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EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM YYÖÖNNEETT‹‹CC‹‹SS‹‹NN‹‹NN TTAAKKDD‹‹RR YYEETTKK‹‹SS‹‹

‹‹ssmmaaiill AAYYDDOO⁄⁄AANN**

FFaarruukk YYAAYYLLAACCII****

ÖÖzzeett

Bu çal›flmada okul yöneticilerine hareket serbestisi veren takdir yetkisi
konusu incelenmifltir. Takdir yetkisinin tan›m›, kapsam› ve s›n›rl›l›klar› ortaya
konulmufltur. Ayr›ca, e¤itim yöneticilerinin sahip oldu¤u takdir yetkisi, ilkö¤re-
tim kurumlar›, e¤itici çal›flmalar, e¤itsel çal›flmalar, mesleki ve teknik e¤itim, li-
se ve ortaokullar ile e¤itim bölgeleri  yönetmelikleri incelenerek ortaya konul-
mufltur. Çal›flma sonunda okul kademeleri yükseldikçe yöneticinin takdir yetki-
sinin artt›¤›; okul yöneticilerinin iletiflim ve etkileme boyutlar›nda çok az takdir
yetkisine sahip olduklar› görülmüfltür.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Takdir yetkisi, e¤itim yöneticisi, okul

GGiirriiflfl

Örgütlerin boyutlar›n› amaç, yap›, süreç ve iklim oluflturur. Örgütler amaçla-
r›n›, oluflturacaklar› yap› ve iklimle ve iflletecekleri süreçleri ile gerçeklefltirirler. Her
örgütün yöneticisi, örgüt amaçlar›n› gerçeklefltirmek üzere yasalarla yetkilendirilmifl-
tir. Yetki esas itibariyle yapt›rma gücüdür. Yönetimin ve görevlilerin yetkileri önce-
den yasalarla belirlenir. Bu anlamda, örgütlerde yetkileri kullanabilecek yönetimden,
yönetimin de gerekti¤inde baflvurabilece¤i yetkilerden söz edilebilir. 

Yönetim hayat›, sürekli ve h›zl› bir de¤iflim içinde bulundu¤undan, yönetim
hukukunu tüm ilke ve kurallar› ile tek bir metin içinde düzenlemek olanakl› gözük-
memektedir. Kamu kurum ve kurulufllar›nda yap›lan ifllemlerin yetkili kifliler taraf›n-
dan yap›lmas› gerekir. Yetkili kiflilerce yap›lan ifllemlerin yetki kurallar›n› düzenle-
yen mevzuat hükümlerine ayk›r› olmad›¤› müddetçe hukuka uygun olduklar› varsa-
y›l›r. Bir yönetsel ifllemin gerçeklefltirilmesi için yöneticinin, mevzuatla o ifllemi uygu-
lamaya yetkili k›l›nmas› gerekir.Yetki yoksa o ifllem yetki yönünden sakat olur. Yö-
netme yetkisi kamu görevi ile efl anlaml›d›r (Demirk›ran 1999, 26).

TTaakkddiirr YYeettkkiissii

Yönetime tan›nan yetkiler biri ba¤l› yetki, di¤eri takdir yetkisi olmak üzere iki
kümede toplan›r. Yönetimin belli bir fleyi yapmas› ya da belli bir davran›flta bulun-
mas› kesin bir biçimde istenmifl ise, bu durumda ba¤l› yetkiden söz edilebilir. Yöne-
time, belli bir davran›flta bulunurken ya da belli bir görevi yerine getirirken az ya da
çok bir hareket serbestisi tan›nm›fl ise takdir yetkisinden söz edilebilir (Gözübüyük,
1983, 64; Dönmez, 2003). Takdir yetkisi kanunlarla beraber onun ötesinde bir yetkidir
(Anna, 1999).
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Yönetimin etkinliklerini düzenleyen ve çeflitli kaynaklardan ç›kan hukuk ilke-
leri, bu etkinliklerin bütün ayr›nt›lar›n› düzenleyemez. Hukuk, çeflitli gereksinimlere,
çeflitli etkinliklere yan›t vermek zorunda bulunan yönetime, etkinliklerin konusunu,
uygulama zaman ve mekan›n› saptama konusunda bir takdir serbestisi tan›yabilir. ‹fl-
te kanunlar›n yönetime b›rakm›fl oldu¤u bu serbest alan takdir yetkisinin alan›n›
oluflturur. Yönetim, bu yetkiye dayanarak çeflitli etkinliklerden birini seçer. Herhan-
gi bir karar› kullan›p kullanmama seçeneklerinden birini seçer, kanunun herhangi bir
hüküm koymad›¤› durumlarda yönetici, kendi görüfl ve düflüncelerine göre hareket
eder. Yönetime böyle bir yetkinin tan›nmas›n›n gereklili¤i konusunda görüfl birli¤i
vard›r. Bilindi¤i gibi, devletin faaliyetlerinin her gün artmas›, görülecek hizmetlerin
gittikçe belirsizleflmesi ve teknik bilgi ve konulara ihtiyac›n artmas› yönetime böyle
bir yetkinin tan›nmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu geliflen durumlar karfl›s›nda, ka-
nunlar›n yönetimin hareketlerini bütün ayr›nt›s›yla düzenlemesine, yönetimin hare-
kete geçece¤i bütün eylemleri önceden belirlemesine, her durumda kabul edilecek
hareket biçimini belirtmesine olanak yoktur. Yönetimin karfl›laflaca¤› durumlar› ön-
ceden takdir ve tahmin edememesinden ve bu nedenle hangi durumlarda ne flekilde
hareket etmesi gerekti¤i ayr›nt›l› bir flekilde tayin ve tespit etmeyerek, genel ilkeler
koymakla yetinmek zorunda bulunmas›ndan dolay› yöneticiler takdir yetkisini kul-
lan›rlar (Onar, 1942, 242).

Takdir yetkisinde, yönetimin elinde birden çok çözüm yolu vard›r. Ba¤l› yet-
kide, yönetimin belli kamu hizmetlerini nas›l yürütece¤i, alaca¤› kararlar›n içeri¤i
önceden belirtilmifltir. Ba¤l› yetkide yönetim, alaca¤› karar›n koflullar›n›n gerçekle-
flip gerçekleflmedi¤ini saptar, gerçekleflmifl ise, yasan›n öngördü¤ü karar› al›r. Yöne-
timin baflka türlü hareket etme olana¤› yoktur. Ba¤l› yetkinin olabilmesi için, yöne-
timin elinde birden çok çözüm yolunun bulunmamas› gerekir. Örne¤in, 2559 say›l›
Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu, 18 yafl›ndan küçük olanlar›n bar gibi kamuya
aç›k yerlere girmesini yasaklar. Bu durumda polise tan›nan yetki, 18 yafl›ndan küçük
olanlar›n, bu gibi yerlere girmesini kesin olarak yasaklamakt›r. Polis baflka türlü ha-
reket edemez, kendisine bu alanda herhangi bir takdir yetkisi tan›nmam›flt›r. Yöne-
timin tüm kamu hizmetlerini nas›l yerine getirece¤ini, alaca¤› tüm kararlar›n içeri¤i-
ni yasalarla önceden tan›mak, görevlerinin niteli¤i yönünden zorunludur. Yasa ko-
yucu, yönetimin görev ve yetkilerini belirtirken, yönetimi baz› yetkileri kullan›p kul-
lanmamada, kullan›lmas›n›n gereklerini saptamada az ya da çok serbest b›rakabi-
lir.Yönetim kendisine tan›nan bu yetkiyi, yasalar›n gösterdi¤i s›n›rlar içerisinde ve
kamu yarar› yönünde kullanmak zorundad›r. Bir kamu görevlisinin, görevde yük-
seltilmesi, yönetimin takdirine ba¤l› bir konudur. Buna karfl›l›k, kademe ilerlemesi,
ba¤l› yetkidir. Kamu görevlisi, kademe ilerlemesinin koflullar›n› yerine getirdi¤inde,
yönetim, kamu görevlisinin kademe ilerlemesini yapmak zorundad›r (Gözübüyük,
1989, 204). 

