Başaran, 2000) olarak ele alı-

nabilir:

Ölçünleme: Bir işin ulaşacağı nicel ve nitel durumu öl-

çülerle önceden saptamaya ölçünleme (standardiza-

tion) denir. Ölçünler, okulun amaçlarını gerçekleştir-

mek için yapılan planların başarıya ulaşması için ko-

nulur. Okul yönetmeni, uygulayacağı öğretim planın-

da; ulaşacağı hedefi n nicel ve nitel düzeyinin ne olaca-

ğını açıkça bilmelidir.
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Ölçme: Bir ölçme aracı kullanarak, ölçülecek nesnenin 

sayısal değerini ortaya çıkarmaya ölçme denir. Ölçme, iş 

görenin görevindeki ediminin niceliğini, bunlara uygun öl-

çeklerle karşılaştırmak olarak da tanımlanabilir. Okul mü-

dürü, gerçekleştireceği yönetim hedefl erinin ölçülme-

si için, konusuna göre değişik ölçme araçları geliştirebilir.

Düzeltme: Denetimde düzeltme, amaçlardan geri kal-

ma ve sapmaları ortadan kaldırmak için yapılan etkin-

likleri kapsar.

Amaçlardan geride kalma ve sapmaya etkisi 

olan tüm engeller, ortaya çıkarılmalıdır. Başar’a 

(2000) göre denetim sürecinde ele alınan öğeler 

aşağıda tanımlanmıştır:

1. Durum saptama; var olan durumun fotoğrafını çek-

me, kontrol, amaç-sonuç ilişkisini karşılaştırma şeklin-

de ele alınabilir (Başar, 2000) (akt. Göktaş, 2008). Du-

rum saptama aşaması, denetim etkinliklerinin amacı-

na ulaşmasında kritik bir öneme sahiptir. Bu süreçte 

elde edilen verilere dayanılarak sağlıklı bir değerlendir-

me ve geliştirme etkinliğine girişilebilir (Yıldırım, 2007).

2. Denetimin ikinci öğesi değerlendirmedir. Değerlen-

dirme, ölçüm sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılıp de-

ğer yargısında bulunulması olarak tanımlanabilir ( Ba-

şar, 2000; akt. Göktaş, 2008 ). Değerlendirmenin gü-

venilir ölçme sonuçlarına 17 dayanması, geçerli bir öl-

çütle yapılması, değer yargısına ulaşma işlemlerinde 

yanlışlık bulunmaması doğru bir değer yargısına ulaş-

mak için gereklidir (Kurt, 2009). Değerlendirme, yapı-

lan bir işin ya da bu işi yapan işgörenin değerini biç-

me, tanıma sürecidir. Değerlendirme, denetim sonu-

cunda elde edilen bilgilerin (verilerin) birbiriyle karşılaş-

tırılması sonucunda varılan bir yargı olduğu için deneti-

min bir uzantısıdır (Başaran, 2000; akt. Göktaş, 2008).

3. Denetim kavramının son öğesi düzeltme-geliştirme 

öğesidir. Denetimin ağırlığını ve amacını aslında bu öğe 

belirlemektedir. Düzeltme ve geliştirme aşaması, ilk iki 

aşamada elde edilmiş ve değerlendirilmiş bulgulardan 

yola çıkarak “eksikliklerin düzeltilmesi, gereksiz fazlalık-

ların atılması, yanlışların doğruya dönüştürülmesi, amaç 

ve planlardan sapmaların düzeltilmesi, daha iyi süreç ve 

sonuçlar için öneri ve uygulamalara ulaşılmasının ger-

çekleştiği süreçtir.

Denetleme süreci; genel olarak ölçünleme, ölçme 

ve düzeltme (Başaran, 2000) olarak ele alınabilir: 

Ölçünleme: Bir işin ulaşacağı nicel ve nitel durumu öl-

çülerle önceden saptamaya ölçünleme (standardiza-

tion) denir. Ölçünler, okulun amaçlarını gerçekleştir-

mek için yapılan planların başarıya ulaşması için ko-

nulur. Okul yönetmeni, uygulayacağı öğretim planın-

da; ulaşacağı hedefi n nicel ve nitel düzeyinin ne olaca-

ğını açıkça bilmelidir.

Ölçme: Bir ölçme aracı kullanarak, ölçülecek nesne-

nin sayısal değerini ortaya çıkarmaya ölçme denir. Ölç-

me, iş görenin görevindeki ediminin niceliğini, bunlara 

uygun ölçeklerle karşılaştırmak olarak da tanımlanabi-

lir. Okul müdürü, gerçekleştireceği yönetim hedefl eri-

nin ölçülmesi için, konusuna göre değişik ölçme araç-

ları geliştirebilir.

