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Öz 

Bu ara�tırma, okul yönetiminde kar�ıla�ılan sorunları okul müdürlerinin görü�leri 
do�rultusunda belirlemek amacıyla yapılmı�tır. Tarama modelindeki ara�tırma nitel yöntemle 
yürütülmü�tür. Ara�tırmanın verileri, yarı yapılandırılmı� görü�me tekni�iyle toplanmı�tır. 
Ara�tırmanın çalı�ma grubu Van il merkezindeki kamu okullarında görev yapan 20 okul 
müdüründen olu�turulmu�tur. Veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmi�tir. Ara�tırmada okul 
müdürlerinin yönetim sürecinde en çok kar�ıla�tıkları temel sorunların; okulların fiziki yapısının 
yeterli ve planlı olmaması, ö�renci velilerinin okula ve e�itim ö�retim faaliyetlerine kar�ı ilgisiz 
olmaları, özlük haklarının yetersizli�i nedeniyle ö�retmenlerin okulda verimli çalı�amamaları, 
okulların bütçesinin olmaması, okullardaki bakım ve onarım ihtiyaçlarının zamanında ve yeterince 
kar�ılanmaması ve okullarda kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılabilece�i mekânların yetersizli�i 
oldu�u sonucuna ula�ılmı�tır. 

Anahtar Kelimeler: E�itim yönetimi, okul yönetimi, yönetim süreçleri, müdür 

 

Abstract 

This research aims to determine the problems that are faced with in school administration 
process according to administrators’ views. This survey-modelled research was carried out with 
qualitative approach. Data were collected with semi-structured interview technique. Work group of 
the research consists of 20 school administrators that currently work for public schools in Van city 
center. Data was analysed with content analysis method. As a result of the research, it is revealed 
that the most frequently problems that school administrators cope with are; insufficient and 
unplanned physical conditions of schools, uninterested behaviours of parents in school and 
educational activities, ineffectiveness of teachers because of inefficient employee personnel rights, 
insufficient budgets that state supply for schools, not meeting schools’ maintenance and repair 
needs adequately and in due time, lack of places which can be used for social and cultural activities. 

Keywords: Educational administration, school administration, administration processes, 
administrator 
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Türkiye’de e�itimin nitelik sorununun oldu�una ili�kin ele�tirel tartı�malar ve 
de�erlendirmeler öteden beri yapılagelmektedir. Hatta ülkede ya�anan birçok sorunun 
kayna�ının nitelikli e�itim yoksunlu�u ile açıklandı�ı görülmektedir. E�itimin nitelik sorunu, 
bir anlamda e�itim yönetimi sorununa i�aret eder (Bursalıo�lu, 2000: Okutan, 2003). Okulların 
ba�arılı ve etkili olmalarında,  iyi yönetilmelerinin önemi büyüktür (Memduho�lu, 2007). 
Okulların yönetimi sürecinde sorunların ya�anması kaçınılmazdır. Ancak de�i�ik nitelikteki ve 
farklı boyutlardaki bu sorunlar, okulların kendilerine yüklenen toplumsal sorumluluklarını 
yerine getirebilmeleri önünde engel olu�turmaktadır. Bu açıdan okul yönetiminde kar�ıla�ılan 
temel sorunların belirlenmesi önemli görülmektedir. 

E�itim yönetimi sürecinde ya�anan sorunlar, alanyazında çe�itli açılardan farklı 
�ekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu çalı�mada, okul yönetimi sürecinde kar�ıla�ılan sorunlar, 
e�itim yönetiminin i�levleri ba�lamında ele alınmı�tır. Ba�aran’a göre (1989; 1996) e�itim 
yönetiminin i�levleri; e�itim programının yönetimi, ö�renci hizmetlerinin yönetimi, i�gören 
hizmetlerinin yönetimi, genel hizmetlerin yönetimi ve e�itim bütçesinin yönetimi �eklinde 
sıralanmaktadır. Bu i�levler a�a�ıda kısaca açıklanmı�tır. 

E�itim programının yönetimi: Benjamin’e (1981) göre etkili okul yöneticisi okulun 
e�itim programını anlamalıdır (Akt. Balcı, 2007). Çünkü okulu yönetmek demek aslında, e�itim 
programını yönetmek demektir. Okulda müdürün öncelikli görevi e�itim ve ö�retim sürecini 
yönetmektir. Okulun üstündeki e�itim örgütleri ve okulun di�er tüm i�levleri, okuldaki e�itim 
programının uygulanmasına katkıda bulunmak ve bu uygulamanın ba�arılı olmasını sa�lamak 
amacıyla var olmu�lardır. E�itim programının yönetimi iki bölümde ele alınabilir (Ba�aran, 
1996). 

Ö�retim yılının planlanması: Okul yöneticisi, ö�retim yılının ba�ında ö�retim yılını 
planlamak zorundadır. Ö�retim yılının planlanması görevine e�itim zamanlanması, okul 
takvimi, derslerin ve sınıfların ö�retmenlere da�ıtımı, haftalık ders programı, günlük zaman 
çizelgesi, yıllık ve günlük plan i�leri girmektedir. Ö�retim ve e�itim hizmetlerini bir arada 
de�erlendiren �lgar (2000), bu faaliyetlere ders araç ve gereçlerinin bakımı ve korunması, sosyal 
faaliyetler ve rehberlik çalı�malarını da eklemektedir. 

E�itim programının kapsamı: Bir okulun e�itim programı sadece derslerden ibaret de�ildir. 
Okulun e�itim amaçlarını gerçekle�tirmek için yapılan tüm e�itim etkinlikleri e�itim 
programının kapsamına girer. Derslerin yanı sıra, çe�itli yasal düzenlemeler gere�i okulun 
sosyal kulüp çalı�maları, anma, kutlama ve kültürel etkinlikleri yapması, yeti�tirici ve 
tamamlayıcı kurslar açması da istenmektedir. Bunların yanında okullarda kullanılan e�itim 
teknolojisi ve e�itim araç gereçleri, ders kitapları ile okul çevre ili�kisi ve okul aile birli�i 
unsurları da e�itim programının kapsamına dahil edilebilir (Ba�aran, 1996). 

Ö�renci hizmetlerinin yönetimi: Okulların varolu� nedenlerinin ba�ında ö�rencilerin 
e�itim ve ö�retim ihtiyaçlarının kar�ılanması gelmektedir (Bülbül, 2008). Bu nedenle okulda 
yürütülen faaliyetlerin tamamı bu ihtiyacı kar�ılamaya yöneliktir. Ensari ve Gündüz’e (2006) 
göre ö�renci hizmetleri, ö�rencinin okula kaydından ba�layarak, okulda onun için yapılacak 
tüm özlük i�lerini, e�itim i�lerini kapsar, bunun da ötesinde ö�rencinin mezun olduktan sonra 
izlenmesine kadar uzanır. Ba�aran’a (1996) göre ö�renci hizmetleri genel olarak iki bölüme 
ayrılır: Birinci bölüme giren hizmetler, ö�rencilerin okulla ilgili özlük i�lemlerini içerir. Bunlar 
kayıt kabul, yerle�tirme, devam, okul de�i�tirme, sınıf geçme gibi ö�renci hizmetleridir. �kinci 
bölüme giren hizmetler ise ö�rencilerin sorunlarını çözmelerine yardım eden hizmetlerdir. 
Sa�lık, disiplin, beslenme, rehberlik, danı�ma, ula�ım, yurt, yöneltme, özel e�itim hizmetleri 
bunlardandır.  

