
 

 III 

S 

 
 
 

ÖNSÖZ 
 

 

 

tajyer öğretmen olarak atandığı okula göreve başlamak üzere gitti-
ğinde yaz tatili henüz bitmemişti. Hafta başında bütünleme 
sınavları ve öğrenci kayıt işleri başlayacaktı. Okul müdürü bu 

dönemde müdür başyardımcısına yardımda bulunmasını istedi. Pazartesi 
günü sabahı başyardımcının odasındaki ikinci masaya oturdu ve kendisine 
okula başvuran yatılı ve gündüzlü öğrencilerden istenilecek belgeler listesi 
verildi. İkinci sınıfa geçmiş öğrencilerin dosyasından örnek çıkartılarak gös-
terildi. Aday kaydı defterinin ne olduğu, öğrenci kaydının nasıl yapılacağı 
anlatıldı. Başyardımcının gözetiminde iki öğrencinin aday kayıt işlemini iti-
na ile yaptı ve daha sonra devam etti. Öğrenci notlarını sınıf geçme defteri-
ne işlenmesine, öğretim programı ve ders dağıtımının yapılmasına da yar-
dım etti. 

Öğretim başladığında ders dışı zamanlarda öğrenci devamsızlıklarını 
kaydetme ve izleme işlemi ile uğraştı. Öğrenmek istediklerini sorduğunda 
yönetmelik maddesi, tebliğler dergisi ile genelgelerin tarih ve numaraları 
söyleniyor, okuduğunda genellikle işlemlere ilişkin işlem ve kuralları bulabi-
liyor, davranış boyutu cevapsız kalıyordu. Bu çalışmalar bitmeden askerlik 
görevini yapmak üzere ayrıldı. Dokuz yıl sonra yurt dışına gittiğinde eğitim 
yönetimi alanında kitaplar buldu, derslerini de aldı. 

Meslek yaşamında orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullarda öğretmen 
ve yönetici olarak bir süre çalıştı. Kendisini yetiştiren öğretmenlerle arka-
daşlığı ve yöneticiliği oldu. Aynı zamanda yetiştirdiği öğrencilerin bir kısmı 
da meslektaşı oldu, onlarla beraber hatta yönetimlerinde de görev yaptı. 
Her iki durumda mutluluk, gurur ve kıvanç duydu. Fakültede okul yöneti-
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mini bir lisans dersi olarak okutulmuş ve bu yapıtı anılan dersin kitabı ola-
rak hazırlanmıştır.  

Bu kitabın içeriğini belirlemek üzere eğitim sistemi, eğitim yönetimi ve 
okul yönetimi konuları yanısıra ilköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri-
nin görevleri analiz edildi. Analiz sonunda, a) görev alanları, b) alanlara gi-
ren işler, c) işlerin işlemleri ve işlem basamakları saptanmıştır. Eğitim sis-
teminde yöneticilik önemli bir meslektir. Meslek eğitiminin temel ilkelerin-
den biri işlemlerin öğretilmesidir. Bu nedenle kitapta okul yönetiminin iş-
lemleri nasıl yapmaları gerektiği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Okul yönetiminde öğrenci aday kayıt işlemini öğreten, rahmetle andığım 
ak saçlı müdür yardımcısından başlayarak pek çok kişiden yararlandım. Bu 
kitabın hazırlanmasında kendilerinden yararlandığım, isimlerini tek tek sıra-
lamam halinde sayfayı aşacak değerli insanlara minnet ve şükranlarımı sun-
mayı bir borç bilirim. 