Yönetimin kanunlarla s›k› s›k›ya ba¤l› bulunmas›na karfl›l›k, her kademede
yapaca¤› ifller için bir de¤erlendirme yani bir takdir yetkisine sahip bulundu¤u ka-
bul edilen bir olgudur. Çünkü, yönetim, soyut ve genel kurallar›, tüzük, yönetmelik
gibi daha afla¤› derecedeki baflka soyut ve genel ifllemlerle uygulamaya çal›fl›r. Ay-
r›nt›ya her geçifl, somuta her yaklafl›fl, bu geçifl veya yaklaflman›n getirdi¤i yeni tes-
pitlere ve de¤erlendirmelere yol açacak, yönetimde en üst karar organ›ndan, somut
uygulama ifllemlerini yapan makamlara kadar, derece derece söz konusu yetkiyi
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kullanacakt›r. Takdir yetkisi, bu nedenle bir zorunluluktan ortaya ç›kmaktad›r. An-
cak, bazen bu yetki oldukça genifltir. Örne¤in kanun, yönetime hareket yer ve zama-
n›n› seçme bak›m›ndan genellikle bir serbestlik tan›r. Zaten baflka türlüsü de pek dü-
flünülemez. Bir yere okul yap›lacak olsun. Bu okulun ne zaman, nerede yap›laca¤›-
n›, kanun koyucunun belirlemesi ço¤u kere mümkün de¤ildir. Bunu yönetim belir-
leyecektir. Ancak yönetici, çeflitli nedenlerle (parasal ç›kar, taraf tutma gibi) bu yet-
kiyi yerinde kullanmazsa, örne¤in sadece belli bir semt halk›n› ödüllendirmek ya da
belli bir arsaya de¤er kazand›rmak için yer seçimi yaparsa endiflesi veya sorusu gün-
deme gelebilir. Bu sorunun yan›t›, yönetimin takdir yetkisinin maksatla s›n›rl› tutul-
mas› suretiyle verilmifltir.Yönetim hukukunda bu durum için “yönetim takdir yetki-
sini kullan›rken, kamu yarar›ndan sapm›fl, özel, kiflisel veya siyasi yararlar düflün-
müfl ise, yetkinin kullan›l›fl›nda sakatl›k vard›r” denilmifltir. Üstelik kifli hak ve hür-
riyetlerini yak›ndan ilgilendiren konularda, takdir yetkisi en az düzeyde tutulmufl-
tur. Örne¤in, memurlar›n disiplin suçlar›n›n neler oldu¤u kanunda gösterilmifltir.
Bunlara verilecek cezalar da bellidir. Demek ki burada, takdirden çok ba¤l›l›k var-
d›r. Gerçi, eylemin nitelemesi (örne¤in, memurun sarhofllu¤unun belirlenmesi) gene
bir de¤erlendirmeyi gerektirir. Ama, bu eylemle hangi disiplin cezas›n›n verilece¤i
konusunda art›k takdir s›n›rl›d›r. Burada takdir yetkisi ba¤l› yetkiye dönüflmüfltür
(Yayla, 1985, 78-79). 

Sonuç olarak, yönetime belli konularda takdir yetkisinin tan›nmas›, yönetimin
kendi iste¤ine göre hareket edebilece¤i anlam›na gelmez. Gözübüyük (1982, 191), yö-
netimin takdir yetkisini kullan›rken, yasalar›n koydu¤u s›n›rlar içerisinde kalmas›n›,
eflitlik ilkesine önem vermesini, kamu yarar› için  kullanmas›n›, gerekçeli olarak kul-
lanmas›n›, takdir yetkisinin kullan›lmas› için yasalar özel koflullar öngörmüfl ise, bun-
lara uyulmas› gerekti¤ini belirtmektedir. 

TTaakkddiirr YYeettkkiissiinniinn BBaa¤¤ll›› YYeettkkiiddeenn AAyyrr››llmmaass››

Hukuk devletinde yönetim, yetkilerini hukuk kurallar›ndan al›r ve görevleri-
ni hukuk kurallar›na göre yerine getirir. Yönetimin bir hizmeti yürütme yetkisinin
bulunup bulunmad›¤›, o hizmetin kuruluflunu ve iflleyiflini düzenleyen hukuk kura-
l›ndan ç›kar›labilir. Ayn› flekilde yönetime tan›nan yetkinin türü ve derecesi de hukuk
kural›ndan ç›kar›labilmektedir. Hukuk kural› bazen yetkinin türünü ve derecesini
aç›k olarak belirledi¤i halde, bazen çeflitli yorum ve araflt›rmalar›n yap›lmas›n› gerek-
li k›lmaktad›r. Hukuk kural›n›n aç›k oldu¤u durumlarda yetki türünün ba¤l› yetki
mi, takdir yetkisi mi oldu¤unu belirlemek kolayd›r. Aç›k olmad›¤› durumlarda ise
“kamu yarar›”, “genel ahlak”, “kamu güvenli¤i” gibi genifl anlaml› ifadeler kullan›l-
maktad›r. Ayr›ca yönetime bir de¤erlendirme görevi de verilebilmektedir. Takdir yet-
kisinin ba¤l› yetkiden ayr›lmas›n›, hukuk kural›n›n kullan›lacak yetki türünü aç›k
olarak belirledi¤i durumlar, hukuk kural›n›n belirsiz kulland›¤› durumlar ve de¤er-
lendirme durumlar› olmak üzere üç bölümde incelemek mümkündür. Yasalardaki
hükümden takdir yetkisi anlafl›l›yorsa burada yöneticiye bir takdir yetkisinin tan›n-
d›¤›, ba¤l› yetki anlafl›l›yorsa yöneticinin ba¤l› yetkisinin bulundu¤u de¤erlendiril-
melidir (Demirk›ran, 1999, 10; Kaya, 1997, 34). 

Bunun d›fl›nda Karatepe (1963, 71), örgütün kurulufl ve iflleyiflini, görev ve yet-
kilerini düzenleyen mevzuat›n, kulland›¤› kelime yap›s› ve dil kurallar›ndan, belli ko-
flul ve durumlar›n gerçekleflmesi halinde belli bir karar› almamak veya kanunda ön-
görülen de¤iflik çözümler aras›ndan seçim yapmak konusunda bir tercih imkan›na

                        



sahipse, takdir yetkisinin varl›¤›ndan söz edilebilir, aksi halde yönetim ba¤l› yetki ile
s›n›rland›r›lm›flt›r demektedir. 

Hukuk kural›n›n belirsiz kavramlar kullanmas› ise ikinci önemli noktad›r. Yö-
neticinin görece¤i hizmeti düzenleyen hukuk kural›, yönetimin yetkisini kullan›rken,
bu yetkinin nas›l kullan›laca¤›n› “kamu yarar›”, “kamu güveni”, “kamu hizmetinin
gerekleri”, “kamu ahlak›” gibi belirsiz kavramlara ba¤layabilir. Hukuk kural›n›n kul-
land›¤› belirsiz kavramlar toplumda var olan ve geçerlili¤ini koruyan bir anlay›fl› be-
lirtiyorsa yönetimin takdir yetkisinin varl›¤› kabul edilmemektedir. Üçüncü nokta
de¤erlendirmedir. Baz› durumlarda hukuk kurallar› yönetime de¤erlendirme yetkisi
vermektedir. Karar almaya yetkili merciin anlay›fl›na b›rak›lan de¤erlendirmelerde,
de¤erlendirme yapan›n özel anlay›fl›na göre de¤erlendirme yap›ld›¤›ndan  de¤erlen-
dirme yapan›n takdir yetkisi bulunmaktad›r. Sicil amirlerinin kendilerine ba¤l› olarak
çal›flan memurlar› sicil yönünden de¤erlendirmeleri, s›navlarda yap›lan de¤erlendir-
meler bu tip de¤erlendirmelerdir (Demirk›ran, 1999, 14). Genel olarak bak›ld›¤›nda
ise, takdir yetkisi konu, sebep, flekil, yetki ve maksat unsurlar› bak›m›ndan de¤erlen-
dirilir. 