��gören hizmetlerinin yönetimi: ��görenler, örgütlerin en dinamik kaynaklarıdır (Çınkır, 
2003; Çelik, 2000). Kamu kesiminde toplam çalı�anların yarıya yakını e�itim kesiminde çalı�an 
i�görenlerdir. Bu kadar çok sayıda ve alanında yeti�mi� meslek adamlarının hizmetlerini 
yönetmek de büyük önem ta�ır (Ba�aran, 1996). Bir okulda gerekli olan insan kayna�ı için 
talepte bulunulması, atanan personelin göreve ba�latılması, görev yerinin de�i�tirilmesi, 
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adaylıkları, ücretleri, disiplin i�leri, sicilleri, hizmet içi e�itimlerinin sa�lanması, sa�lık 
hizmetleri ve gerekli durumlarda ili�i�inin kesilmesine ili�kin i�lemler i�gören hizmetlerini 
kapsamaktadır (Taymaz, 2005; Tunç, 2008). Bu hizmetler bir okulda görev yapan bütün 
personelin göreve ba�ladı�ı andan itibaren görevinden ayrılıncaya kadar olan süredeki tüm 
özlük i�lerini yapmak üzere harcanan çabaların tümünü kapsamaktadır (Akdo�an, 2007).  

Genel hizmetlerin yönetimi: Bir okulda e�itim programına, ö�renciye, i�görene 
do�rudan yönelik olmayan, ama okulun bütününü ilgilendiren genel hizmetlerin yönetimini 
okul i�letmesi hizmetleri olarak adlandıran �lgar (2000), bu hizmetleri fiziki durumlarla ilgili 
i�ler ve büro i�leri ba�lıkları altında iki kategoriye ayırmı�tır. Fiziki i�ler; derslik, atölye, 
laboratuar, kütüphane, salonlar, oyun alanları, yurt, donatım, temizlik, ısıtma, aydınlatma, 
bakım ve onarım gibi bütün birim ve hizmetlerin okulun gereksinimini kar�ılar nitelikte ve 
nicelikte olmasının sa�lanmasıdır. Büro i�leri ise, okullarda tutulması gereken defter, dosya, 
kayıtlar, ayniyat ve demirba� e�ya ile ilgili i�ler ve bunlarla alakalı yazı�maları kapsamaktadır. 
Balcı ve Aydın’a (2004) göre ba�arılı bir okul yöneticisi nitelikli e�itim amacına ula�maya 
çalı�ırken aynı zamanda okul i�letmesinin etkin bir �ekilde yürütülmesini de sa�lamalıdır (Akt. 
Özdem, 2008).   

E�itim bütçesinin yönetimi: E�itim yönetiminde, birçok i�in yapılması bütçe 
imkânlarıyla ilgilidir. E�itimi bütçelemenin amacı, e�itimin etkilili�ini yükseltmektir. Ülkelerin 
yatırımlara ve özellikle e�itime ayırdıkları kaynakların kıtla�ması, buna kar�ılık e�itilecek 
nüfusun hızla artması ve e�itime olan ihtiyacın eskisinden daha yüksek düzeylerde olması, 
e�itimin ekonomi kurallarına göre yönetimini zorunlu hale getirmi�tir (Sarıce, 2006). E�itim 
bütçesi, e�itimin etkilili�i için bir araçtır ve e�itim bütçesi e�itim planlamasının bir uzantısıdır. 
Okullarımız birçok ihtiyacını kar�ılamaya yetecek kadar ödene�e sahip olmadıkları için okul 
yöneticilerinin sahip oldukları yeteneklerini ortaya koymaları engellenmekte, bunun 
sonucunda ise yöneticilerin ço�unda tükenmi�lik belirtileri gözlenebilmektedir (Yi�it ve 
Bayrakdar, 2006). 

Bireylerin ve toplumun gelece�i açısından hayati önem ta�ıyan okulların yönetimini 
üstlenen okul müdürleri, bu süreçte çe�itli zorluklarla kar�ıla�abilmektedirler. Okul 
müdürlerinin yönetim sürecinde ya�adı�ı sorunların belirlenmesi, bu sorunların çözümü için 
yapılacak olan çalı�malara katkı sa�layabilecektir.  

Amaç 

Bu ara�tırmanın amacı, okul öncesi, ilkö�retim ve ortaö�retim okullarının yönetiminde 
kar�ıla�ılan sorunlara ili�kin okul müdürlerinin görü�lerini belirlemektir. Ara�tırma, okul 
yönetiminde ya�anan sorunları, bu sorunların do�rudan ve birinci dereceden muhatapları olan 
okul müdürlerinin görü�leriyle ortaya koyması açısından önemli görülmektedir. 

YÖNTEM 

Ara�tırma Modeli ve Çalı�ma Grubu 

Nitel yöntemle yapılan bu çalı�ma betimsel tarama desenindedir.  Ara�tırmanın çalı�ma 
grubu Van il merkezindeki okulöncesi, ilkö�retim ve ortaö�retim kademelerindeki kamu 
okullarında görev yapan 20 okul müdüründen olu�maktadır. Çalı�ma grubunu olu�turan 
müdürler, ildeki farklı sosyo-ekonomik çevrelerdeki okullardan seçilmi�lerdir. Ara�tırmanın 
çalı�ma grubunda yer alan müdürlere ili�kin bazı bilgiler Tablo 1’de verilmi�tir. 

Tablo 1: Ara�tırmaya Katılan Okul Müdürlerinin Ki�isel ve Mesleki Bilgileri 
De�i�ken Kategori f 
 
Cinsiyet 

Kadın 
Erkek 

3 
17 

 
Okul Kademesi 

 

Okulöncesi 
�lkö�retim 
Lise 

3 
12 
5 

 26-30 2 
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Tablo 1’de görüldü�ü gibi ara�tırmada toplam 20 okul müdürü ile görü�me yapılmı�tır. 
Görü�me yapılan okul müdürlerinin 3’ü kadın, 17’si erkektir. Bu oran yöneticilerdeki kadın 
sayısının azlı�ından kaynaklanmaktadır. Bu durumun Türkiye’deki genel tabloyu yansıttı�ı 
söylenebilir. Müdürlerden üçü anaokulu, 12’si ilkö�retim okulu ve be�i lisede (bir anadolu 
lisesi, dört genel lise) görev yapmaktadır. Müdürlerin yarısından fazlası 41 ya� ve üzeri ya� 
grubundadır. Buna paralel olarak okul müdürlerinin önemli bir kısmı 11 yıl ve üzeri mesleki 
kıdeme sahiptir. Dolayısıyla görü�me yapılanların görece deneyimli oldukları söylenebilir. Bu 
bulgu, Türkiye’de e�itim yöneticili�inde deneyimin önemli bir faktör oldu�unu 
göstermektedir. Okul müdürlerinden 11’i altı yıldan daha fazla bir süredir okul müdürlü�ü 
yapmaktadır. Müdürlerden üçünün e�itim yöneticili�i ile ilgili herhangi bir kurs ve seminere 
katılmadı�ı, dokuzu ise (yarıya yakını) en fazla be� kurs ve seminere katıldıkları görülmektedir. 
Buna göre okul yöneticilerinin e�itim yönetimi ile ilgili kurs ve seminerlere yeterli düzeyde 
katılmadıkları /katılamadıkları söylenebilir. Okul müdürlerinin yedisi (üçte birinden fazlası) 
meslek hayatları boyunca alanlarıyla ilgili en fazla be� kitap okumu�lardır. Bu bulgu okul 
müdürlerinin alanlarıyla ilgili güncel geli�meleri yeterince takip etmediklerini göstermektedir. 