Ayrıca Sayın Servet Sarıkaya, kitabın bu baskısında örnek olaylara da yer 
vermemi önerdi. Bu nedenle kendisine teşekkür borçluyum. Milli Eğitim 
Bakanlığı emekli Başmüfettişi Sayın Abdullah Çelik’in başarılı yöneticilik ve 
müfettişlik mesleğinde yaşadığı bazı olayları Milli Eğitim Vakfı Dergisi’nde 
yayımlanmıştır. Kendilerini ziyaret ederek olayların bazılarını kitabımda 
yazmayı istediğimi söylediğimde beklenenin ötesinde ilgi gösterdiler ve yazı-
larının fotokopilerini verdiler. Kitapta ikinci ve beşinci bölümlerin başların-
daki örnek olayları yazmamı sağladılar. Kendilerine bu önemli katkıların-
dan dolayı sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kitabı yayıma hazırla-
yan PEGEM A takımına teşekkür borçluyum. 

Ocak 2003      A.Haydar TAYMAZ 
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BİR MÜSAMERENİN SONU 

 

Yatılı okulların gündüzlü okullardan farklı bazı özellikleri vardır. Okul bina 
ve tesisleri öğrencilerin öğrenim etkinlikleri yanı sıra yeme ve barınma ihtiyaç-
larını karşılayacak biçimde donatılmıştır. Okul yöneticileri öğrencilerin her du-
rum ve davranışlarından sorumluluk duyarlar ve onları yakından tanımaya çalı-
şırlar. Öğretmenler çoğunlukla öğrencilerle yakından ilgilenir ve sorunlarını 
çözmede kendilerine ve yönetime yardımcı olurlar. Öğrenciler bu okullara bir 
seçme sınavını kazanarak geldiklerinden kendi yaşıtları ve seviyelerindeki nor-
mal öğrencilerden daha çalışkan olurlar.  

Bu okullarda özellikle son sınıf öğrencileri mezun olmadan önce varlıklarını 
kanıtlamak, gelecekte anımsanabilecek olaylar yaşamak, özel yeteneklerini orta-
ya koymak gibi nedenlerle, ders dışı etkinliklerde bulunma gereğini duyarlar. Bu 
tür etkinliklerdeki başarıları, kendi çabaları ile birlikte okul yönetimi ve yar-
dımcı olacak öğretmenlerin katkıları ve sağladıkları ortama bağlıdır. Kuşkusuz 
yönetim ders dışı da olsa, okul içinde yapılacak çalışmalara izin vermez, ortam 
sağlamazsa öğrenciler başarılı olamazlar. 

Orta dereceli bir mesleki ve teknik öğretim okuluna atanan, ayni zamanda 
yönetimde görev alan bir öğretmen, gezi ve eğlence kolu başkanlığını da üzerine 
aldı. Öğrencilerden gelen istekleri de dikkate alarak öğretim yılı sonuna yakın 
bir tarih için eğlence gecesi programı hazırladı. Programda görev alacak öğren-
cilerin çalışmalarını yakından izledi, haftada iki akşam olmak üzere üç ay de-
vam eden provaları yönetti. Programda halk türküleri, oyunları ve bir piyes 
olan eğlence gecesi başarılı olmuştu. Bu tür çalışmalar iki yıl benzer program-
larla yapıldı.  

Okulda yaşlıca ve bekar bir bayan öğretmene haftada iki yarım gün ücretle 
ders verildi. Öğretmen okulu ve öğrencileri çok sevmişti. Öğlenden sonraki der-
sinden çıktıktan sonra öğrencilerle ilgilenir, yazdıkları makale ve şiirleri okur, 
resimlerine bakar ve düzeltirdi. Bir gün müdüre çıkarak öğrencilerini çok sevdi-
ğini, güzel sanatlara karşı yetenekli öğrenciler olduğunu, alışılagelmiş yıl sonu 
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gecelerinden başka yıl içinde de programlar hazırlanabileceğini, hatta sınıflar 
düzeyinde sadece öğrenciler için geceler düzenlenebileceğini, kendisinin de bu 
konularda yardımcı olabileceğini ve sorumluluk 