E¤itim bir sosyal giriflim veya kamu giriflimi oldu¤undan dolay›, e¤itim yö-
neticilerinin karar sürecinde takdir hakk›n› kullan›rken, kamu yarar› kavram›na da-
ha çok sad›k kalmak zorundad›r. Yöneticinin takdir hakk›, hatal› kullan›ld›¤› zaman,
tinsel sorumluluk getirir. Karar sürecinin seçeneklerinden birini seçmek durumun-
da kalan yönetici, hukuksal bak›mdan s›n›rlanmam›fl ise takdir hakk›n› kullan›r. Yö-
netici takdir hakk›n› kullan›rken, yapt›¤› hatadan dolay›, maddesel bak›mdan so-
rumlu tutulamaz, ancak tinsel sorumluluk duyabilir (Bursal›o¤lu, 1998, 181-187). Yö-
netici, takdir yetkisini kullan›rken, bir yandan personelin di¤er yandan kendisine
emanet edilen kamu mallar›n›n, kamusal hizmetlerin ve parasal kaynaklar›n etkin,
verimli ve ekonomik kullan›lmas›n› ve yönetilmesini sa¤lamal›d›r (Council of Euro-
pa, 2000).

EE¤¤iittiimm YYöönneettiicciissiinniinn TTaakkddiirr YYeettkkiissii

Anayasa yasalarla, yasalar yönetmeliklerle, yönetmelikler genelgelerle aç›kla-
n›r. Afla¤› do¤ru inildikçe yönetimin yapaca¤› her eylem aç›kl›¤a kavuflmufl olmakta-
d›r. Ancak ne kadar aç›klan›rsa aç›klans›n, e¤itim örgütlenmesinin kamu giriflimi ol-
mas›ndan dolay›, karfl›lafl›lacak her olay, sorun ya da durumlar› kanun metinleriyle
çözüm bulmak olas› olmamaktad›r. Bilindi¤i gibi, e¤itim sisteminin en alt biriminin
görev ve ifllevleri ile bunlar›n yönetici ve di¤er personelinin görev ve yetkileri yasa-
larla ve bunlar› aç›klayan yönetmelik ve genelgelerle belirtilmifltir. E¤itim sisteminin
örgütlenmesine bak›ld›¤›nda takdir yetkisinin üst birimlerde topland›¤›, buna karfl›n
alt kademelere gidildi¤inde daha çok ba¤l› yetkinin  söz konusu oldu¤u görülmekte-
dir. Ancak, e¤itim programlar›n›n bölge ve çevre koflullar› dikkate al›nd›¤›nda takdir
yetkisinin bulunmas› gerekir. E¤itim yöneticilerin takdir yetkisinin bulunup bulun-
mad›¤›, var ise hangi süreçlerde oldu¤u, bu birimler için haz›rlanan yönetmelikler in-
celenerek ortaya ç›kar›labilir. Dolay›s›yla bu çal›flmada, ilkö¤retim, genel lise, mesle-
ki teknik lise yönetmelikleri ve e¤itim bölgeleri ve e¤itim kurullar› yönergesi ile tüm
okullar› ilgilendiren e¤itici çal›flmalar yönetmeli¤i incelenmifltir. Yönetmelik madde-
lerindeki yetkilerin takdir yetkisi mi yoksa ba¤l› yetkimi oldu¤u hukukçular›n ve
okul yöneticilerin görüflleriyle bilinebilir. Bu nedenle yönetmeliklerin incelenmesi sü-
recinde Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapan ö¤retim üyelerinden
yard›m sa¤lanmas› yoluna gidilmifltir. 

EE¤¤iittiimm YYöönneettiicciissiinniinn TTaakkddiirr YYeettkkiissii u
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Gerekli incelemeler sonucunda ay›rt edilen maddeler befl ortaö¤retim ve befl
ilkö¤retim okulu yöneticileriyle tart›fl›lm›flt›r. Ekip çal›flmas› sonucunda takdir yetki-
si karar› verilen yetkiler, afla¤›da maddeler halinde belirtilmifltir. ‹talik yaz›lan ifade-
ler, okul yöneticisine hareket serbestisinin tan›nd›¤›n› yani takdir yetkisinin oldu¤u-
nu göstermektedir.

‹‹llkköö¤¤rreettiimm LLiissee vvee DDeennggii OOkkuullllaarr EE¤¤iittiiccii ÇÇaall››flflmmaallaarr YYöönneettmmeellii¤¤ii 

Madde 7- E¤itici kol çal›flmalar›n›n planlama ve yürütülmesinde ö¤rencilerin
özellikleri, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlar› ile çevrenin imkan ve flartlar› göz önünde tutu-
lur.

Madde 12- E¤itici çal›flmalar okul içinde ve d›fl›nda her türlü imkandan yarar-
lan›larak e¤itici kollar vas›tas›yla yürütülür:

Madde 13- E¤itici kollar›n tür ve say›lar›; ö¤rencilerin istekleri de göz önünde
tutularak, okullar›n çevrenin flan ve imkanlar›na göre ö¤retim y›l› bafl›nda ö¤retmen-
ler kurulunca tespit edilir. Gerekirse y›l içinde yeni kollar kurulabilir

Madde 17- (De¤iflik : 10/09/1985 - 18864 s.R.G.) Ö¤retmenler Kurulu, ders y›-
l› bafl›nda yapaca¤› toplant›da okulun türüne, seviyesine, imkan ve flartlar›na göre,
çevre ihtiyaçlar›n› da dikkate alarak afla¤›da belirtilen veya Bakanl›kça uygun görü-
lecek okullara duyurulan kollardan (Yay›n Kolu, Kültür ve Edebiyat Kolu, Müzik Ko-
lu, Resim Kolu, Folklor Kolu, Müsamere ve Temsil Kolu, Kütüphanecilik Kolu, Yan-
g›n ve Di¤er Tehlikeleri Önleme Kolu, Gezi ve ‹nceleme Kolu vb.) gerekli görülenle-
rin kurulmas›na karar verir.

Madde 39- Ders y›l› aç›l›fl törenlerinin istenilen flekilde gerçekleflmesine katk›-
da bulunmak üzere; c) Okulda ve çevrede mevcut bandolardan, folklor ekipleri ve ya-
y›n organlar›ndan yararlan›lmaya çal›fl›l›r.

Madde48-Bayrak törenleri okulun bahçesinde, gereken hallerde okulun salo-
nunda yap›l›r.

Madde 87- Okulun toplant› salonu ve sahnesi olmad›¤› takdirde, büyük mü-
samereler iki taraf›n anlaflmas› flart›yla, salonu elveriflli baflka bir okulda veya e¤itim
yönünden uygun görülecek di¤er resmî veya özel salonlarda, mevsim elveriflli ise
okul bahçesinde düzenlenir. Okul müdürü, okul d›fl›nda verilecek müsamerenin ye-
rini belli eder ve Millî E¤itim Müdürlü¤ü’ne veya ‹lkö¤retim Müdürlü¤ü’ne duyu-
rur.

Madde 88- Müsamere programlar›nda, imkanlar ölçüsünde afla¤›daki faaliyet-
lerin tamam›na veya bir k›sm›na yer verilir;

Ö¤retmen veya ö¤renciler taraf›ndan yap›lacak konuflmalar, Millî marfllar ve
okul flark›lar›, Türk Halk Müzi¤i, Klasik Türk Müzi¤i, Klasik Bat› Müzi¤i, temsil, in-
flat, monolog, millî oyunlar, ritmik danslar, rontlar ve spor hareketleri, 

Madde 99- Okullarda Millî örf ve adetlerimizle ba¤daflmayan müzik türüne ve
çal›flmalar›na yer verilmez.