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Ara�tırmanın verileri, görü�me tekni�iyle toplanmı�tır. Bunun için literatür taramasına 
dayalı olarak yarı yapılandırılmı� görü�me formu geli�tirilmi�tir. Görü�me formunda, 
yönetimin i�levlerine paralel olarak belirlenen �u sorulara yer verilmi�tir (1) E�itim 
Programının Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlar Nelerdir? (2) Ö�renci Hizmetlerinin 
Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlar Nelerdir? (3) Personel Hizmetlerinin Yönetiminden 
Kaynaklanan Sorunlar Nelerdir? (4) Genel Hizmetlerin Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlar 
Nelerdir? (5) E�itim Bütçesinin Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlar Nelerdir? (6) Okul Çevre 
�li�kisinden Kaynaklanan Sorunlar Nelerdir? 

Müdürlerle yapılan görü�meler kayıt altına alınmı�tır. Ara�tırma verilerinin 
çözümlenmesinde, nitel bir analiz yöntemi olan “içerik analizi” kullanılmı�tır. Yazılı ve sözlü 
materyallerin sistemli ve dizgesel bir analizi olan içerik analizi insanlarının söylediklerinin 
kodlanarak kategorile�tirilmesi ve betimlenmesidir. Yakla�ımın özünde söylenenlerin ne 
sıklıkta söylendi�inin saptanması ve bunların kategorile�tirilmesi yatar (Balcı, 2001, 209; 
Yıldırım ve �im�ek, 2005, 227; Neuendorf, 2002, 1–9; Neuman, 2007, 663–666). �çerik analizi, açık 
ve gizli içerik hakkında çıkarımlar yaparak sosyal gerçe�i ara�tırır (Neuendorf, 2002, s. 1–9; 
Neuman 2007, s. 663–666; Tav�ancıl ve Aslan, 2001, s. 24–25; Yıldırım ve �im�ek, 2005, s. 227–
241). Berelson (1952) bu tekni�i, görü�me içeri�inin objektif, sistematik ve niceliksel 
betimlenmesi için ideal bir teknik olarak görür (Cook, Selltiz, Jahoda ve Deutsch, 1967, s. 335).  

Ya� 
 
 

31–35 
36–40 
41 ya� ve üzeri 

2 
3 
13 

 
Mesleki Kıdem 
 
 

6-10 yıl 
11–15 yıl 
16–20 yıl 
21 yıl ve üzeri 

2 
5 
2 
11 

 
Okul Müdürlü�ündeki Hizmeti 
 
 

1-5 yıl 
6–10 yıl 
11–15 yıl 
16- 20 yıl 

9 
2 
3 
6 

 
E�itim Yöneticili�i Alanında Katıldı�ı 
Kurs/Seminer Sayısı 
 

Hiç  
1-5  
6-10  
11-14  
15 ve daha fazla 

3 
6 
6 
2 
3 

 
Meslek Hayatı Boyunca E�itim Yönetimi ile �lgil0i 
Okudu�u Eser Sayısı 
 

1-5 
6–10 
11–15 
16 ve daha fazla 

7 
5 
3 
5 

 Toplam              20 
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�çerik analizinin niceliksel ve niteliksel uygulamaları vardır. Niceliksel içerik analizinde 
ifadelerin (cümle) katılımcılar tarafından tekrarlanma sayıları (frekans) belirlenir. Niteliksel 
içerik analizinde ise, ifadeler, niteliklerine göre olumlu, olumsuz ve yansız olarak 
de�erlendirilir. Bu çalı�mada niceliksel içerik analizi kullanılmı�tır. Buna göre görü�melerde 
kaydedilen görü�ler de�ifre edilerek yazılmı�, daha sonra aynı anlamı ta�ıyan görü�lerin 
frekansları çıkarılarak kategorilendirilmi�tir.  Ayrıca alıntılar yapılarak görü�ler betimlenmi�tir. 
Alıntı seçimi için çarpıcılık (farklı görü�), açıklayıcılık (temaya uygunluk), çe�itlilik ve uç 
örnekler ölçütleri dikkate alınmı�tır (Carley, 1992, Akt. Finney ve Corbett, 2007; Ünver, Bümen, 
Ba�bay, 2010). Daha sonra görü�ler tümevarım yöntemi ile yorumlanarak tartı�ılmı� ve 
de�erlendirilmi�tir. 

�çerik analizinde öncelikle, analiz birimi olarak ana kategoriler (tema, analiz ünitesi) ile 
alt kategoriler belirlenir ve tanımlanır. Daha sonra analizlerin yapılaca�ı ba�lam birimine 
(kelime, cümle, paragraf, görü� ya da tüm metin) karar verilir (Balcı, 2001, 209; Yıldırım ve 
�im�ek, 2005, 227–241). Bu çalı�mada kategorilere ili�kin ifade ve örneklerin kodlanmasında 
ifadelerin (cümle) varlı�ına ve katılımcılar tarafından tekrarlanma sayılarına bakılmı�tır 
(Carley, 1992, akt. Finney ve Corbett, 2007). Çalı�mada yönetimin i�levleri altı ana kategori 
olarak ele alınmı�tır. Daha sonra verilerin analizi ile de alt kategoriler belirlenmi�tir. Çalı�mada 
ba�lam birimi olarak “ifade” seçilmi�tir. Bu ifade bir cümleden olu�abilece�i gibi birkaç 
cümlelik anlatımdan da olu�abilir. Burada ifadenin tek bir görü�ü yansıtması, belli ve aynı 
anlamı ta�ıması baz olarak alınmı�tır.  

Bulgular ve Yorum 

Okul müdürlerinin okulların yönetiminde ya�adıkları temel sorunlar, e�itim yönetiminin 
i�levleri ba�lamında ele alınmı� ve bu ba�lıklar altında sunulmu�tur. 

E�itim Programının Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara �li�kin Bulgular 

Okul müdürlerinin okullarda e�itim programının yönetimine ili�kin ya�adıkları temel 
sorun alanları ve frekans da�ılımları, alt kategorilere göre Tablo 2’de gösterilmi�tir. Tabloda 
sorunlar alt kategorilere göre sunulmu� ve her kategoride belirtilen görü�lerin frekans 
da�ılımları gösterilmi�tir. 

Tablo 2: Okul müdürlerinin e�itim programının yönetimine ili�kin ya�adıkları temel sorun alanları 

Tablo 2’de görüldü�ü gibi okul müdürleri bu kategoride en çok sosyal kulüp çalı�maları 
ile donanım ve araç gereç sorunlarına de�inmi�lerdir. Müdürlerin yarısı sosyal kulüp 
çalı�malarından istenilen düzeyde verim alınamadı�ını, ö�retmen ve ö�rencilerin 
ilgisizli�inden dolayı çalı�maların kâ�ıt üzerinde kaldı�ını belirtmi�lerdir. Bu durum, sosyal 
kulüp çalı�malarındaki toplum hizmeti uygulamalarına gerekli özenin gösterilmemesinden ve 
katılımın sa�lanamamasından kaynaklanabilir. Yine katılımcıların yarıya yakını da okullarda 
e�itim araç-gereç ve donanım yetersizli�inden �ikâyetçi olmu�lardır.  