alabileceğini söyledi. Müdür bu gibi konularla yardımcısının ilgilendiğini belir-
terek birlikte odasına gittiler. Bayan öğretmen ayni açıklamayı yaptı ve teklifi-
ni yineledi. Daha sonra öğrencilerin demokratik bir biçimde program hazırla-
malarına, özgürce sahnede konuşmalarına izin verilmesinin yeteneklerini geliş-
tirebilmeleri için gerekli olduğunu söyledi. Müdür yardımcısı önceki yıllarda ça-
lışmaları nasıl yaptıklarını özetle açıkladı, görüşlerinde haklı olabileceğini, an-
cak öğrenciyi sahneye çıkartabilmek için bir aylık çalışmanın yeterli olamaya-
cağını, sahnede gösterilecek her davranış ve söylenecek her sözün önceden karar-
laştırılmış ve prova edilmiş olması gerektiğini açıkladı. Öğretmenin kendisinin 
öğrencilere yardımcı olacağı, güzel bir müsamere yapabileceği, yönetimin tekli-
fini kabul etmesinin yeterli olacağı konusunda ısrar etmesi üzerine izin verildi. 

Öğretmen öğrencilerle birlikte ders dışı zamanlarda ve hafta sonlarında bir-
likte çalıştı ve üç hafta sonunda bir müsamere yapıldı. Komşu okulların yöneti-
ci ve öğretmenleri ile okuldaki öğretmenler ve veliler sözlü olarak davet edildi. 
Gecenin programında yer alan ve öğretmenin daha önce izlemediği ‘Kendimizi 
Tanıtıyoruz’ bölümünde bir öğrenci sahnede bu gecenin nasıl hazırlandığını an-
lattı ve öğretmene kendi ve arkadaşları adına  şükranlarını sundu. Daha sonra 
sahneye sıra ile çıkan öğrenciler okul müdürü, yardımcıları ve öğretmenlerin ço-
ğunun alışkanlık haline getirdikleri bazı davranışlarını dramatize ve taklit etti-
ler. Ayrıca genel olarak okul ile ilgili görüşleri de özdeyiş haline getirerek sun-
dular. Bunlardan bir kaçı; 

‘Allah razı olsun spor toto’ya, spor toto çıkalı bazı hocalarımızın cebine tü-
kenmez kalem girdi. 

‘Gravat eğer uygar bir insanın giysi aracı ise, uygarlık henüz bizim okulu-
muza uğramadı. 

‘Erkekler için sakal tıraşı, kılık denen nesnenin günlük gereği ise, bizde gün-
ler bazen bir hafta olur. 

‘Okulumuzda bulamayacağınız dört unsur vardır, mantık, banyoda su, sof-
rada kürdan, kütüphaneye uğrayan. 

Çok seri bir şekilde program uygulanırken salondakiler kahkahalarla gülüyor-
lar ve alkışlıyorlardı. Ancak okul müdürü ve bazı öğretmenler üzüldüler ve kız-
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dıklarını gizlemeye çalıştılar. Müsamereden sonra öğretmen kızarmış gözlerle 
okul müdüründen ve yardımcısından özür diledi ve yanıltıldığını itiraf etti. 
Hafta başında çarşamba günü saat 16.30 da öğretmenler kurulu toplantısı için 
duyuru yazısı çıkartıldı. Gündem ‘Müsamerenin Değerlendirilmesi’ idi. 

 
 

 

BÖLÜM 1 
 

 

 

EĞİTİM SİSTEMİ VE OKULLAR 
 

ir toplumun varlığını sürdürmesi ve gelişmesinde en önemli kaynağı 
amaçlarına uygun olarak yetiştirdiği insanlardır. Eğitim sisteminde 
üretici bir alt sistem olan okulun, toplumun üyesi olan bireyin bütün 

yeteneklerinin geliştirilmesindeki başarısızlığı aile, ülke ve daha ötesi 
insanlık için bir kayıptır (Venn, 1969, S.105). Bu tür kayıpların önlenmesi 
okulun ve dolayısıyla yönetenlerin rollerini iyi bilme ve başarı ile oynamala-
rına bağlıdır. Bir ülkede insan kaynaklarının sayısal olarak bol olması üre-
tim, tüketim ve toplumun yaşam standartlarının yüksek olacağı anlamına 
gelmez. Ülke çapında insan kaynaklarının geliştirilmesi, yararlı hale getiril-
mesi, üretim ve tüketim etkinliklerinde bilinçlendirilmesi ve katılması sağ-
lanmadıkça kalkınma çabalarının başarılı olması beklenemez (Reller, 1962, 
S.8). 