Madde 90- Müsamerede oynanacak piyeslerin seçilmesinde afla¤›daki nokta-
lar göz önünde bulundurulur.

c) Bu piyesler millî bilinci uyan›k tutucu; fertleri millî ülkülerle, ahlakî de¤er-
ler etraf›nda toplay›c› ve birlefltirici; millî geleneklerimizi, aile yurt ve millet sevgisi-
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ni yüceltici; iyimser bir hayat görüflü kazand›r›c›; insanl›k ve tabiat sevgisi afl›lay›c›
nitelik tafl›mal›d›r.

d) Okullarda, içinde aç›k-saç›k sahneler bulunan, toplumda benimsenmifl de-
¤erleri yeren, gelenek ve göreneklerimize ve toplum düzenine uymayan, çocukluk
ve gençlik ça¤›n›n normal geliflmesine zararl› etkileri bulunan piyesler temsil edil-
mez.

Madde 96- Temsillerde kad›n rolleri k›z ö¤rencilere, erkek rolleri erkek ö¤ren-
cilere verilir. Karma olmayan okullar, müsamerelerinde, bu konuda yard›mlaflabilir-
ler. Ö¤rencilerin di¤er kurum ve kurulufllarca verilen müsamerelerde, görev alabil-
meleri velilerinin yaz›l› muvafakat›na, okul yönetiminin iznine ba¤l›d›r.

Madde 107- Okullarda her ö¤retim y›l›nda ö¤rencilerin, ders içi ve ders d›fl›
e¤itim-ö¤retim çal›flmalar›ndan baflar›l› örnekler sergiler; okul türlerine göre defileler
düzenlenebilir.

Madde 113- Ferdî veya gruplar halinde gözlemlerde bulunmak; inceleme yap-
mak, çevre problemleri ile ilgili projeler gelifltirmek ve uygulamak; yurdumuzun ta-
rihî, turistik yerlerini; sanayi kurulufllar›n›, co¤rafi özelliklerini ve tabiî güzelliklerini
yerinde görmek amac›yla geziler düzenlenebilir.

Madde 129- Okullarda; Türk Millî E¤itiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile
e¤itici çal›flmalar›n amaçlar›na uygun nitelikte dergi, gazete ve y›ll›klar ç›kar›labi-
lir.

Madde 147- Ö¤rencilerin ruh ve beden sa¤l›klar› üzerinde olumsuz etki yapan
ve kötü al›flkanl›klar kazand›ran, e¤itim ve ö¤retim amaçlar› ile ba¤daflmayan çevre-
lerden sak›nmalar› için gerekli tedbirler al›n›r.

Ö¤rencilerin kahvehane, gazino, lokal ve benzeri yerlere gitmelerine izin ve-
rilmez. Elveriflli okullarda ö¤rencilerin bofl zamanlar›n› daha iyi de¤erlendirmelerini
ve dinlenmelerini sa¤lamak amac›yla ö¤renci lokalleri aç›labilir.

Okul bahçesinden ve spor tesislerinden, tatil günlerinde de okul ö¤rencileri-
nin faydalanabilmesi için, okul müdürlü¤ünce mümkün olan tedbirler al›n›r.

Madde 148- E¤itim ve ö¤retim çal›flmalar›n› aksatmamak flart›yla okullar›n sa-
lonlar› ve di¤er imkanlar› müdürün izni ve valinin onay› ile di¤er okullar›n e¤itici ça-
l›flmalar› için tahsis edilebilir.

‹lkö¤retim, Lise ve Dengi Okullar E¤itici Çal›flmalar Yönetmeli¤i’nin madde-
leri incelendi¤inde yönetimin, okullarda oluflturulacak e¤itsel kollarla ilgili kararlar
alma, planlama ve örgütleme süreçleri hakk›nda takdir yetkileri bulunmaktad›r. 39,
48 ve 87. maddelerde yönetimin, aç›l›fl törenlerinde okulda ve çevrede folklor ekiple-
rinden ve yay›n organlar›ndan yararlanma ve bayrak törenleriyle ilgili takdir yetkile-
rine iflaret edilmektedir. Bu yetkiler yönetimin, örgütleme süreciyle ilgili yetkileri ola-
rak de¤erlendirilmektedir. 147. maddede yöneticinin ö¤renci lokallerini açma yetki-
sine iflaret edilmekle beraber, bunun gerçeklefltirilmesinin önünde okul bütçesinin s›-
n›rl›l›¤› ve personel alma yetkilerinin olmamas› engelleri bulunmaktad›r. Yöneticinin
örgütleme etkileme ve eflgüdümleme süreçleriyle ilgili yetkilerine iflaret edilmekle
beraber bunun gerçeklefltirilmesinin yap›sal ve yasal engellerinin çözümüne yönelik
boyutlar dikkate al›nmamaktad›r.
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Millî E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i 

Madde 29- Ö¤rencinin ailesi yan›nda kalmas›n› gerektiren hastal›k, ölüm, ai-
leden birinin askerlik durumu, tar›msal çal›flmalar gibi nedenlerle velisinin yaz›l› bil-
dirimi üzerine bir ders y›l›nda en çok on befl güne kadar izin verilebilir. Bu izinler, en
az yar›m gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili
k›laca¤› müdür yard›mc›lar› taraf›ndan verilir. Özüre ba¤l› izinler devams›zl›ktan sa-
y›lmaz.

Madde 64-‹lkö¤retim okullar›n›n 1-5’inci s›n›flar›nda s›n›f ö¤retmenli¤i esas-
t›r. S›n›f ö¤retmenleri, okuttuklar› s›n›f› bir üst s›n›fta da okuturlar. Ancak istekleri
yönetimce uygun görülmesi hâlinde baflka bir s›n›f› da okutabilirler. Herhangi bir s›-
n›fta baflar› gösteren ö¤retmenler, isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde
ayn› s›n›f› okutmaya devam edebilirler.

‹lkö¤retim okullar›n›n 4 üncü ve 5 inci s›n›flar›nda özel bilgi, beceri ve yetenek
isteyen beden e¤itimi, müzik, resim-ifl, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabanc› dil, ifl e¤i-
timi ve bilgisayar dersleri, ayl›k karfl›l›¤› ders saatini dolduramayan branfl ö¤retmen-
leri ya da s›n›f ö¤retmeni olup bu alanda hizmet içi e¤itim sertifikas› alm›fl ö¤retmen-
ler veya yüksek ö¤renimlerini söz konusu branfllarda yapan di¤er s›n›f ö¤retmenleri
taraf›ndan ders mübadelesi yoluyla okutulabilir. 

Madde 68- Ö¤retmenler, e¤itim, ö¤retim ve yönetim görevlerinden baflka bir
görev alamazlar, ancak kendi okulundan baflka bir okulda mülkî amirin onay›yla ek
ders görev alabilirler.

Madde 94- Ö¤retmenler kurulu ders y›l› bafl›nda, ikinci yar›y›l bafl›nda, ders
y›l› sonunda ve okul yönetimince gerek duyuldu¤u zamanlarda toplan›r.

Madde 142- Okulun kültürel geliflim ve e¤itim merkezi oldu¤u ilkesine uyu-
larak, yak›n çevre ile iliflki kurulmas›na ve velilerle s›k› bir ifl birli¤inin sa¤lanmas›na
önem verilir. 

Madde 132- Okulda ö¤rencilerin gezip oynamalar› için çevre imkanlar›ndan
yararlan›larak kum havuzu, voleybol, basketbol vb. sahalar ayr›l›r. Ayr›ca as›lma, t›r-
manma, denge, atlama için oyun araçlar› düzenlenir.