Bu kategoride üçüncü sırada en çok belirtilen sorun ikili ö�retim ile ilgilidir. Bu konuda 
özellikle kı� mevsiminde sabahçı devrenin çok erken saatte okula gelmesinin ve ö�lenci 
devrenin de çıkı�ının geç saate kalmasının çe�itli sorunlara neden oldu�unu ifade etmi�lerdir. 
Katılımcıların dördüncü sırada en çok belirttikleri sorun alanı belirli gün ve hafta kutlamaları 
ve bayram-törenlerle ilgilidir. Kutlanan gün ve hafta sayısının fazla olmasından dolayı 
ö�rencilerin bu günlerin anlamını içselle�tirmediklerini ve belirli gün ve haftalarla ilgili 

Temalara Göre Sorunlar f 
Sosyal kulüp çalı�maları 10 
Donanım ve araç-gereç  8 
�kili ö�retim  5 
Kutlamalar ve törenler 4 
Yeni müfredat programı 2 
Çalı�ma planı 2 
Ö�retim teknolojileri 1 
Sınıf da�ıtımı 1 
Toplam 33 
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(bayram, tören vs) hazırlık çalı�malarının e�itim ö�retim faaliyetlerinde aksamalara yol açtı�ını 
dile getirmi�lerdir. Okul müdürlerinden ikisi, bazı yönetici ve ö�retmenlerin yeni müfredat 
programı ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmadıklarını ve özellikle hizmet yılları fazla 
olan bu e�itimcilerin çalı�malarında eski sistemde oldu�u gibi ö�retmen merkezli 
uygulamalara a�ırlık verdiklerini ifade etmi�lerdir.  

Okul müdürlerinin bu kategoride belirttikleri di�er sorunlar; çalı�ma planına uyma 
güçlükleri, ö�retmenlere sınıf da�ıtımı ve ek ders saatlerini düzenleme konuları ile ilgilidir. 
Ara�tırmaya katılan okul müdürlerinin okullarda e�itim programının yönetimine ili�kin 
ya�adıkları sorunlarla ilgili belirttikleri görü�lerden bazıları a�a�ıdaki gibidir: 

- Ö�retmen ve ö�renciler sosyal kulüp çalı�malarına gerekli ilgi ve hassasiyeti göstermedikleri için 
çalı�malar sadece evrak üzerinde kalmakta ve amacına hizmet etmemektedir. 

- Ö�rencilere konuların ö�retilmesinde destek olacak yardımcı araç gereçlerin yetersizli�i, 
e�itimde aksamalara neden olmaktadır. 

- Bir günde 6 ders saati ö�rencilere fazla gelmektedir, eski sistemde oldu�u gibi günde 5 ders saati 
uygulamasına geri dönülmesi daha uygun olur. 

- Neredeyse haftanın her gününün bir anlam ve önemi var. Özellikle bazı haftalarda birden fazla 
belirli gün anma ve kutlaması oldu�u zamanlarda ö�renciler bu günlerin anlam ve önemini 
kavrayamıyorlar. 

- Bayram (özellikle 19 Mayıs) hazırlıkları döneminde sınıfta ö�renci bulamıyoruz.  

Ö�renci Hizmetlerinin Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara �li�kin Bulgular 

Okul müdürlerinin okullarda ö�renci hizmetlerinin yönetimine ili�kin ya�adıkları temel 
sorunlar Tablo 3’te gösterilmi�tir.  

Tablo 3: Okul müdürlerinin ö�renci hizmetlerinin yönetimine ili�kin ya�adıkları temel sorun alanları 

Tablo 3’te görüldü�ü gibi okul müdürleri okullarda ö�renci hizmetlerinin yönetimine 
ili�kin en çok devam-takip ve rehberlik ile ilgili sorunların ya�andı�ını belirtmi�lerdir. 

 Müdürlerin yarısı ö�renci devamsızlı�ı konusunda devamsız ö�rencilerle ilgili standart 
bir uygulamanın olmamasından, okuldan okula uygulamanın de�i�mesinden ve ailelerin bu 
konuda duyarlı davranmadıklarından dert yanmı�lardır. Müdürlerin yarıya yakını, özellikle 
rehber ö�retmen eksikli�inden dolayı ö�rencilere yeterince rehberlik yapılamadı�ı, okul 
rehberlik servislerinin amaca yeterince hizmet etmedi�i ve sınıf /�ube rehber ö�retmenlerinin 
de ö�rencilere rehberlik etme konusunda yetersiz kaldıklarını belirtmi�leridir.  

Üçüncü sırada belirtilen sorun alanı disiplin ile ilgilidir. Özellikle ilkö�retim okulu 
müdürlerinin önemli bir kısmı, mevzuattan dolayı caydırıcı yaptırımların 
uygulanamamasından disiplini sa�lama konusunda zorlandıklarını dile getirmi�lerdir. Okul 
müdürleri dördüncü sırada en çok sa�lık-beslenme, sınıf geçme ve ö�renci kaydı ile ilgili sorun 
ya�adıklarını dile getirmi�lerdir. Okul müdürleri ö�rencilerin sa�lık ve beslenme sorunlarını 
ailelerin ekonomik ko�ullarının yetersizli�ine ve alı�kanlıklara ba�lamı�lardır. Sınıf geçme 
konusunda mevzuatın sık de�i�mesi, Bakanlı�ın özellikle orta ö�retim ö�rencileri için sık sık af 

Temalara Göre Sorunlar f 
         Devam-takip 10 
         Rehberlik 8 
         Disiplin 6 
         Sa�lık-beslenme 4 
         Sınıf geçme  4 
         Ö�renci kaydı 4 
         Medyanın etkisi 3 
         Özel e�itim 3 
         Ula�ım  1 
         Okul de�i�tirme 1 
        Toplam 44 
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çıkarması ve sınıf tekrarının zorla�tırılması nedeniyle sorunlarla kar�ıla�tıklarını belirtmi�lerdir. 
�lde sosyo- ekonomik geli�mi�lik düzeyi görece daha iyi olan birinci e�itim bölgesindeki 
okullarda görev yapan okul müdürlerinin ço�u, kayıt kabul döneminde ö�rencilerin okula 
kaydedilmesi konusunda baskı ile kar�ıla�tıklarını dile getirmi�lerdir. Ayrıca okul müdürleri e-
okul sisteminde adrese dayalı kayıt alanı uygulamasının tam olarak i�lerlik kazanması 
durumunda bu sorunun ortadan kalkaca�ını belirtmi�lerdir.  

Bu kategoride yönetsel açıdan ortaya çıkan di�er önemli sorunlar özel e�itime ihtiyaç 
duyan ö�renciler, ula�ım ve servis araçları ile ilgilidir. Ara�tırmaya katılan okul müdürlerinin 
okullarda ö�renci hizmetlerinin yönetimine ili�kin ya�adıkları sorunlarla ilgili belirttikleri 
görü�lerden bazıları a�a�ıdaki gibidir: 

- Bazen sadece bir iki ay okula devam eden ö�rencilere bile sınıf tekrarı yaptıramıyoruz ve bu 
durum di�er ö�rencileri devamsızlık yapmaya sevk ediyor.  

- Veliler özel e�itime ihtiyacı olan ö�rencilerin bu durumlarını kabullenmek istemiyor. 

- Bazı ö�renciler TV’de izledi�i bir haber veya filmde gördüklerini okulda arkada�larına 
uygulamaya çalı�ıyor.  

Personel Hizmetlerinin Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara �li�kin Bulgular 

Okul müdürlerinin okullarda personel hizmetlerinin yönetimine ili�kin ya�adıkları temel 
sorunlar ve frekans de�erleri Tablo 4’te gösterilmi�tir.  

Tablo 4: Okul müdürlerinin personel hizmetlerinin yönetimine ili�kin ya�adıkları temel sorun alanları 

Tablo 4’te görüldü�ü gibi okul müdürleri bu kategoride çok sayıda sorun belirtmi�lerdir. 
Bu kategoride ön plana çıkan sorunlar özlük hakları ile ilgilidir. Okul müdürlerinin ço�u özlük 
haklarının yetersizli�inin, ö�retmenlerin okulda verimli çalı�malarını engelledi�ini 
belirtmi�lerdir. Okul müdürlerinin yarısı ödüllendirme sistemi ile ilgili eksiklikler oldu�unu, 
ödüllendirilecek personellerin belirlenmesi konusunda okul müdürlerinin tekliflerinin üst 
birimlerce dikkate alınmadı�ı; bundan dolayı da ba�arılı çalı�malar sergileyen ö�retmenlerin 
ödüllendirilmesinin sa�lanamadı�ı görü�ünü dile getirmi�lerdir.  