Eğitim insan ile yaşam arasında bir köprü durumda olduğundan, top-
lumdaki değişme ve gelişme hızına paralel olarak, insanın eğitilmesi ve ye-
tiştirilmesinde önem kazanmaktadır. İnsanın çevresinde olan değişmeler çe-
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EĞİTİM YÖNETİMİ 
 

önetim, farklı bilim dalları tarafından geliştirilen çözümsel 
yaklaşımların birleştirilmesini ve uygulanmasını kapsar. Bu nedenle 
yönetimin bir tanımını vermek, alan ile ilgili farklı bilim dallarındaki 

tanımların ışığı altında bütünlemeye gitmeyi gerektirecektir. Yönetici bu 
farklı görüşleri kendi bilgi ve deneyimlerinin ışığında birleştirme ve edindiği 
sonuçları özel sorunların çözümü için uygulama durumu ile karşı karşıya o-
lan insandır. Bu bakımdan bir yandan genel teknikleri özel durumlara uy-
durmak zorunda olduğu gibi diğer taraftan da tüm örgütün farklı yönlerini 
içeren bir çerçeve oluşturmak durumundadır (Can, 1978, S.4). Yönetim için 
farklı yaklaşım ve ifadelerle yapılan tanımların ortak olan yönleri aşağıdaki 
şekilde sıralanabilir: 
 

a. Örgütü saptanan amaçlara ulaştırma ve amaçlarına uygun biçimde 
yaşatma,  

b. İnsan ve madde kaynaklarını sağlama ve etkili biçimde kullanma,  
c. Örgüt için belirlenen politika ve kararları uygulama, işlerin yapılma-

sını sağlama,  
d. Örgüt çalışmalarını izleme, denetleme ve geliştirmedir. 

 

Bir kurumda neler yapılacak ve nasıl yapılacak sorularına verilecek ce-
vaplar yönetim denilen bir sentezi oluşturur. Burada neler yapılacaktır soru-
sunun cevapları yönetim biliminin konu alanını ve nasıl yapılacaktır sorusu-
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kul yönetimi, eğitim yönetiminin sınırlı bir alana uygulanmasıdır. Bu 
alanın sınırlarını eğitim sisteminin amaçları ve yapısı belirler. Okul 
yönetiminin görevi okuldaki tüm insan ve madde kaynaklarını en 

verimli biçimde kullanarak, okulu amaçlarına uygun olarak yaşatmaktır. 
Okul müdürünün bu görevi başarı ile yerine getirebilmesi, okulu bir roller 
sistemi olarak görmesine, davranışlarını her zaman ilişkili olduğu öğretmen-
ler ve diğer personelin rol ve beklentilerini de göz önünde tutarak ayarlan-
masına bağlıdır (Bursalıoğlu, 1982, S. 6). Aslında okul tek başına bir eğitim 
kurumu değildir. Öğrencinin ailesi ve içinde bulunduğu çevre de birer eği-
tim kurumudur. Eğitim planlaması ve uygulaması yapılırken kültürel, top-
lumsal ve ekonomik işlevleri gözönünde bulundurulur (Adem, 1981, S. 30). 
 

Yöneticinin Rolleri 
Okul yöneticisinin görevleri yönetmeliklerde görüldüğü gibi liste halinde 

sıralanabilir, yapacağı işlerin yer ve zamanı belirlenebilir, çalışma takvimi ve 
planı hazırlanabilir. Ancak yönettiği okulda beklenmedik anda karşılaşılan 
sorunlara çözüm yolları bulmak, kurumun amaç ve politikasına uygun ola-
rak çözmekle yükümlüdür. Bu nedenle her an yönetici olarak bulunmak ve 
davranış göstermek zorundadır (Monahan, 1982, S. 316). 