Düzeltme: Denetimde düzeltme, amaçlardan geri kal-

ma ve sapmaları ortadan kaldırmak için yapılan etkin-

likleri kapsar. Amaçlardan geride kalma ve sapmaya 

etkisi olan tüm engeller, ortaya çıkarılmalıdır.

Başar’a (2000) göre denetim sürecinde ele alınan 

öğeler aşağıda tanımlanmıştır:

1. Durum saptama; var olan durumun fotoğrafını çek-

me, kontrol, amaç-sonuç ilişkisini karşılaştırma şeklin-

de ele alınabilir (Başar, 2000) (akt. Göktaş, 2008). Du-

rum saptama aşaması, denetim etkinliklerinin amacı-

na ulaşmasında kritik bir öneme sahiptir. Bu süreçte 

elde edilen verilere dayanılarak sağlıklı bir değerlendir-

me ve geliştirme etkinliğine girişilebilir (Yıldırım, 2007). 

2. Denetimin ikinci ögesi değerlendirmedir. Değerlen-

dirme, ölçüm sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılıp de-

ğer yargısında bulunulması olarak tanımlanabilir (Ba-

şar, 2000; akt. Göktaş, 2008 ). Değerlendirmenin gü-

venilir ölçme sonuçlarına  dayanması, geçerli bir öl-

çütle yapılması, değer yargısına ulaşma işlemlerinde 

yanlışlık bulunmaması doğru bir değer yargısına ulaş-

mak için gereklidir (Kurt, 2009). Değerlendirme, yapı-

lan bir işin ya da bu işi yapan işgörenin değerini biçme, 

tanıma sürecidir. Değerlendirme, denetim sonucunda 

elde edilen bilgilerin (verilerin) birbiriyle karşılaştırılma-

sı sonucunda varılan bir yargı olduğu için denetimin bir 

uzantısıdır (Başaran, 2000; akt. Göktaş, 2008 ). 
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3. Denetim kavramının son ögesi düzeltme-geliştirme 

öğesidir. Denetimin ağırlığını ve amacını aslında bu öğe 

belirlemektedir. Düzeltme ve geliştirme aşaması, ilk iki 

aşamada elde edilmiş ve değerlendirilmiş bulgulardan 

yola çıkarak “eksikliklerin düzeltilmesi, gereksiz fazlalık-

ların atılması, yanlışların doğruya dönüştürülmesi, amaç 

ve planlardan sapmaların düzeltilmesi, daha iyi süreç ve 

sonuçlar için öneri ve uygulamalara ulaşılmasının ger-

çekleştiği süreçtir (Başar, 2000; akt. Göktaş, 2008 ).

Taymaz’a (2015) göre ise, ders denetimi yapacak olan be-

lirli kurallara uygun olarak şu işlemleri yerine getirmelidir.

• Denetim planı hazırlanır. 

• Öğretmen hakkında bilgi sağlanır.

• Öğretmen ile öngörüşme yapılır.

• Ders planı ve hazırlıklarına bakılır.

• Öğretmene denetim zamanı duyurulur.

• Dershaneye öğretmenle birlikte girilir. 

• Öğrencilerle tanışma sağlanır. 

• Uygun bir yere oturulur.

• Olumlu bir hava yaratılır. 

• Sınıfın bir üyesi gibi davranılır.

• Yapılan öğretim izlenir. 

• Planlı gözlem yapılır. 

• Öğretim etkinliğine katılınır. 

• Ders araçlarının kullanılması gözlenir. 

• Ders veya uygulama sonucu beklenir.

• Dershaneden birlikte çıkılır. 

• Ödev ve sınav belgelerine bakılır. 

• Ders dışı etkinlikler incelenir.

• Öğretmenle görüşülür. 

• Öğretmen denetim formu doldurulur.

Eğitimde Denetim

• Eğitimde denetim her şeyden önce bir fi kir ve ey-
lem bileşimi olarak kabul edilmeli ve uygulanma-
lıdır.

• Teftişin hedefi  eğitim ve öğretimin amaçlarına uy-
gun  değer ve işlemleri bulmaktır.

• Teftişin iki ana yöntemi mantık ve pratik zekâdır. 
Mantık yöntemi, eğitim ve öğretimin gerçekleştir-
mesi gereken amaçların belirlenmesini öngörür. 
Pratik zekâ yöntemi ise, eğitim öğretim girişimine 
katılan herkesin, bu amaçlar hakkında fi kir yürüt-
mesini normal karşılar.