Müdürler, bu kategoride üçüncü sırada, ö�retmen eksikli�i, ö�retmen sirkülasyonu ve 
ücret kar�ılı�ı çalı�an ö�retmen uygulaması sorununa de�inmi�lerdir.  Dördüncü sırada 
belirtilen sorun alanı hizmetiçi e�itimle ilgilidir. Okul müdürlerinin önemli bir kısmı hizmetiçi 
e�itim faaliyetlerinin alanında uzman ki�ilerce verilmemesi nedeniyle amaca hizmet etmedi�ini 
savunurken bu faaliyetlerin e�itim ö�retim yılı içerisinde gerçekle�tirilmesinin o dönemlerde 
okulların ö�retmensiz kalmalarına neden oldu�unu belirtmi�lerdir. 

Okul müdürlerinin bu kategoride belirttikleri di�er sorunlar; ö�retmenlerin sık sık sevk 
ve rapor almalarının e�itim ö�retimi aksatması, müdür yardımcıları atanırken okul 
müdürlerinin görü�lerine bakılmadı�ı için yönetimsel uyumsuzluklar ya�anması, özür durumu 
yer de�i�tirmelerinin ve il içi sıra tayinlerinin e�itim ö�retim yılı ortasında yapılması, vekâleten 
yürütülen yöneticilik görevinin verimli olmaması, tecrübesiz ö�retmen sayısının fazla olması ve 
okullarda ekip ruhunun olu�turulamaması konularıyla ilgilidir.  

       Temalara Göre Sorunlar f 
         Özlük hakları 12 
         Ödüllendirme 10 
         Ö�retmen eksikli�i  9 
         Ders ücreti kar�ılı�ı görevlendirilen ö�retmenler 9 
         Hizmetiçi e�itim  8 
         Sevk ve rapor 6 
         Müdür yardımcısı ataması 5 
         Yer de�i�tirme 5 
         Vekâleten yöneticilik 3 
         Deneyimsiz ö�retmen 1 
         Ekip ruhu 1 
        Toplam 69 
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Ara�tırmaya katılan okul müdürlerinin okullarda personel hizmetlerinin yönetimine 
ili�kin ya�adıkları sorunlarla ilgili belirttikleri görü�lerden bazıları a�a�ıdaki gibidir: 

- Bölgemiz, ataması yapılan birçok ö�retmenin ilk görev yeridir. Ö�retmenler birkaç yıl çalı�ıp 
tam verimli olabilecek duruma gelirken tayin isteyip okuldan ayrılıyor. 

- Okullarımızda tecrübesiz ö�retmenlerin görev yapması birçok olumsuzlu�u beraberinde 
getirmektedir. 

- �l dı�ı yer de�i�tirmelerin yaz tatili döneminde yapılmasını çok olumlu buluyorum. Ancak özür 
durumu yer de�i�tirmelerinin ve il içi sıra tayinlerinin e�itim ö�retim yılı ortasında yapılması 
özellikle ö�renciler açısından sıkıntılar yaratmaktadır. 

- Vekâleten yöneticilik yapan ö�retmenler, yöneticili�i geçici bir i� olarak dü�ündükleri için i�ini 
tam anlamıyla sahiplenme konusunda eksik kalmaktadır. 

- Ö�retmen sevk veya rapor aldı�ında okula gelemiyor ve okulda ö�retmensiz kalan ö�rencileri 
kontrol etmede zorlanıyoruz.  

- Ö�retmenler ekip ruhu ile hareket etmiyor. 

Genel Hizmetlerin Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara �li�kin Bulgular 

Okul müdürlerinin okullarda genel hizmetlerin yönetimine ili�kin ya�adıkları temel 
sorunlar ve frekans de�erleri Tablo 5’te gösterilmi�tir.  

Tablo 5: Okul müdürlerinin genel hizmetlerin yönetimine ili�kin ya�adıkları temel sorun alanları 

Tablo 5’te okul müdürlerinin bu kategoride en çok fiziki yapı ile bakım ve onarım 
sorunlarını dile getirdikleri görülmektedir. Okul müdürlerinin yakla�ık dörtte üçü okulların 
fiziki yapısının yeterli ve amaca uygun olmamasının çe�itli aksaklıklara neden oldu�unu ifade 
etmi�lerdir. Okul müdürleri ö�renci sayısının fazla olmasından dolayı okulun birçok bölümünü 
sınıfa dönü�türmelerine ra�men derslik yetersizli�i sorunu ya�adıklarını belirtmi�lerdir. 
Okulların bütçesinin olmamasından dolayı bakım ve onarım ihtiyaçlarının �l Milli E�itim 
Müdürlü�ü tarafından kar�ılanmasını beklediklerini dile getiren okul müdürleri Milli E�itim 
Müdürlü�ünün de okullardaki bakım ve onarım ihtiyaçlarını zamanında ve yeterince 
kar�ılayamadı�ını ve bu durumun da sorunlara neden oldu�unu belirtmi�lerdir. Ayrıca okul 
müdürleri zamanlarının ço�unu bakım ve onarım i�lerine ayırmak zorunda kaldıklarını dile 
getirmi�lerdir.  

Üçüncü sırada belirtilen sorun alanı kültürel ve sosyal etkinliklerle ilgilidir. Okul 
müdürlerinin yarısından fazlası okullarında çok amaçlı salon, spor salonu, sosyal kulüp odaları 
gibi kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılabilece�i mekânların olmadı�ını belirtirken bu tür 
yerlerin bulunmaması nedeniyle ö�rencileri kültürel ve sosyal etkinliklere yeteri kadar 
katamadıklarını dile getirmi�lerdir.  

Okul müdürlerinin bu kategoride belirttikleri di�er sorunlar; okullarda laboratuar ve 
i�lik gibi bölümlerin bulunmaması, Milli E�itim Müdürlü�ü tarafından okullara verilen 
kömürlerin kaliteli olmamasından dolayı ısınma problemi ya�anması ve kütüphanelerdeki 
kitap sayısının yetersiz olması ile ilgilidir. 

Ara�tırmaya katılan okul müdürlerinin okullarda genel hizmetlerin yönetimine ili�kin 
ya�adıkları sorunlarla ilgili belirttikleri görü�lerden bazıları a�a�ıdaki gibidir: 

- Bakım ve onarım i�lerinden dolayı e�itim ö�retime yeteri kadar zaman ayıramıyoruz. 

      Temalara Göre Sorunlar f 
        Fiziki yapı 14 
        Bakım ve onarım  12 
        Kültürel ve sosyal etkinlikler 11 
        Laboratuar ve i�lik  4 
        Isınma  4 
        Kütüphane 3 
       Toplam 48 
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- Ö�renci sayısının fazla olmasından dolayı okulun birçok bölümünü sınıfa dönü�türmemize 
ra�men hala derslik ihtiyacımız bulunmaktadır. 

- Kendimi evrak memuru ve tamirat ustası gibi hissediyorum. Pencere, kapı tamiratı, dosya ve 
evrak i�lerinden dolayı sosyal faaliyetlere ve e�itim-ö�retim i�lerine yeteri kadar zaman 
ayıramıyorum. 

E�itim Bütçesinin Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlara �li�kin Bulgular 

Okul müdürlerinin okullarda e�itim bütçesinin yönetimine ili�kin ya�adıkları temel 
sorunlar Tablo 6’da verilmi�tir.  