Eğitim sisteminde okullar türlerine göre isimleri, amaçları, programları,



 99 

B 

 
 

 

BÖLÜM 4 
 

 

 

PERSONEL HİZMETLERİ 
 

ir okulda insan kaynağının sağlanması ve yararlanması, gerekli 
personel için istekte bulunulması, atanan personelin göreve başlatıl-
ması, görev yerinin değiştirilmesi, gerektiğinde ödüllendirilmesi, 

cezalandırılması, yetiştirilmesi, geliştirilmesi, yükseltilmesi ve gerekli 
durumda işine son verilmesine ilişkin işlemleri kapsar. 

Bir okulda çalışan bütün personelin göreve başladığı andan ayrılıncaya 
kadar özlük işlerini yapmak üzere sarf edilen çabaların tümüne personel 
hizmetleri denir. 

Okulda personel hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdaki defterler ve dosya-
lar tutulur. 

1. Personel kütük-kadro defteri 
2. Personel devam- devamsızlık defteri 
3. Personel sicil defteri 
4. Personel izin defteri 
5. Personel maaş defteri 
6. Personel kişisel özlük, şahsi dosyası 
7. Devam çizelgeleri dosyası 
8. Maaş bordroları dosyası 
9. Ücret bordroları dosyası 
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BÖLÜM 5 
 

 

 

ÖĞRENCİ HİZMETLERİ 
 

kul yönetiminde en önemli unsur okulun yetiştirmekle yükümlü 
olduğu öğrencilerdir. Öğrencinin kaydolduğu okula uyumu ile 
başarısı arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu nedenle okul yönetimi, 

öğrenci aday kaydı ile başlayan ve mezun oluncaya kadar devam eden süre 
içinde öğrencinin rollerini ve beklentilerini dengeli olarak sürdürmeye çalı-
şır. Okul yönetimi öğrenciyi iyi tanır ve anlarsa karşılaşılan sorunların çö-
zülmesine yardımcı olabilir ve okula kolaylıkla uyum sağlayabilir. 

Bir okulda öğrencilerin özlük işlemlerini yürütmek ve başarılarını değer-
lendirmek için yapılan çalışmaların tümüne öğrenci hizmetleri denir. 

İlk ve orta öğretim kurumlarında öğrenci hizmetleri ile ilgili olarak aşa-
ğıdaki defter ve dosyalar tutulur. 

 

1. Öğrenci aday kayıt defteri,  
2. Öğrenci künye, kütük defteri,  
3. Öğrenci yoklama ve devam defteri,  
4. Sınıf ders defteri,  
5. Ara sınıflarda özet sınıf defteri,  
6. Son sınıflarda genel sınıf defteri,  
7. Son sınıflarda özel sınıf defteri,  
8. Sınıf geçme defteri,  
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BÖLÜM 6 
 

 

 

ÖĞRETİM İLE İLGİLİ HİZMETLER 
 

oplumun beklentileri ve sosyal yapısı ile okullara devam eden 
öğrencilerin istek ve ihtiyaçları değiştikçe, öğretim programlarında 
belirlenen amaç, kapsam ve yöntemin de değiştirilmesi ve 

geliştirilmesi gerekir. Okul yöneticisi, bireyin ve toplumun ihtiyaç duyduğu 
öğrenciyi yetiştirmek üzere sistemi geliştirmeye çalışır. İyi bir eğitim sistemi 
aşağıdaki temel sayıltılara dayanır. 
 

a. En iyi öğrenme bireyin gerçek iş ve yaşam ortamında yapılan öğre-
timde meydana gelir. 

b. Eğitim bireyi toplumda bir iş veya göreve hazırladığına göre meslek-
sel yönü vardır. 

c. Eğitim bir bireysel etkinlik olmaktan çok kooperatif etkinliği gerek-
tirir. 

d. Eğitim etkinliklerinin bireyi araştırmaya yöneltmesi beklenir.  
e. Eğitim etkinlikleri analiz edilirken sürekli değişim ve gelişimler dik-

kate alınır.  
f. Eğitim etkinlikleri planlanırken gerçekler açıkça ortaya konur ve ka-

çınılmadan kabul edilir.  
g. Eğitim etkinliklerinin analizi, planlanması ve uygulanmasında yerine göre e-

ğitimci, uzman, öğretmen, öğrenci ve diğer ilgililerin görüşlerine yer verilir. 