Millî E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i’nde yöneticinin ö¤-
rencilere izin vermesi, beceri derslerinin bu dersleri okutabilecek ö¤retmenlere veril-
mesi, ö¤retmenler kurulunun gerektikçe toplanmas›, okulun bir e¤itim merkezi hali-
ne getirilmesi, çevre olanaklar›n›n kullan›lmas› yetkilerine iflaret edilmektedir. Örgüt-
leme süreciyle ilgili bu tür yetkileri kullanabilmenin kararlar›n› alma, planlama, ileti-
flimini ve eflgüdümünü sa¤lama süreçleri kapsam›ndaki yetkileri de yöneticiler do¤al
olarak kullanabileceklerdir. Örgütleme süreciyle ilgili yöneticinin kadrolama yetkisi-
nin bulunmamas›, okulda ücretli bir ö¤retmen bile görevlendirememesi engelleri, ya-
p›y› kurma yetkisinin istenen yeterlilikte kullan›lamayaca¤› anlam›na gelmektedir.
Sonuçta kullan›labilecek yetkiler, okul bütçesi oluflturma veya  kullanmayla ilgili  pa-
rasal engellere tak›lmaktad›r. 

Mesleki ve Teknik E¤itim Yönetmeli¤i

Madde 67- Kurumlarda, yerel gereksinimlere ve ulusal meslek standartlar›na
uygun olarak mesleki ve teknik e¤itim alan›nda sertifika ve belgeye götüren her tür
kurs aç›labilir. 
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Madde 68- Kurslar, yerel gereksinimler göz önüne al›narak ö¤retim y›l›n› kap-
sayacak flekilde plânlan›r. Ancak, yeni kurs gruplar› oluflturuldu¤unda plânlama d›-
fl› kurslar da aç›labilir. Kurslar, o bölgedeki kamu ve özel kurum ve kurulufllar›ndan
da yararlan›lacak flekilde aç›labilir.

Madde 253- Kurumun derslik, lâboratuvar, atölye, kütüphane, makine, araç-
gereci ile di¤er tesisleri e¤itim-ö¤retime haz›r bulundurur. Bunlar›n kurulmas›n›, ge-
lifltirilmesini, zenginlefltirilmesini ve olanaklar ölçüsünde di¤er ö¤retim kurumlar› ile
çevrenin de yararlanmas›n› sa¤lar. 

Mesleki ve Teknik E¤itim Yönetmeli¤i’nde yerel gereksinimlere ve ulusal
meslek standartlar›na uygun olarak mesleki ve teknik e¤itim alan›nda sertifika ve bel-
geye götüren her tür kursun aç›labilece¤ine yer verilmesi önemli bir yetkidir. Burada
da yönetimin, parasal kaynaklar› oluflturma yetkilerinin art›r›lmas›n›n gereklili¤i or-
taya ç›kmaktad›r. Karar verme süreciyle ilgili yetkileri uygulamaya koyman›n önün-
deki yap›sal engeller kald›r›lmas› halinde, okullar›n daha ifllevsel kurumlar olabilece-
¤i düflünülmektedir. 

LLiissee vvee OOrrttaaookkuullllaarr YYöönneettmmeellii¤¤ii 

Madde 7- c) Derslerin verimini art›racak maddî olanaklar› haz›rlamak, okul-
da bulunan eflya ve ders araçlar›ndan laboratuvar ve iflliklerden çal›flma saatlerin-
de ö¤rencilerin yararlanmalar› iflini düzenlemek, bu amaçlar› ço¤altmak, okul d›-
fl›ndan getirtilebilecek ders araçlar›n›n sa¤lanmas›na çal›flmak, ö¤retmenlerin ders-
lerinde bu araçlar› kullanmalar› ve ö¤rencilerine de kulland›rmalar› iflini önemle iz-
lemek,

f) Ders y›l›n›n çeflitli zamanlar›nda ö¤retmenlerin derslerini ve ifllerini yak›n-
dan izlemek (Bir y›l içinde her ö¤retmenin en az iki dersine girilmesi zorunludur). Ya-
ni okul yöneticisi iki den fazla girebilir.

k) Gerek ö¤renciler, gerek çevreyle ilgili e¤itim, ö¤retim çal›flmalar› için, çal›fl-
ma saatleri d›fl›nda da okuldan yararlan›lmas› olanaklar›n› sa¤lamak bu arada evle-
rinde çal›flabilme olana¤› bulunmayan ö¤renciler için, okul aile birli¤i ve okul koru-
ma dernekleriyle ifl birli¤i yapmak.

Madde 8 - Müdür, okulun e¤itim ve disiplin ifllerini düzenler, okulu, ö¤renci-
lerin çal›flacaklar›, dersleriyle ilgili araflt›rma yapacaklar›, bofl vakitlerini iyi kullana-
bilecekleri bir çevre durumuna getirecek tedbirleri al›r

Madde 39- c) Kitapl›¤› okul müdürünün uygun görece¤i zamanlarda, ö¤ren-
cilerin yararlanmas› için aç›k bulundurmak,

Madde 83 - Okul müdürü, müdür yard›mc›lar› ve ö¤retmenler gerek dersler-
de ve gerekse okulun genel hayat› içinde ö¤rencinin kiflisel geliflmesine olanaklar ha-
z›rlamak, toplumsal e¤itimlerini, yurt ve yard›mseverlik ödev ve sorum olgular›n›
besleyip güçlendirmek, ulusal ve toplumsal hayat›n gerektirdi¤i ifl bölümüne ve be-
raberli¤e al›flt›rmak ve bofl zamanlar›n› iyi kullanmalar›n› ö¤retmek için tedbirler al-
makla yükümlüdürler.

Madde 156- Okullar›n; kendi mezunlar›yla her zaman iliflkiyi korumalar›, me-
zunlar›n hayatlar› hakk›nda bilgiler toplamalar›, okuldan yetiflmifl ve yurda de¤erli
hizmetler yapm›fl olan, flehit düflen mezun ve ö¤rencilerle okula de¤erli hizmetler

                       



yapt›ktan sonra ayr›lm›fl olan yönetici ve ö¤retmenler için bir fleref köflesi kurmas›,
mezunlar›n kat›lmas›yla ara s›ra toplant›lar yapmas› istenir.

Lise ve Ortaokullar Yönetmeli¤i’nde  yönetimin, derslerin verimini art›racak
maddî olanaklar› haz›rlamak, okulda bulunan eflya ve ders araçlar›ndan ö¤rencile-
rin yararlanmalar› iflini düzenlemek, bu amaçlar› ço¤altmak, okul d›fl›ndan getirtile-
bilecek ders araçlar›n›n sa¤lanmas›na çal›flmak, ö¤retmenlerin derslerinde bu araçla-
r› kullanmalar› ve ö¤rencilerine de kulland›rmalar› iflini özenle izlemek, ders y›l›n›n
çeflitli zamanlar›nda ö¤retmenlerin derslerini ve ifllerini yak›ndan denetlemek gibi
hükümler yöneticinin örgütleme, denetim ve de¤erlendirmeyle ilgili yetkilerinin bu-
lundu¤unu göstermektedir. Müdürün okulu, çal›fl›labilir bir e¤itim çevresi haline
getirmesi, ö¤rencilerin kiflisel geliflimlerine olanaklar haz›rlamas›, okuldan mezun
olanlarla iliflkileri korumalar› için gerekli önlemleri almas›, yönetmelikte geçen an-
laml› ve önemli hükümlerdir. Bu tür yönetsel ifller ayn› zamanda insan kaynaklar›
yönetimi uzmanl›¤›n›n gereklerindendir. Ancak yöneticilerin ifllevsel ve ça¤dafl yö-
netimi gerçeklefltirebilmelerinin önünde buna uygun yetiflmeme, bütçe yetersizli¤i
ve üst yönetim taraf›ndan yeterince desteklenememe sorunlar›n›n bulundu¤u düflü-
nülmektedir. 