Tablo 6: Okul müdürlerinin e�itim bütçesinin yönetimine ili�kin ya�adıkları temel sorun alanları 

Tablo 6’da görüldü�ü gibi okul müdürleri bu kategoride en çok bütçe ve okul aile birli�i 
sorunlarına de�inmi�lerdir. Okul müdürlerinin yarısından fazlası, Devlet tarafından okullara 
bir bütçe ayrılmamasını önemli bir sorun olarak görmektedirler. Okul müdürlerinin yakla�ık 
yarısı, okul aile birli�i aracılı�ıyla gelir elde edilmeye çalı�ılmasının okul-veli ili�kisini olumsuz 
etkiledi�ini ifade etmi�lerdir. Üçüncü sırada belirtilen sorun alanı gelirlerin giderleri 
kar�ılayamadı�ına ili�kindir. Okul müdürleri, okullarda zor ko�ullarda olu�turulmaya çalı�ılan 
gelirlerin, okulun giderlerini kar�ılayamadı�ını; bu kapsamda özellikle bakım ve onarım 
i�lerinde önemli kaynak sıkıntısı ya�adıklarını ifade etmi�lerdir. 

Okul müdürlerinin bu kategoride belirttikleri di�er sorunlar; anaokulları ve 
anasınıflarında alınması gereken aidatların düzenli olarak toplanamadı�ı,  velilerden maddi 
destek istemenin önünün kesildi�i ile ilgilidir.  

Ara�tırmaya katılan okul müdürlerinin okullarda e�itim bütçesinin yönetimine ili�kin 
ya�adıkları sorunlarla ilgili belirttikleri görü�lerden bazıları a�a�ıdaki gibidir: 

- Sorunları en aza indirmenin tek çözümü, okullara bütçe ayrılmasından geçmektedir. 

- Veli toplantılarında velilerden para istenece�i endi�esi birçok velinin toplantılara katılmamasına 
neden olmaktadır. 

- Ö�renci velileri her �eyin Devlet tarafından yapılmasını bekledikleri için gönüllü katkıda 
bulunmamaktadır. 

- Velilerden destek istemeye hakkımızda �ikayetler ve incelemeler yapılabilir endi�esiyle 
çekiniyoruz,  

- Okul müdürleri parasal i�lerden (gelir ve giderlerle ilgili) uzak tutulmalıdır. 

Okul Çevre �li�kisinden Kaynaklanan Sorunlara �li�kin Bulgular 

Okul müdürlerinin okullarda çevre ile ili�kilerden kaynaklı ya�adıkları temel sorunlar 
Tablo 7’de gösterilmi�tir.  

Tablo 7: Okul müdürlerinin çevre ile ili�kilerden kaynaklı ya�adıkları temel sorun alanları 

       Temalara Göre Sorunlar f 
         Bütçe 12 
         Okul aile birli�i  9 
         Gelir-gider farkı 6 
         Bakım ve onarım  3 
         Okulöncesi aidatı 2 
         Temizlik maddesi  1 
        Toplam 33 

       Temalara Göre Sorunlar f 
        Ö�renci velilerinin ilgisizli�i ve duyarsızlı�ı 19 
        Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri 9 
        Okul yakınlarındaki satıcılar 2 
        Okul çevresinde yapılan gösteriler ve eylemler 2 
       Toplam 32 
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Tablo 7’de görüldü�ü gibi okul müdürleri bu kategoride en çok ö�renci velileri ile ilgili 
sorunlara de�inmi�lerdir. Müdürlerin tamamına yakını ö�renci velilerinin okula ve 
ö�rencilerinin e�itimine kar�ı ilgisizliklerinden ve duyarsızlıklarından yakınmı�lardır. Bazı 
müdürler, ö�renci velilerinin e�itim düzeylerinin dü�ük olmasından kaynaklı bilinç ve 
farkındalık düzeylerinin dü�ük olmasından dolayı okula ve ö�rencilerin e�itimine katkı 
sunamadıklarını belirtmi�lerdir.  

Okul müdürlerinin yarıya yakını kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin de e�itim 
kurumlarına yeterli ilgiyi göstermediklerini belirtmi�lerdir. �ki müdür okul çevresindeki seyyar 
satıcıların ö�renci sa�lı�ı üzerinde risk olu�turdu�unu belirtirken, iki müdür de bölgeye özgü 
ko�ullardan kaynaklanan çe�itli eylemlerin okul ve ö�renciler için endi�e ve korkuya neden 
oldu�u görü�ünü payla�mı�lardır.     

Okul müdürlerinin bu kategoride belirttikleri di�er sorunlar; özellikle sosyo ekonomik 
geli�mi�lik düzeyi yüksek olan bölgelerdeki velilerin okuldan beklentilerinin çok yüksek olması 
ve kenar mahallede bulunan okulların çevresinde sivil toplum örgütlerinin de içinde 
bulundu�u çe�itli kesimlerce yapılan gösterilerin okullarına zarar vermesi konularıyla ilgilidir. 

Ara�tırmaya katılan okul müdürlerinin okul çevre ili�kisinden kaynaklı ya�adıkları 
sorunlarla ilgili belirttikleri görü�lerden bazıları a�a�ıdaki gibidir: 

- Veliler okula ve ö�rencilerinin e�itimine kar�ı çok ilgisiz ve duyarsız davranmaktadır. Okula hiç 
gelmeyen velilerimizin sayısı az de�il. 

- Okulumuz kenar mahalle okuludur. Veli profilimizin sosyo-ekonomik düzeyi çok dü�ük. Yeterli 
bilinç olmadı�ı için ö�rencilerin e�itimiyle hiç ilgilenmiyorlar. Sadece toplantılara gelen veliler 
bile bizi sevindirmektedir. Bazı velileri ö�retmenler okula davet etti�i halde gelmiyor. Çareyi ev 
ziyaretleri yapmakta bulduk.  

- Okulumuz merkezi yerdedir. Bazı velilerin okuldan beklentileri çok yüksek, örne�in ö�rencisinin 
herhangi bir dersten aldı�ı performans görevine ait notu bile sorun haline getirebiliyorlar. 

- Mahallemizde zaman zaman yapılan eylemler okulda özellikle ö�renciler arasında korku, endi�e 
ve pani�e neden olmaktadır. Bu eylemlerde bazen okul göz ya�artıcı gazla dolmakta, bu 
olaylardan dolayı e�itimimiz ve ö�rencilerin ba�arısı dü�mektedir. Ayrıca bu olaylarda zaman 
zaman okulumuzun camları kırılmaktadır.  

 Sıkça Kar�ıla�ılan Di�er Sorunlar 

Okul müdürlerinin okullarda sıkça kar�ıla�tı�ı di�er temel sorunlar Tablo 8’de 
gösterilmi�tir.  

Tablo 8: Okul müdürlerinin sıkça kar�ıla�tıkları di�er temel sorun alanları 

Tablo 8’de görüldü�ü gibi okul müdürleri bu kategoride güvenlik ve internet ba�lantısı 
sorunlarına de�inmi�lerdir. Özellikle ortaö�retim kurumlarında görev yapan okul müdürleri 
güvenlik görevlisi ve gece bekçisi olmamasından dolayı güvenlik sorunları ve hırsızlık 
olaylarıyla kar�ıla�tıklarını belirtirken, çe�itli grupların okul önlerinde bekleyerek ö�rencilerini 
rahatsız ettiklerini ve bu konuda zaman zaman istenmeyen olaylarla kar�ıla�tıklarını ifade 
etmi�lerdir. Okul müdürleri ayrıca okullardaki internet ba�lantılarında sorunlar oldu�unu ve 
bu durumun bazı i�lerin aksamasına neden oldu�unu dile getirmi�tir.  