Ortaöğretim kurumlarının amaçlarını gerçekleştirmek için a) yüksek öğ-
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BÖLÜM 7 
 

 

 

EĞİTİM İLE İLGİLİ HİZMETLER 
 

ir okul yöneticisinin eğitim etkinliklerini planlayabilmesi için bağlı 
bulunduğu yönetimin isteklerini, öğrencilere kazandırabilecekleri 
yeterlikleri, mezunların devam edebilecekleri okulların arayacakları 

nitelikleri bilmesi gerekir. Okulda yapılan eğitimin amacı, yalnız okul 
duvarları içinde öğrenciye sadece programların gerektirdiği bilgi, beceri ve 
tutumu kazandırmakla sınırlı değildir. Okulun ve öğrencilerin içinde bulun-
duğu toplumun yapısı, özgeçmişi ve sosyal koşulları, endüstri ve ticaret, özel 
ve kamu kuruluşları hakkında bilgi edinilmesi beklenilir. 

Bir okulda eğitim işleri ile ilgili olarak aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur. 
 

1. Disiplin kurulu karar defteri 
2. Öğretmen nöbet defteri 
3. Okul kurulu defteri 
4. Teftiş defteri 
5. Rehberlik çalışmaları dosyası 
6. Disiplin kurulu karar dosyası 
7. Nöbet çizelgeleri dosyası 
8. Öğretmenler kurulu dosyaları 
9. Okul-Aile Birliği çalışmaları dosyası 
10. Veli-öğretmen toplantıları dosyası 
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BÖLÜM 8 
 

 

 

OKUL İŞLETMESİ 
 

ğitim sistemleri amaçlarına ulaşmak üzere çok sayıda insan ve 
madde kaynakları kullanılır. Okulların başarılı olarak işlemesi bir 
bakıma parasal durumları ile yakından ilgilidir. Okul içinde gerekli 

olan maddi kaynaklar zamanında ve yeterince sağlandığında başarılı olma 
olasılığı artar. Maddi imkanlar ihtiyacın altına düşer ve gerektiğinde sağ-
lanmazsa okulun sunacağı hizmetlerde de azalma olacaktır. 

Okullarda öğretim dershane, laboratuar, resimhane ve atelyelerde yapı-
lır. Bu öğretim yerlerinin her birinin aranılan özelliklere göre inşa edilmesi, 
donatılması ve öğretime hazır bulundurulması gerekir. Aynı zamanda yeni-
lik ve gelişmelerin gerektirdiği öğretim araçlarının sağlanması, kullanıma 
hazır bulundurulması okul yönetiminin görevidir. Okul yönetiminde işlet-
mecilik, genel anlamda eğitim için kullanılacak bina, tesis ve araçların sağ-
lanması, hazır bulundurulması ve çalıştırılması etkinliklerini kapsar. 

Okul işletmesi alanına giren işler, eğitim programlarının amaçlarını ger-
çekleştirmeye dönük olması gereken, destek veya yardımcı birim hizmetleri-
dir. Bu bakımdan okul yöneticileri zamanlarının önemli bir kısmını işletmeci-
lik sorunlarını çözmek ve gerekli işleri yapmak için harcarlar. Okul işletmesi 
ile ilgili kayıtların işlenebilmesi için aşağıdaki defter ve dosyalar tutulur. 

 

1. Gelen evrak defteri 
2. Giden evrak defteri 
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