Müfettişin Görevleri

  Öğretmen ve yöneticilerin çocukları daha iyi anla-
masını sağlamak

  Öğretmenin bireysel ve mesleki gelişmesine yar-
dım etmek

  Öğretim materyallerinin daha verimli kullanılmasın-
da ilgililere yol göstermek

  Öğretim yöntemlerinin geliştirilmesinde öğretmene 
yardım etmek

  Diğer personelin öğretmene yardımcı olmasını ko-
laylaştırmak

  Öğretmenin öğrencilerini ve kendisini değerlendir-
mesinde rehberlik yapmak

  Öğretmenin işinde ve çevresinde kendisine güveni 
olasına yardım etmek

  Eğitim girişimi ile ilgili herkese bir okuldaki başarıla-
rı anlatmak ve okulu tanıtmak

• Bu görevleri yerine getirebilecek müfettiş klasik 
olmaktan çok idealist olmalıdır.

• Klasik müfettiş direnç ve güç, düzene karşı aşırı 
duyarlılık ve soruşturucu bir dimağ yaratır. Buna 
göre önemli görünmeyen müfettiş etkili olamaz.

• İdealist müfettiş yaşam ve meslek felsefesinde 
ahenk ve birliği esas tutan, bireyin her zaman 
öğrenebileceğine ve gelişebileceğine inanan, de-
ğer ve özendirme sistemlerini buna göre ayarla-
yandır. 
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Teftişin Sosyal Yanı

• Teftişin sosyal yanı görüş-davranış ve öğrenme – 
davranış ilişkilerinden meydana gelir. 

• Teftiş eden ve edilenin birbirileri hakkındaki gö-
rüş - davranışları kişilik özelliklerine dayanır. Her 
iki tarafta birbirlerinin görüş ve davranışlarına kar-
şı duyarlılık göstermelidirler.

• Öğrenme – davranış ilişkilerinde müfettiş önce-
den nasıl bir öğrenme istediği konusunda açık ve 
kesin bir kanıya varmış olmalıdır. Bu konuda mü-
fettiş işe kendisinden başlamalı ve eksikliklerini 
kolayca kabul edebilmelidir.

Teftişin Teknik Yanı

• Teftişin teknik yanı teftiş sürecinin düzenlenme-
sini öngörür. Bu girişimini gerçekleşme derecesi 
teftiş görevlerinin açıklığı ve müfettişin rol ve sta-
tüsü ile doğru orantılıdır.

• Teftişin teknik yanı program, değerlendirme, 
araştırma gibi çalışmaları içine alır. Fakat bunla-
rın iç içe  ve koordineli bir biçimde işlemesi iyi bir 
teftiş planlamasına bağlıdır. 

• Müfettişin teftişin teknik yanında sadece öneri-
lerde bulunan değil, uygulamanın sorumluluğu-
nu da paylaşan bir uzman olmalıdır.

Okul Yöneticisinin Denetim Sorumluluğu

• Okul yöneticisi uyguladığı çeşitli yönetim süreçle-
rinin değerlendirmesini yapabilecek bilgi ve tek-
nikleri kazanmış olmalıdır.

• Okul yöneticisinin personel değerlendirme so-
rumluluğu vardır. Okuldaki öğretmenlere da-
nışmanlık ve rehberlik etmek bir müfettişe göre 
daha zordur. 

• Okul yöneticisi öğretmenlerine yetişme olanakla-
rını hazırlayıp verdikten sonra onların değerlendir-
mesini yapma hakkını kendinde görmelidir.

5. Ünite

OKUL GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI VE 

KRİZ YÖNETİMİ

Kriz, bir örgütün üst düzey hedefl erini tehdit eden ba-

zen de örgütün yaşamını tehlikeye sokan ve ivedi tep-

ki gösterilmesini gerektiren; örgütün kriz öngörme ve 

önleme mekanizmalarının yetersiz kaldığı gerilim yara-

tan bir durumdur.

Örgütsel krizin temel özellikleri; kriz durumunun tah-

min edilememesi, örgütün tahmin ve önleme meka-

nizmalarının yetersiz kalması, örgütün amaç ve varlığı-

nı tehdit etmesi, üstesinden gelmek için atılması gere-

ken adımların kararlaştırılması için yeterli bilgi ve zama-

nin bulunmaması, ivedi müdahale gerektirmesi ve ka-

rar alıcılarda gerilim yaratmasıdır.

Kriz, her örgütün yaşamında karşılaşabileceği bir du-

rumdur. Yöneticiler bunu bilmeli, buna hazırlanmalıdır. 

Yönetim, risk taşıyan bir çabadır da. Zaten yönetim 

becerisi de risk, kriz anlarında özellikle gereklidir. Nor-

mal ve her şeyin yolunda gittiği durumlarda yönetim 

çok belirgin değildir.