Tartı�ma Sonuç ve Öneriler 

Okul müdürlerinin okulların yönetiminde ya�adıkları temel sorunları belirlemek 
amacıyla yapılan nitel ara�tırmada ula�ılan bulgular, e�itim yönetiminin i�levleri ba�lamında 
temalandırılmı�tır. Buna göre okul müdürlerinin e�itim programının yönetimine ili�kin en çok 
sosyal kulüp çalı�maları ile donanım ve araç gereç sorunlarını ya�adıkları belirlenmi�tir. 

       Temalara Göre Sorunlar f 
         Güvenlik 5 
         �nternet ba�lantısı 2 
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Müdürlere göre ö�retmenler ve ö�renciler sosyal kulüp çalı�malarına yeterli ilgi 
göstermemekte, çalı�malar kâ�ıt üzerinde kalmakta ve amacına ula�mamaktadır. Bu durum, 
ö�retmenler ve ö�renciler arasında, sosyal kulüp çalı�malarının önemine ili�kin inancın yetersiz 
oldu�unu göstermektedir. E�itime ili�kin alınan kimi yeni karar ve uygulamalar, ilgili 
payda�larda bunların önemine ili�kin duyarlılık ve farkındalık yaratılmadı�ında, 
uygulamaların ka�ıt üzerinde kalmaktan öteye gitmesi zorla�ır. Bu konuda okullarda bazı 
uygulamalar, zorunluluk oldu�u için yapılıyormu� gibi görünmek için amacına uygun olmayan 
bir �ekilde yürütülmektedir. Benzer �ekilde kutlanan gün ve hafta sayısının fazla olmasından 
dolayı da ö�rencilerin bu günlerin anlamını içselle�tiremedikleri, bu kutlamaların bazen 
geçi�tirildi�i sonucuna ula�ılmı�tır. Sıkıcı ve anlamsız kutlamaların, ö�rencilerde duyarlılık 
geli�tirmenin amaçlandı�ı konulara kar�ı olumsuz algı yarattı�ı söylenebilir. Ayrıca bazen bu 
kutlama ve törenler, zamanın etkili ve verimli kullanılmasını da olumsuz etkilemekte, e�itim 
ö�retim faaliyetlerinde aksamalara yol açabilmektedir. Ara�tırmada donanım ve araç-gereç 
sorunlarının da ön plana çıktı�ı belirlenmi�tir. Erol’un (1995) yaptı�ı ara�tırmada da okul 
müdürlerinin %62,49’u araç-gereç eksikli�i konusunda sorun ya�adıklarını ifade etmi�lerdir. 
Programın yönetimi kategorisinde ortaya çıkan önemli bir sorun da ikili ö�retim ile ilgilidir. 
E�itimde asıl olan normal ö�retim yapılmasıdır. Mevcudun kalabalık olması, derslik sayısının 
yetersizli�i gibi nedenlerle bazı okullarda uygulanan ikili ö�retimin, e�itimde niteli�i ve 
akademik ba�arıyı dü�ürdü�ü, zaman yönetimi gibi sorunlara yol açtı�ı ara�tırmalarla ortaya 
konmu�tur (Köse, 2008, Yakut, 2006; Memduho�lu, 2008). 

Ö�renci hizmetlerinin yönetimi konusunda müdürlere göre en önemli sorunların ö�renci 
devamsızlı�ı, devam takip ve rehberlik hizmetleri ile ilgili oldu�u sonucuna ula�ılmı�tır. 
Müdürlere göre devamsız ö�rencilerle ilgili standart bir uygulama yoktur ve uygulamalar 
okuldan okula de�i�mektedir. Aileler de bu konuda duyarlı davranmamaktadırlar. Gülder’in 
(2007) ara�tırmasında da okul müdürlerinin %18,5’i ö�rencilerin okula devamını sa�lamada 
sorun ya�adıklarını ifade etmi�lerdir. �lkö�retimin zorunlu oldu�u göz önüne alınacak olursa 
(ara�tırmanın yapıldı�ı dönemde zorunlu e�itim süresi sekiz yıldı) devamsızlık yapan 
ö�rencilerin oranının azımsanmayacak düzeyde oldu�u söylenebilir. 

Ara�tırmada müdürlerin en çok belirttikleri sorunlardan birinin, personel hizmetlerinin 
yönetimi kategorisi ile ilgili oldu�u belirlenmi�tir. Bu konuda da ön plana çıkan sorunlar özlük 
hakları ile ilgilidir. Ba�ka bir sorun da, motive etmeye yönelik ödüllendirme mekanizmasına 
yeterince ba�vurulmadı�ı ile ilgilidir. Aras’ın (2002) ilkö�retim okullarının yöneticilerini 
kapsayan ara�tırmasında katılımcılar i�görenleri güdülemede kar�ıla�ılan en önemli sorun 
olarak bu okuldaki müdürlerin ceza verme yetkisinin olup ödül verme yetkisinin olmamasını 
göstermi�lerdir. Bu kategoride ortaya çıkan önemli bir sorunda ö�retmen eksikli�i, ö�retmen 
sirkülasyonu ve ders ücreti kar�ılı�ı ö�retmen görevlendirme uygulamasıdır. Gerçekten Van’da 
görev yapan ö�retmenlerin önemli bir kısmı, mesle�e yeni ba�layan deneyimsiz ö�retmendir. 
Bunda bölgeye özgü ko�ulların etkisi büyüktür. Ö�retmen sirkülasyonunun yo�un olması, 
göreve ba�layan ö�retmenlerin kısa sürede buradan ayrılması, e�itim-ö�retim niteli�ini ve 
ö�rencilerin akademik ba�arısını olumsuz etkileyebilen bir husus olarak de�erlendirilebilir. 
Erol’un (1995) “Okul Müdürlerinin Görevlerini Ba�armada Kar�ıla�tıkları Engeller” ba�lıklı 
ara�tırmasının sonucunda okul müdürlerinin %60,41’i ö�retmen ve personel eksikli�i 
konusunda sorun ya�adıklarını belirtirken; Gülder’in (2007) ara�tırmasında okulların yakla�ık 
dörtte üçünde kadrolu ö�retmen sayısının yetersiz oldu�u sonucu ortaya çıkmı�tır. E�itim-
ö�retim açısından hayati bir konu olan ö�retmen yetersizli�i ve ö�retmen sirkülasyonu sorunu 
ö�retmen yeti�tirme, i�gücü ve istihdam ihtiyacına dayalı yüksekö�retim planlaması ve mesleki 
özendiriciler sorununu gündeme getirmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve bölgede 
ö�retmenlerin daha fazla süre görev yapmasını sa�lamak amacıyla Milli E�itim Bakanlı�ı 
tarafından bölgede görev yapan ö�retmenlere yönelik ekonomik ve sosyal özendiriciler 
kullanılabilir. 