MMiillllîî EE¤¤iittiimm BBaakkaannll››¤¤›› EE¤¤iittiimm BBööllggeelleerrii vvee EE¤¤iittiimm KKuurruullllaarr›› YYöönneerrggeessii

Madde 10- Koordinatör müdür bütün bu kaynaklar›n bölgede verimli, etki-
li ve ortak kullan›m›n› sa¤lamak üzere e¤itim bölgesi dan›flma kurulunun önerile-
rini de dikkate alarak e¤itim bölgesi müdürler kurulu ile birlikte bir plân ve prog-
ram yapar, millî e¤itim müdürünün teklifi ve mülkî amirin onay›ndan sonra uygu-
lar.

Madde 19- E¤itim ve ö¤retim programlar›n›n uygulanmas›nda e¤itim bölgesi
bir bütün olarak düflünülür. Bu çerçevede; e¤itim kurumlar›n›n bina ve tesisleri, araç
gereç ve donat›m malzemeleri ortak kullan›l›r. Ayr›ca, etkili ve verimli olarak yarar-
lanabilmek amac›yla ö¤retmen ve di¤er personele bölge içinde birden fazla kurumda
görev verilebilir. Ayn› e¤itim bölgesinde bulunan ö¤renciler, kay›tl› bulunduklar›
okullarda ö¤retim görürler. Ancak, branfl›nda ö¤retmeni olmayan dersleri bölge için-
deki di¤er okullardan alabilirler. 

Madde 17- E¤itim bölgesi dan›flma kurulu koordinatör müdürün baflkanl›¤›n-
da; E¤itim bölgesi dan›flma kurulu; Bölgedeki e¤itim kurumlar› aras›nda gerekli ifl
birli¤i ve koordinasyonun gerçeklefltirilmesine; E¤itim kurumlar› d›fl›nda, bölgenin
e¤itime ayr›lacak tüm potansiyel kaynaklar›n›n seferber edilmesine, 

h) Baflta insan kayna¤› olmak üzere di¤er kaynaklar›n e¤itim kurumlar› ara-
s›nda ayr›m yap›lmaks›z›n verimli, etkili ve ortak kullan›m›n›n sa¤lanmas›na,

Madde 18- c) Bölgede e¤itime ayr›lacak kaynaklar›n tespiti ile bunlar›n bölge-
de ortak, etkili ve verimli kullan›m› için program haz›rlanmas›na.....,

Millî E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Bölgeleri ve E¤itim Kurullar› Yönergesi’yle geti-
rilen hükümler, okulun fiziksel ve insan gücü kaynaklar›n›n ortak kullan›m› olana¤›-
n› vermesi bak›m›ndan çok önemli bir geliflmedir. 10. maddede koordinatör müdü-
rün, okullar›n kaynaklar›n› bölgede verimli, etkili ve ortak kullan›m›n› sa¤lamak üze-
re e¤itim bölgesi dan›flma kurulunun önerilerini de dikkate alarak, e¤itim bölgesi
müdürler kurulu ile birlikte bir plân ve program yaparak, mülkî amirin onay›ndan
sonra uygulamaya koyaca¤› aç›kça belirtilmektedir. Bu maddelerde kimi zaman tak-
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dir kimi zaman ba¤l› yetkiye aç›kça iflaret edilmektedir. Okullar›n yetkilendirilmesi
ve güçlendirilmesi aç›s›ndan bu tür yetkilerin, e¤itim çal›flanlar›n›n yetifltirilmesi, ge-
lifltirilmesi, bütçe olanaklar›n›n art›r›lmas› gibi önlemlerle de desteklenmesi halinde
daha etkili okullar›n oluflturulmas› olanakl› olabilecektir.

BBuullgguullaarr 

Yukar›daki yönetmelik maddelerinin incelenmesi sonucunda, her türdeki
okul yöneticilerine, E¤itici Çal›flmalar Yönetmeli¤inde 16 bafll›kta, ilkö¤retim okulu
müdürlerine ‹lkö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤inde 6 bafll›kta,  meslek ve teknik okul
yöneticilerine Mesleki Teknik E¤itim Yönetmeli¤inde 3 bafll›kta, lise müdürlerine Li-
se ve Ortaokullar Okullar Yönetmeli¤inde 5 bafll›kta, e¤itim bölge baflkanlar›na E¤i-
tim Bölgeleri ve E¤itim Kurullar› Yönergesinde 4 bafll›kta takdir yetkisinin tan›nd›¤›
tespit edilmifltir. Belirlenen bu yetkilerin “yönetim süreçleri (karar süreci, planlama,
örgütleme, iletiflim, etki, koordinasyon ve de¤erlendirme)” bak›m›ndan analizi yap›l-
m›flt›r. Ancak yönetmeli¤in takdir yetkisi sa¤lad›¤› maddelerin, yönetim süreçlerin-
den bir kaç›na ayn› anda girebildi¤i de görülmüfltür. Örne¤in ‹lkö¤retim, Lise ve
Dengi Okullar E¤itici Çal›flmalar Yönetmeli¤inin 147.maddesi “Ö¤rencilerin ruh ve
beden sa¤l›klar› üzerinde olumsuz etki yapan ve kötü al›flkanl›klar kazand›ran, e¤i-
tim ve ö¤retim amaçlar› ile ba¤daflmayan çevrelerden sak›nmalar› için gerekli tedbir-
ler al›n›r. Ö¤rencilerin kahvehane, gazino, lokal ve benzeri yerlere gitmelerine izin
verilmez. Elveriflli okullarda ö¤rencilerin bofl zamanlar›n› daha iyi de¤erlendirmele-
rini ve dinlenmelerini sa¤lamak amac›yla ö¤renci lokalleri aç›labilir. Okul bahçesin-
den ve spor tesislerinden, tatil günlerinde de okul ö¤rencilerinin faydalanabilmesi
için, okul müdürlü¤ünce mümkün olan tedbirler al›n›r”demektedir. Bu madde okul
yöneticisine, de¤erlendirme ve eflgüdümleme boyutlar›nda takdir yetkisi tan›yabil-
mektedir. Ancak yöneticinin bu yetkileri ancak personelle ve bütçe olanaklar›yla kul-
lanabilece¤i göz önünde bulundurulursa, yeni önlemler de al›nmas› gereklili¤i orta-
ya ç›kmaktad›r. Karar alma, örgütleme ve eflgüdümleme yetkilerinin madde ve insan
gücü olanaklar›n›n haz›rlanmas› ve bunun da sürekli kendini gelifltiren yönetim per-
soneli ile  kullan›labilece¤i de¤erlendirilmektedir. Yönetmelikler incelendi¤inde, yö-
netim süreçleri aç›s›ndan okul yöneticilerine tan›nan takdir yetkisi, Tablo 1’deki gibi
maddeler baz›nda s›n›fland›r›lm›flt›r.

TTaabblloo 11.. YYöönneettmmeelliikklleerree GGöörree OOkkuull YYöönneettiicciilleerriinnee VVeerriilleenn TTaakkddiirr YYeettkkiissii

E¤itici Çal›flmalar ‹lkö¤retim Mesleki-Teknik Lise E¤itim 
Yönetmeli¤i Okullar› Okullar Yönetmeli¤i Bölgeleri

Yönetmeli¤i Yönetmeli¤i Yönerg.