Krizle baş etmenin yolu krize hazır olmak ve oluştu-

ğunda krizi yönetebilmektir. Kriz yönetimi, yönetimin 

önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Kriz yönetimi be-

cerisine sahip olmayan örgütlerin ayakta kalmalarını-

beklemek pek olası değildir.

Kriz, örgütün hedefl erini tehdit edebilir ve yaşamını 

tehlikeye sokabilir. Akat vd. (1994: 339), kriz durumu-

nun özelliklerini şöyle belirtmektedirler:

• Kriz durumu tahmin edilemez.

• Örgütün tahmin ve kriz önleme mekanizmaları 
yetersiz kalır.

• Kriz, örgütün amaç ve varlığını tehdit eder.

• Krizin üstesinden gelmek ve izlenmesi gereken 
yolların kararlaştırılması için yeterli bilgi ve zaman 
bulunmaz.

• Kriz, ivedi müdahale gerektirir.

• Kriz, karar veren kişilerde gerilim yaratır.
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5.1. Krizin Etmenleri

Çevresel Etmenler: Ekonomik sistem ve durum, Tek-

nolojik gelişmeler, Toplumsal ve kültürel etmenler, Hu-

kuki ve siyasi etmenler, Uluslararası çevre etmenleri, 

Dogal etmenler:

Örgütsel Etmenler:

Örgütsel yapı, çevresel değişmelere uyum göstereme-

yecek derecede katı ise olasılığı artar.

Yönetimin Niteligi: Örgüt üst yöneticilerinin çevresel 

değişmeleri izleme, değişimlerle ilgili veri toplama, yo-

rumlama ve değerlendirme konularındaki deneyimsiz-

likleri ve yetersizlikleridir.

5.1.1. Kriz Yönetimi Süreci

Kriz yönetimi süreci; çalışılan alana ve geleceğe yöne-

lik olası sorun ve tehlike etmenlerinin belirlenmesi, uy-

gun tepki ve savaşım türlerinin saptanmasını, örgütün 

krizle başa çıkabilecek önlemleri uygulamasını ve tep-

kileri değerlendirmesini kapsayan süreç (Bozkurt vd., 

1998: 154) olarak tanımlanabilir. Kriz yönetim sürecini 

beş aşamada ele almaktadır:

1. Kriz sinyallerinin alınması 

2. Krize hazırlık ve korunma 

3. Krizin denetim altına alınması 

4. Normal duruma geçiş

5. Öğrenme ve Değerlendirme

5.2. Kriz ve Yöneticiler

Yöneticilerin bu zamanlarda sergileyecekleri yönetsel 

beceriler, örgütü dağılmaktan kurtarır ve krizin yarat-

tığı paniği gidererek kriz durumunun bir an önce gi-

derilmesine yardımcı olur durumda nihai bir otorite-

nin olmasının zorunlu olduğunu ifade etmektedir. Kriz 

zamanlarında tek çare, örgütteki herkesin hiyerarşiyi 

soru sormadan kabullenmesidir.

Yönetici, elemanların kişiliklerine bakmadan krizin çö-

zümü ile ilgilenmeli ve tarafsızlığını açıkça belli etme-

lidir.

Tack (1994: 25) böyle bir planın aşağıdaki aşamalar-

dan oluşması gerektiğini ifade etmektedir:

1. Sorunu saptayın 

2. Sorunu öngörülen amaç çerçevesinde yeniden be-

lirleyin. 

3. Soru sorun ve veri toplayın.

4. Eldeki verileri inceleyin.

5. En uygulanabilir seçenekleri belirleyin. 

6. Bir deneme çözüm seçin. 

7. Çözümün işlerliğini deneyin. 

8. Son çözümü biçimlendirin. 

9. Çözümü uygulayın. 

Kriz anlarında yöneticilerde önderlik nitelikleri aranır. 

Bu önderlik niteliklerinin boyutlarından biri ekibin bir 

bütün olarak ele alınmasını, diğeri de kişiler arasında 

çıkan sürtüşmeleri çözmeyi içerir.

Yönetici sürtüşmeleri çözmek için şu temel ilkeleri göz 

önünde bulundurmalıdır (Tack, 1994: 35-39).

1. İstemeksizin davranmak yerine her olayı kendi ko-

şulları içinde ele alın.

2. İlgi gösterin, fakat ekibin beraber çalışabileceğini 

varsayın.

3. Kriz anlarında sözcüklerin hareketlerden daha çar-

pıcı olabileceğini unutmayın.

4. Sorun teşhis edildikten çözümlenmeyeceğini düşü-

nün. 