Genel hizmetlerin yönetimi konusunda en çok fiziki yapı ile bakım ve onarım sorunları 
ön plana çıkmı�tır. Okulların ö�renci mevcudunun kalabalık olması ve fiziki kapasitenin 
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yetersiz kalması, e�itimde niteli�i dü�ürmektedir. Geli�mi� ülkelerde mevcudu kalabalık büyük 
okul yerine küçük okul (small school) kavramı önem kazanmaya çıkmaya ba�lamı�tır. Kalabalık 
okullarda derslik sıkıntısı kadar, etkile�im, ö�rencilerle birebir ilgilenme, sosyal-e�itsel 
etkinliklere katılım gibi konularda önemli sorunlar ya�anabilmektedir. Son yıllarda birçok yeni 
okul yaptırılmasına ra�men okul ça�ı nüfusunun artı�ına ba�lı olarak Van’da yeni okul ve 
dersliklere ihtiyaç oldu�u söylenebilir. Özellikle 2011 yılının son çeyre�inde Van ilinde 
meydana gelen depremler sonrasında birçok okulun kullanılamaz duruma gelmesiyle birlikte 
Van ilinde yeni derslik ve okula olan ihtiyaç daha fazla artmı�tır. Bu kategoride ön plana çıkan 
di�er bir önemli sorun olan bakım ve onarım sorunu, e�itimde katı merkeziyetçi yapıdan 
ba�ımsız dü�ünülemez. Okulların bütçesi olmadı�ından bakım ve onarım sorunlarını il milli 
e�itim müdürlüklerinin kar�ılamasını beklemektedirler. Okul müdürleri zamanlarının ço�unu 
bakım ve onarımla ilgili bürokratik i�lere ayırmak zorunda kalmaktadırlar (Aydın, 2000; 
Ba�aran, 2006). Asıl ve öncelikli sorumlulukları olan e�itim ve ö�retim i�lerine gereken zamanı 
ayıramama sorunu ba�ka ülkelerdeki okul müdürleri için de sorundur. Bu konuda Garton ve 
Mclntre (1978) tarafından yapılan bir ara�tırmada, okul müdürlerinin program geli�tirmeyi en 
önemli sorumluluk olarak kabul etmelerine kar�ın, en fazla zamanı bürokratik i�lere 
harcadıkları belirlenmi�tir (Akt. Bıkan, 2008). Yine Murphy (1990) ara�tırmasında okul 
müdürlerinin zamanlarının ço�unu okul programı konusunda harcamaları gerekti�ini 
bildikleri halde bunu yapamayarak zamanlarının önemli bir kısmını kapı, pencere, boya, 
badana, çatı, duvar, dosya, evrak gibi farklı yönetimsel i�lere ayırdıklarını tespit etmi�tir (Akt. 
Güven, 2009). 

Okul bütçesinin yönetimi konusunda okul bütçesinin olmaması ve okul aile birli�i 
sorunları ön plana çıkmı�tır. Okulların bütçesi olmadı�ından, en küçük ihtiyaçlarını bile il milli 
e�itim müdürlükleri gibi ba�ka birimlerce kar�ılamasını beklemek durumunda kalmaktadırlar. 
Bu mantık, ça�da� yönetim anlayı�ına ve yerinden yönetim ilkelerine aykırıdır. Bu bulgu Erol 
(1995) ve �ahin’in (1996) yapmı� oldu�u ara�tırmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 
Erol’un (1995) yaptı�ı ara�tırmada okul müdürlerinin %79,16’sı finansman yetersizli�i sorunu 
ile kar�ıla�tıklarını ifade ederken; �ahin’in (1996) “Okul Müdürlerinin Planlayıp Uygulamada 
Kar�ıla�tıkları Engeller” adlı ara�tırmasında okul müdürleri finansal kaynakların yetersizli�ini 
e�itim sürecine engel olarak görmü�lerdir. Bununla ilintili olarak okul aile birliklerinin velilere 
finans kayna�ı olarak bakmaları, velilerin okullarla ileti�imlerinin olumsuz etkilenmesine, 
okula daha mesafeli durmalarına neden olabilmektedir. Ülkemizde okul-veli i�birli�inin ve 
ileti�iminin istenen düzeyde olmamasının pek çok nedeni arasında velilerin maddi katkı 
yapmaya zorlanmasının da payı oldu�u söylenebilir. Birçok okulda okulun parasal i�lerinin 
okul aile birlikleri aracılı�ıyla yürütülmesi hedeflenirken okul müdürlerinin çaba ve 
katılımlarının olmaması durumunda ise aile birliklerinin bu fonksiyonu yerine getirmede 
yetersiz kaldıkları ve sorunun çözümünün yine okul müdürlerine bırakıldı�ı görülmektedir.  

Okul-çevre ili�kileri ile ilgili olarak müdürler özellikle velilerin okula ve ö�rencilerinin 
e�itimine kar�ı ilgisizliklerinden ve duyarsızlıklarından yakınmı�lardır. Tok’un (2002) 
ara�tırmasında da, ö�retmenlerin velilerin çocu�un e�itimine yönelik konularda ö�retmenlerle 
i�birli�ine girmedikleri görü�üne büyük ölçüde katıldıkları sonucuna ula�ılmı�tır. Gülder’in 
(2007) ara�tırmasında da okul müdürlerinin yarıya yakını velilerin e�itime ilgisinin az olması 
nedeniyle okullarında sosyal çevre kaynaklı sorun ya�adıklarını belirtmi�lerdir. Üç 
ara�tırmanın sonuçlarının birbirine paralellik göstermesi bu konudaki yaygın kanaatin 
göstergesidir. E�itimin ba�at ö�elerinden biri olan velilerin okullara ilgisiz, çocukların e�itimine 
duyarsız kalmaları, okulla ve ö�retmenlerle i�birli�ine mesafeli durmaları, okulun amaçlarına 
ula�ması önünde önemli bir engel olu�turmaktadır (Balay, 2003; 2008).  

Okulların yönetimi ile ilgili olarak yapılan ara�tırmada ula�ılan temel bulgulara dayalı 
olarak a�a�ıdaki öneriler geli�tirilebilir. 

���� Okulların finansman sorunlarının çözülmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılarak mutlaka okullara bütçe ayrılması sa�lanmalıdır. 
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���� Okul binalarının bakım, onarım ve temizli�i gibi hizmetlerin, birkaç okulu kapsayan 
okul bölgelerinde görevlendirilecek "tesis amiri" tarafından yürütülmesi, okul müdürünün 
e�itim lideri olarak e�itim ve ö�retim konularına daha çok zaman ayırabilmesini sa�layacaktır. 

���� �kili ö�retimden kaynaklanan sorunların giderilmesi için, gerekli ko�ulların 
olu�turularak e�itimde asıl olan normal ö�retim uygulamasına geçilmesine öncelik ve a�ırlık 
verilmelidir. 

���� Velilerin okula katılımını ve okul veli i�birli�ini sa�lamaya ve artırmaya yönelik 
önlemler alınmalıdır. Bu yönde okul yönetiminde velileri söz sahibi kılacak ve okul 
yönetiminde sorumluluk almaya yöneltecek köklü yapısal düzenlemelerin yanında veliyi 
okulla i�birli�i yapmaya özendirecek bilgilendirici e�itimler, veli ziyaretleri ve okulda ortak 
etkinlikler düzenlenebilir. 

���� Okul müdürleri, yönetim sürecinde kar�ıla�tıkları temel sorunların çözümünde 
üniversitelerle i�birli�i yapmaları yönünde te�vik edilebilir. 

���� Özel ilkö�retim okullarında ve farklı tür (ticaret, endüstri meslek vb) liselerde görev 
yapan okul müdürlerinin okul yönetiminde kar�ıla�tıkları sorunların belirlenmesine yönelik 
ara�tırmalar yapılabilir. 

Sonuç olarak okul, bir sorunlar yuma�ıdır, bu nedenle sorunsuz okul dü�ünülemez. 
Ancak tüm sorunlara ve olumsuz ko�ullara ra�men, iyi bir okul müdürü, sorunların 
varlı�ından dolayı �ikâyette bulunmak yerine var olan sorunlar için çözüm yolları üretmelidir. 
Okul müdürü her �eyden önce okuldaki muhtemel sorunları önceden kestirip bütün önceli�ini 
okuldaki ö�retmenler ve okul çalı�anlarıyla birlikte çözülebilecek sorunlara vermelidir 
(Açıkalın, �i�man ve Turan, 2007).   
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