Karar verme 13,17,88,96,107 29,68,94 67 - -

Planlama 7,12,113,147 64 68,253 7,39,83 19,18

Örgütleme 147 - - 8 19

‹letiflim 129 - - - -

Etki - - - 83, -

Koordinasyon 39,87,147,148 142,132 253 7 19,17,10

De¤erlendirme 48, 90,99,129,147 - - 7,156 -

                              



Tablo 1’den de anlafl›laca¤› gibi toplam 152 maddelik e¤itici çal›flmalar yö-
netmeli¤inde 16, toplam 139 maddelik ilkö¤retim kurumlar› yönetmeli¤inde 6, top-
lam 317 maddelik mesleki teknik e¤itim yönetmeli¤inde 3, toplam 160 maddelik li-
se ve ortaokullar yönetmeli¤inde 5 ve toplam 26 maddelik e¤itim bölgeleri ve e¤i-
tim kurullar› yönergesinde 4 maddede yöneticiye takdir yetkisi tan›nd›¤› görül-
mektedir.

Baz› yönetmelikler tüm okullar› kapsamaktad›r. Örne¤in e¤itici kol çal›flmala-
r› yönetmeli¤i hem ilkö¤retim hem lise hemde mesleki ve teknik liseleri kapsar. Bu-
nun yan› s›ra lise yönetmeli¤inin maddeleri mesleki teknik okullar› kapsamaktad›r.
Takdir yetkileriyle ilgili yönetmelik maddelerinin içeri¤i incelendi¤inde, yöneticilerin
karar verme, planlama, örgütleme ve de¤erlendirme süreçleriyle ilgili yetkileri bu-
lunmakla beraber bu yetkiler örgütlemenin tüm boyutlar›n› içermemektedir. Bu ba¤-
lamda kadrolama ve donat›mla ilgili görevler belirtilmekte, hangi personelle ve han-
gi parasal kaynaklardan belirtilen görevlerin yap›laca¤›, yetkilerin kullan›laca¤› aç›k-
lanmamaktad›r. 

Yönetmeliklerin okul yöneticilerine verdi¤i takdir yetkisini okullara göre s›n›f-
land›rd›¤›m›zda flöyle bir tablo karfl›m›za ç›kmaktad›r (Tablo 2).

TTaabblloo 22.. YYöönneettmmeelliikklleerrddee BBeelliirrttiilleenn TTaakkddiirr YYeettkkiissiinniinn OOkkuullllaarraa GGöörree DDaa¤¤››ll››mm››

Tablo 2’ye göre ilkö¤retim okullar› yöneticilerinin birinci s›rada karar süreci
ve de¤erlendirme boyutunda, ikinci s›rada planlama ve koordinasyon boyutunda,
üçüncü s›rada örgütleme ve iletiflim boyutlar›nda takdir yetksine sahip olduklar› gö-
rülmektedir. Lise yöneticileri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise birinci s›rada de¤erlendirme
ve planlama boyutunda, ikinci s›rada koordinasyon ve karar verme sürecinde, üçün-
cü s›rada örgütleme, dördüncü s›rada iletiflim ve etki boyutlar›nda takdir yetkilerinin
topland›¤› görülmektedir. Mesleki teknik lise aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise planlama sü-
recinin birinci s›rada, de¤erlendirme boyutunun ikinci s›rada, karar verme ve koordi-
nasyon boyutlar›n›n üçüncü s›rada, örgütleme boyutunun dördüncü s›rada ve beflin-
ci s›rada iletiflim ve etki boyutlar›nda takdir yetkisinin bulundu¤u görülmektedir.
Bölge müdürleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise en çok takdir yetkisi bulunan boyutun ko-
ordinasyon boyutu oldu¤u, ikinci s›rada planlama ve üçüncü s›rada örgütleme boyu-
tunun yer ald›¤› görülmektedir.
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Ilkö¤retim Genel Lise Mes.Tek.Lise Bölge 
Okullar› Müdürleri

Karar verme 13,17,88,96,107 13,17,88,96,107 13,17,88,96,107,67 -

Planlama 7,12,113,147 7,12,113,147, 7,39,83 7,12,113,147,68,253,7,39,83 19,18

Örgütleme 147 147,8 147,8 19

‹letiflim 129 129 129 -

Etki - 83 83 -

Koordinasyon 39,87,147,148 39,87,147,148,7 39,87,147,148,253,7 19,17,10

De¤erlendirme 48,  90,99,129,147 48, 90,99,129,147, 7,156 48, 90,99,129,147,7,156 -

                         



Dikkat edilirse, okullar›n ifllevi ve hitap etti¤i ö¤rencilerin yafllar› bak›m›ndan,
okul yöneticilerinin takdir yetkisi oran› de¤ifliklik göstermektedir.Yani ilkö¤retim
okulu yöneticilerinin takdir yetkisinin di¤er okullara göre daha az oldu¤u (toplam
20), lise yöneticilerinin ilkö¤retim okullar›ndan biraz fazla (toplam 28); buna karfl›n
okulun iflleyifli ve amac› bak›m›ndan mesleki teknik lise yöneticilerinin daha çok tak-
dir yetkisine sahip oldu¤u (toplam 32) görülmektedir. Ayr›ca okul bölge yöneticileri-
nin ise planlama, örgütleme ve koordinasyon boyutlar›nda takdir yetkilerinin toplan-
d›¤› görülmektedir. Bu da bölge yöneticilerinin görevleriyle uyum gösterdi¤inin gös-
tergesi olarak de¤erlendirilebilir. 

Yönetmeliklerde yer alan maddelerdeki takdir yetkisinin konusu ve içeri¤i ni-
tel düzeyde incelendi¤inde afla¤›daki de¤erlendirmeleri yapmak olanakl›d›r. 

‹lkö¤retim, Lise ve Dengi Okullar E¤itici Çal›flmalar Yönetmeli¤i’nin bir k›s›m
maddelerinde, okullarda oluflturulacak e¤itsel kollarla ilgili kararlar alma, planlama
ve örgütleme süreçleriyle ilgili yöneticilerin takdir yetkileri belirtilmektedir. Yöneti-
min, törenlerle ilgili takdir yetkileri, yönetimin örgütleme süreciyle ilgili yetkileri ola-
rak de¤erlendirilebilir. Yöneticinin baz› yetkilerine iflaret edilmekle beraber, bunun
gerçeklefltirilmesinin önünde, okul bütçesi ve personel al›m›yla ilgili  yetki s›n›rl›l›¤›
sorunlar› bulunmaktad›r. Ayr›ca yöneticinin örgütleme, etkileme ve eflgüdümleme
yetkilerine iflaret edilmekle beraber bunun gerçeklefltirilmesinin yap›sal ve yasal en-
gelleri dikkate al›nmamaktad›r.

Yöneticinin ö¤rencilere izin verme, beceri derslerini okutabilecek ö¤retmen-
leri haz›rlama, ö¤retmenler kurulunun toplanmas›, okulun bir e¤itim merkezi hali-
ne getirilmesi, çevre olanaklar›n›n kullan›lmas› yetkilerine Millî E¤itim Bakanl›¤› ‹l-
kö¤retim Kurumlar› Yönetmeli¤i’nde iflaret edilmektedir. Örgütleme süreciyle ilgili,
yöneticinin okulda hizmetli personel veya ücretli bir ö¤retmen bile görevlendireme-
mesi engelleri, yap›y› kurma yetkisinin yeterince kullan›lamayaca¤›n› göstermekte-
dir. 