5. Emrinizdeki elemanlara kendi sorunlarını çözümle-

meleri için geniş fırsat tanıyın.

6. Ekipteki tutumu değiştirmek gerektiğinde tehdit ye-

rine olumlu desteğe başvurun. 

7. Duygularınıza hakim olun, krizlerde hava elektriklidir. 

8. Tüm elemanların olay karşısında sizinle eşit tepki 

göstermelerini beklemeyin. 

9. Amir oldugunuzu asla unutmayın.

ÖNEMLİ

Ülkemizde kriz durumlarını yönetmek amacıyla Baş-

bakanlığa bağlı bir “Başbakanlık Kriz Yönetim Merke-

zi” oluşturulmuş ve bu merkezin amaçları ve çalışma 

esasları bir yönetmelikle düzenlenmiştir. 9 Ocak 1997 

gün 22872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan bu yö-

netmeliğin amacı, kriz durumlarında faaliyet göstere-

cek olan Başbakanlık kriz yönetim merkezinin teşki-

latlanmasını, tertiplenmesini, çalışma usullerini, görev 

ve sorumluluklarını belirlemek ve bu suretle, krize ne-

den olan olayların başlangıcından bitimine kadar ge-

çen süre içerisinde;
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a) Krizi yaratan olayın önlenmesi, ortadan kaldırılma-

sı veya millî menfaatler doğrultusunda sona erdirilme-

si maksadı ile gereken hazırlık ve faaliyetlerin yönlen-

dirilmesini,

b) Hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde; Genel Kur-

may Başkanlığı, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ara-

sında koordinasyon, iş birligi, sürat ve etkinlik sağlaya-

rak krizin en az zararla ve millî menfaatlerimiz doğrul-

tusunda atlatılmasını sağlamak, olarak ifade edilmiştir.

Adı geçen yönetmelikte kriz hâli; Devletin ve mille-

tin bölünmez bütünlügü ile millî hedef ve menfaatleri-

ne yönelik hasmane tutum ve davranışların, Anayasa 

ile kurulan hür demokrasi düzenini veya hak ve hürri-

yetlerini ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketle-

rinin, tabii afetlerin, tehlikeli ve salgın hastalıkların, bü-

yük yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi önem-

li nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların, ağır eko-

nomik bunalımların ve iltica ve büyük nüfus hareketle-

rinin ayrı ayrı veya birlikte vuku buldugu hâller, olarak 

tanımlanmıştır. Oldukça kapsamlı olan bu tanım içinde 

yer alan durumların devlet örgütünün yaşamını tehli-

keye sokacak durumlar olduğu açıktır ve ciddi önlem-

ler gerekmektedir. Aynı yönetmelikte Başbakanlık Kriz 

Yönetim Merkezinin organları olarak aşağıdaki organ-

lar sıralanmış ve görevleri belirtilmiŞtir:

a) Kriz Koordinasyon Kurulu,

b) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu,

c) Sekretarya

Kriz Koordinasyon Kurulu en üst kuruldur ve Başba-

kan veya yetki vereceği bir Devlet Bakanı başkanlığın-

danda krizin cinsine göre ilgili diğer yetkililerin katılımı 

ile oluşmakta ve kriz ile ilgili sorunları çözmeyi hedef-

lemektedir. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ve bağlı 

kriz merkezleri ilişki ve işleyiş şeması anılan yönetme-

likte şöyle gösterilmiştir.

5.3. Okullarda Kriz Yönetimi

Türkiye genelinde okullarda  yaşanan  şiddet  olayları-

nın son  zamanlardaki artışı müdürlerin okul güvenliği-

ne ilişkin kaygılarını artırmaktadır.

Paterson ve Jones (1992) okul krizini, “ani, genellikle 

beklenmedik, okul  topluluğunun önemli  bir  bölümü-

nü derinden ve olumsuz olarak etkileyen, çoğunlukla  

ciddi yaralanma veya ölüm içeren bir olay veya durum” 

olarak genel ölçütlerle tanımlamaktadırlar.

Literatür, kriz yönetimi sürecinde en etkili unsurun tepe  

yöneticiler olduğuna değinir  ve yöneticiler en çok kriz 

zamanlarında aranır. Etkili kriz yönetimi, yöneticilerden  

özel ve üstün beceriler bekler. Bu becerilerden bazıları; 

karmaşadan düzen yaratabilme, ilk tepki sürecini  ve 

sonraki kurtarma çalışmalarını etkin  biçimde koordine 

edebilme, krizle başa çıkabilmek için gerekli olan ileti-

şim düzenini oluşturabilme, yönetim, çalışanlar ve öğ-

renciler başta olmak üzere tüm paydaşlara güven tel-

kin edebilme, krizi en kısa sürede en az hasarla atla-

tabilmelidir.

Bu nedenle kriz durumlarında kriz durumunun yarata-

cağı olumsuz etkilerin ivedilikle ortadan kaldırılıp kuru-

mun normal işleyişine dönebilmesi için her okulun Kri-

ze Müdahale Ekibinin ve Krize Müdahale Planının ol-

ması gerekir. 

5.4. Krize Müdahale Planı 

Krize müdahale planının hazırlanması süreci, planın 

hazırlanmasından uygulanmasına değin katılımcı bir 

süreç olarak ele alınmalıdır. Planlı bir okulda kriz yö-

netimi yüksek düzeyde gerginlik altında bulunulan za-

manlarda okulun işleyişinin tıkanmasını ve kararsızlığı 

önemli derecede azaltır ve kontrol edilebilir dehşet ve-

rici olayların okul çapında kaosa yol açmasını önleye-

bilir.

1. Koordinatör (Okul Müdürü), kriz kurulunu toplantı-

ya çağırır. Kurul krizin niteliği, alınacak tedbirler ve kim-

lerin hangi görevleri yapacağını gözden geçirip göre-

ve başlar. 

2. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü haberdar edilir.

3. Öğretmenler krizden haberdar edilir. Kriz mesai dışı 

saatlerinde meydana geldi ise tüm kurul üyeleri erte-

si gün mesai öncesi toplantıya çağrılır. Toplantıda kriz-

le ilgili doğruluğu kesinleşen tüm bilgiler, alınan ve alın-

ması gereken tedbirler, krizin atlatılmasında herkesin 

üzerine düşen rol ve görevler anlatılır.

4. Krizin içeriğine göre gerekli önlemler alınır En yakın 

hastane iletişime geçilerek sağlık personeli veya am-

bulans, gerekiyorsa 112 Karakol Okul timleri ile iletişi-

me geçilerek güvenlik gücü sağlanır.
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5. Aileler haberdar edilir. Olayla ilgili doğru bilgiler, neler 

yapıldığı ve yapılmakta olduğu, olay karşısında göste-

rebilecekleri tepkiler ve gerektiğinde kim ve nerelerden 

yardım alabileceklerinin anlatılması. 

6. Kriz kuruluna yeni bilgiler ulaştıkça, Millî Eğitim Mü-

dürlüğüne, öğretmen ve velilere aktarılmalıdır.

7. Kurum bir kriz durumunda basının da ilgi odağı ola-

caktır. Bu nedenle Millî Eğitim Müdürlüğünün de onayı 

ile basına açıklamalar ve gerekli bilgi verilecektir. 

8. Uygun bir saat belirlenerek tüm personelin katıla-

cağı bir toplantı düzenlenerek duygularını ifade etme-

lerine fırsat tanınmalı, gerekli görülen kişilere psikolojik 

destek verilmelidir.

9. Günün sonunda Kriz Kurulu tekrar toplanarak nele-

rin yapıldığını gözden geçirmeli, bundan sonra nelerin 

yapılması gerektiğini, bunları kimin ve nasıl yapacağı-

nı planlamalıdır. 

5.5. Krize Müdahale Ekibi 

Her Eğitim ve Öğretim Yılı başında olası krizlere müda-

hale edilebilmesi amacıyla Krize Müdahale Ekibi oluştu-

rulur. Krize Müdahale Ekibi aşağıdaki üyelerden oluşur. 

Koordinatör……..... Okul Müdürü 

Üye………........….. Müdür yardımcısı / yardımcıları

Üye…………......... Rehber Öğretmen 

Tahliye Ekibi………. (Koordinatör ) Öğretmen 

Üye……........…….. Öğretmen 

Üye ……….....…….Öğretmen 

Basın Sözcüsü…... Öğretmen

Üye………............. Öğretmen

Üye……................. Öğretmen 

Üye….............…… Öğrenci Temsilcisi

Üye…..............….. Okul Aile Birliği Başkanı

Okulda görev yapan tüm öğretmenler ve personel 

Okul Krize Müdahale Ekibinin doğal üyesidir. Gerek-

li durumlarda kurulun vereceği tüm görevleri yapmak-

la yükümlüdür.  Okul öğretmen ve öğrenci sayıları dik-

kate alınarak Okul Krize Müdahale Ekibi üye sayısı be-

lirlenirken öğretmen ve öğrenci sayıları dikkate alınır.

5.5.1. Kurul’un Görevleri:

Okul Müdürü kriz kurulu koordinatörüdür. Koordinatör, 

kriz çıkmadan önce kriz kurulunu oluşturur.  Kriz kuru-

lunu göreve çağırır ve iş bölümü yapar.

• Kriz durumunda Millî Eğirim Müdürlüğünü haber-
dar eder.

• Kendi bölgesindeki İlçe Krize Müdahale Ekibinin 
işlerini kolaylaştırır ve iş birliği yapar.

• Yardım istenmesi.

• Kriz anında yararlanılacak kişi ve kurumlarla iş 
birliğini sağlar.

• Tüm personele eğitim çalışması düzenlenmesi-
ni sağlar. Eğitimde kriz belirtilerinin neler olduğu-
nu, krizi önlemek için yapılabilecekler, kriz anında 
uyulması gerekenlerin neler olduğu üzerinde du-
rulur. Okulda olası kriz durumlarıyla ilgili tatbikat-
ların yapılmasını sağlar.

• Kriz anında sürekli iletişim ağının kurulmasını ve 
bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını sağ-
lar. Kriz durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe bu 
bilgileri kurulla paylaşır.

• Kriz anında kriz kurulunun çalışacağı yeri belirler 
ve gerekli donanımının yapılmasını sağlar ( bilgi-
sayar, iletişim araçları telefon, faks. vb).

5.5.2. Müdür Yardımcısının Görevleri 

• İletişim sorumlusudur. (öğretmenler arasındaki 
telefon zincirini kurar)

• Kriz durumunda yardım alınacak emniyet, sağ-
lık kuruluşları, itfaiye vb. kurumların iletişim bilgi-
lerinin edinilmesi ve kurulun bilgilendirilmesi Okul 
müdürü ile koordineli çalışır.

5.5.3. Rehber Öğretmenin Görevleri 

• Krizin etkisini azaltıcı çalışmaları planlar ve uygu-
lar.

• Krize müdahale ekibi ile koordineli çalışır.

5.5.4. Tahliye Ekibi 

Okulun tahliye planına göre oluşturulan tahliye ekibi kri-

zin niteliğine bağlı olarak öğrencilerin tahliyesi, zor du-

rumda olanların kurtarılması ve ilk yardım faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinde koordineli olarak görev yapar.
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5.5.5. Basın Sözcüsü

Kriz anlarında birden fazla kişinin bilgi vermesi ya da 

hiç açıklama yapılmaması kargaşa ve yanlış yorumla-

ra neden olacaktır. Bu nedenle seçilen basın sözcüsü 

krizin içeriğine göre olay hakkında kısa net ve doğru 

bilgileri yorum yapmadan açıklayıcı bir şekilde kamuo-

yu ile paylaşır. Açıklamalarda sadece olgulara yer ve-

rilmeli, yorumdan kaçınılmalıdır. Açıklamada kriz duru-

mundan etkilenen kişi ya da kişilerin adı, soyadı, yaşı, 

sınıfı, cinsiyeti vb. ile ilgili bilgilerin kesinlikle verilme-

mesi gerekir. 

5.5.6. Öğrenci Temsilcisi ve Aile Birliği Başkanı 

Krize Müdahale Ekibi oluşturulurken nitelikleri uygun 

bir öğrenci ve Okul Aile Birliği Başkanı dâhil edilir. Bu 

kişiler toplantılara katılır önleyici çalışmalarda yer alır. 

Krizin içeriğine göre ekipte görev yaparlar.

5.5.7. Okulda Kriz Anında Yapılacaklar

Krize Müdahale Ekibinin toplanması

• İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne haber verilir

• Krizin niteliğine göre ilgili sağlık ve emniyet vb bi-
rimlerine haber verilmesi

• Fiziksel önlemlerin alınması

• Gerekli hâllerde ilk yardım çalışmalarının yapılma-
sı

• Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere verilecek 
bilginin hazırlanması

• Basına yapılacak açıklamanın hazırlanması.

• Eğer basın yanlış ve çarpıtılmış bir bilgiyi yayın-
larsa düzeltme talep edin ve resmî bir açıklama 
gönderilmeli. Ekibe ulaşan yeni bilgilerin değer-
lendirilmesi ve İlçe Yürütme Kuruluna iletilmesi.

• Olaydan etkilenen öğretmenlere yönelik destek 
çalışmasının yapılması.

• Öğrencilere, yaşanan krizin etkilerini azaltmaya 
yönelik çalışmalar yapılması.

• Velilere, yaşanan krizin etkilerini azaltmaya yöne-
lik çalışmaların yapılması

• Çalışma yapılan her günün sonunda ekibin top-
lanması, yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve 

daha sonra yapılacakların planlanması.  Ekip ta-
rafından krize müdahale sürecinde yürütülen ça-
lışmalara ilişkin raporun yazılarak İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne yollanması edebilme, krizi en kısa 
sürede en az hasarla atlatabilmedir (Karaağaç, 
2013). Arzu edilen güven huzur ortamına yakın 
kalabilmenin bilimsel ve yegane yolu, kriz sinyal-
lerini algılamak, okul risk analizi  yapmak, kriz  se-
naryoları üzerinden kriz planları oluşturmak, tat-
bikatlar yapılmalıdır.
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1 Genel Tekrar Testi

1. Planı uygulamak için gerekli şartları sağla-
maya ne denir?

A) Planlama
B) Örgütleme*
C) Yöneltme
D) Karar alma
E) Değerlendirme

2. Bir eğitim yöneticisi kurum biriminde bir gö-
revlinin davranışını anlamak için aşağıdaki 
unsurlardan hangisini daha çok bilmelidir?

A) Ast - üst ilişki kuramları
B) Örgütsel zorluklar - görsel davranışları
C) Bireysel ihtiyaçlar - kurumun amaçları*
D) Öğretmenlerin kişisel özellikleri
E) Rol beklentileri - bireysel eğilimler

3. Bir okulun etkililik ölçütü hangi seçenekte 
verilmiştir?

A) Öğrenci etkinliği ve başarısı*
B) Yönetici performansı
C) Okul - çevre uyumu
D) Müdür - öğretmen uyumu
E) Öğretmenlerin verimli çalışması

4. Okulun amacı, kendisine gösterilen belli bir yaş 
çağındaki ve belli bir yöredeki insanların tama-
mına nitelikli eğitim vermektir.

 Yukarıdaki bilgi okulun hangi amacını ifade 
etmektedir?

A) Siyasi
B) Ekonomi
C) Politik
D) Örgütsel*
E) Eğitsel

5. 

 I. Hükmetme
 II. Uzlaştırma
 III. Birleştirme
 Verilen öncüllerden hangileri çatışmada çö-

züm yollarındandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III*
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6. 

 • Kararları elden geldiğince grup hâlinde astların 
fi kir, duygu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak verme-
ye gayret eder.

 • Lider teklif ve önerilerde bulunur.
 • Astlarıyla probleme çözüm arar onların iş birli-

ğini kazanır.
 Yukarıda bilgisi verilen lider tipi aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) Demokrat Lider*
B) Liberal Lider
C) Otokrat Lider
D) Karizmatik Lider
E) Dönüşümlü Lider

7. Okulda kriz anında yapılacaklar arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Krize müdahale ekibi toplanmalıdır.
B) Millî Eğitim Bakanlığına haber verilir.*
C) Fiziksel önlemler alınır.
D) Basına yapılacak açıklama hazırlanır.
E) Öğrencilere ve velilere yaşanan krizin etkile-

rini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılır.

8. Okulların sosyal amaçlarının öğretmenlerin ro-
lünün toplumsal ihtiyaçların değişmesi okullarda 
amaç ve hedefl erin açık, kesin olmayışı nedeniy-
le okullar bazı iç çatışmaların yaşandığı bir or-
tam hâline gelmektedir.

 Okulda insan kaynaklarının yönetiminde çe-
şitli etkenler etkili olmakta ve istenilen verim 
elde edilememektedir. Yukarıda verilen bilgi-
de hangi etkenlerden bahsedilmektedir?

A) Sınırlı yöntem
B) Politik kontrol
C) Kurumsal şizofreni*
D) Meslekî statü
E) Okullardaki yaygın yapılar

9. İnsan Kaynakları Yönetimi ilkeleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) İnsana saygı ilkesi
B) Tarafsızlık ilkesi
C) Eşitlik ilkesi
D) Açıklık ilkesi
E) Öznellik ilkesi*

10. Yöneticinin gerek birebir gerek grup olarak 
insanlarla çalışabilme yeteneği olarak tanım-
lanan yeterlilik alanı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Teknik yeterlilik
B) İnsancıl yeterlilik*
C) Kavramsal yeterlilik
D) Mesleki yeterlilik
E) Temel yeterlilik

11. Aşağıdakilerden hangisi müfettişlerin görev-
leri arasında yer almaz?

A) Öğretmen ve yöneticilerin çocukları iyi anla-
masını sağlamak

B) Öğretmen bireysel ve mesleki gelişmesine 
yardım etmek

C) Diğer personellerin öğretmene yardımcı ol-
masını kolaylaştırmak

D) Öğretim yöntemlerinin geliştirilmesinde öğ-
retmene yardımcı olmak

E) Okuldaki döner sermayeyi kurmak*
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