Mesleki ve Teknik E¤itim Yönetmeli¤i’nde mesleki ve teknik e¤itim alan›n-
da sertifika ve belgeye götüren her tür kursun aç›labilece¤i yer almaktad›r. Karar
verme, planlama, örgütleme, eflgüdümleme süreçleriyle ilgili yetkileri uygulamaya
koyman›n önündeki yap›sal engeller kald›r›ld›¤›nda, okullar›n daha üretken ve et-
kili ö¤retim kurumlar› olabilece¤i düflünülmektedir. Lise ve Ortaokullar Yönetme-
li¤i’nde  derslerin verimini art›racak parasal olanaklar› haz›rlamak, her türlü ders
araçlar›n›n okuldan veya d›flardan sa¤lanmas›na çal›flmak, derslerde bu araçlar›n
ifllevsel düzeyde kullan›lmas›n› sa¤lamak ve izlemek, ders y›l›n›n çeflitli zamanla-
r›nda ö¤retmenlerin derslerini ve ifllerini yak›ndan denetlemekle ilgili maddeler,
örgütleme, denetim ve de¤erlendirmeyle ilgili yönetim yetkilerinin bulundu¤unu
göstermektedir. Okul müdürünün okulunu, nitelikli bir e¤itim çevresi haline getir-
mesi, ö¤rencilerin kiflisel geliflimlerine olanaklar haz›rlamas›, okuldan mezun olan-
larla iliflkilerin sürdürülmesi yönetmelikte geçen önemli hükümlerdendir. Bu hü-
kümler insan kaynaklar› yönetimi anlay›fl›n›n gerçeklefltirilmesine yönelik anlamlar
içermektedir. Çal›flanlar›n, ö¤rencilerin, velilerin beklenti, gereksinim ve yetenekle-
rini dikkate alarak yönetme bilgi ve becerisi gerektiren insan kaynaklar› yönetimi
uzmanl›¤›n›n, e¤itim kurumlar› aç›s›ndan da önemli ve gerekli oldu¤u düflünül-
mektedir. Etkili ve ça¤dafl yönetimi oluflturabilmenin önünde yöneticilerin ve di¤er
e¤itim çal›flanlar›n›n e¤itim, yetiflme, bütçe yetersizli¤i gibi sorunlar›n bulundu¤u
de¤erlendirilmektedir. 
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Okulun fiziksel ve insan gücü kaynaklar›n›n ortak kullan›m›na olanak verme-
si bak›m›ndan Millî E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Bölgeleri ve E¤itim Kurullar› Yönergesi
önemli bir ad›m olarak düflünülmektedir. Koordinatör müdürün, okullar›n kaynak-
lar›n› bölgede verimli, etkili ve ortak kullan›m›n› sa¤lamak üzere, e¤itim bölgesi mü-
dürler kurulu ile birlikte bir plân ve program yaparak, gerekli onaylardan sonra uy-
gulamalara bafllayaca¤› yönergede belirtilmektedir. Yönetmelik maddelerinde takdir
yetkisine iflaret edilmektedir. Bu tür yetkilerin, e¤itim çal›flanlar›n›n sürekli e¤itimi,
gelifltirilmesi, bütçe olanaklar›n›n art›r›lmas› gibi önlemlerle de desteklenmesi halin-
de daha ifllevsel ve etkin okullar oluflturulmas›n›n olanakl› olabilece¤i de¤erlendiril-
mektedir.

SSoonnuuçç vvee ÖÖnneerriilleerr

Genel olarak yetki ba¤l› ve takdir yetkisi olmak üzere iki ayr›l›r. Yönetime
belli bir fleyi yapmas› kesin olarak belirtilmiflse ba¤l› yetkiden, o fleyi yapabilmesi
için az ya da çok bir hareket serbestli¤i tan›nm›fl ise takdir yetkisinden söz etmek
mümkündür. E¤itim sektörü takdir yetkisinin en çok olmas› gereken alanlardan bi-
ridir. Ancak, ülkemiz e¤itim sisteminin merkezi yap›lanmas›, takdir yetkisinin ala-
n›n› daraltmaktad›r. Her fleye ra¤men, ilkö¤retim ve ortaö¤retim okullar›n›n iflleyifli
yönetmeliklerle düzenlense bile, e¤itim etkinliklerinin hitap etti¤i kesimin insan ol-
mas› nedeniyle, belli alanlarda okul yöneticilerine takdir yetkisi tan›nm›flt›r. Ancak
genel olarak bak›ld›¤›nda, okul yöneticilerine yönetmeliklerle tan›nan takdir yetkisi
yine de s›n›rl› düzeydedir. Buna ra¤men mevcut takdir yetkisinin da¤›l›m›na bak›l-
d›¤›nda ise, bütün okullar aç›s›ndan daha çok karar verme, planlama, eflgüdümleme
ve de¤erlendirme boyutlar›nda görülmektedir. Özellikle örgütleme boyutunda tak-
dir yetkisinin s›n›rl› düzeyde olmas› merkezi yap›lanman›n bir sonucu olarak görü-
lebilir. Yine, okulun seviyesi yükseldikçe, okul yöneticisine tan›nan takdir yetkisinin
artt›¤› görülmektedir. 

Yönetmeliklerde yöneticinin baz› yetkilerine iflaret edilmekle beraber, okul
bütçesinin s›n›rl›l›¤› ve personel alma yetkilerine aç›kl›k getirilmemektedir. Maddele-
rin içeri¤i incelendi¤inde, örgütleme, etkileme ve eflgüdümlemeyle ilgili yetkilerine
yer verilmekte ancak bunun gerçeklefltirilmesinin yap›sal ve yasal engelleri dikkate
al›nmamaktad›r. Okulun bir e¤itim merkezi haline getirilmesi, çevre olanaklar›n›n
kullan›lmas›, yöneticinin ö¤rencilere izin verme, beceri derslerini okutabilecek ö¤ret-
menleri haz›rlama, ö¤retmenler kurulunun toplanmas› yetkileri yönetmeliklerde be-
lirtilmektedir. Ancak örgütleme süreciyle ilgili, yöneticinin okulda hizmetli personel,
ücretli bir ö¤retmen bile görevlendirememesi gibi yetki s›n›rl›l›¤› sorunlar› yaflan-
maktad›r. Özellikle Mesleki ve Teknik E¤itim Yönetmeli¤i’nde mesleki ve teknik e¤i-
tim alan›nda sertifika verme ve her tür kursun aç›labilece¤i yer almaktad›r. Bunlar
önemli yetkiler olarak düflünülmektedir.

Derslerin verimini art›racak olanaklar› haz›rlamak, her türlü ders araçlar›n›n
okuldan veya d›flardan sa¤lanmas›na çal›flmak ve yap›lanlar› izlemek, ö¤retmenlerin
derslerini ve ifllerini denetlemekle ilgili maddeler, yöneticilerin örgütleme, denetim
ve de¤erlendirmeyle ilgili baz› yönetim yetkilerinin bulundu¤unu göstermektedir.
Yönetmeliklerdeki baz› maddeler, insan kaynaklar› yönetimi anlay›fl›n›n gerçekleflti-
rilmesine yönelik anlamlar da içermektedir. Bireyin beklenti, gereksinim ve yetenek-
lerini dikkate alarak yönetme bilgi ve becerisini gerektiren insan kaynaklar› yönetimi
uzmanl›¤›, e¤itim kurumlar› aç›s›ndan da uygulanabilir ve önemli bir ça¤dafl yakla-
fl›md›r. Okulun fiziksel ve insan gücü kaynaklar›n›n ortak kullan›m›na olanak verme-
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si bak›m›ndan Millî E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Bölgeleri ve E¤itim Kurullar› Yönergesi
önemli bir ad›md›r. 

Yönetmelik maddelerinde takdir yetkisine iflaret edilmektedir. Bu tür yetkile-
rin, e¤itim çal›flanlar›n›n sürekli e¤itimi, gelifltirilmesi, bütçe olanaklar›n›n art›r›lmas›
gibi önlemlerle de desteklenmesi halinde daha ifllevsel ve etkin okullar oluflturulmas›-
n›n olanakl› olabilece¤i de¤erlendirilmektedir. Karar verme, planlama, örgütleme, efl-
güdümleme süreçleriyle ilgili yetkileri uygulamaya koyman›n önündeki yap›sal en-
geller kald›r›ld›¤›nda, okullar›n daha üretken ve etkili ö¤retim kurumlar› olabilece¤i
düflünülmektedir. Bu sonuçlar aç›s›ndan, okul yöneticilerine verilen takdir yetkisi ala-
n›n›n, yönetim süreçlerinin tüm boyutlar› bak›m›ndan geniflletilmesi gerekti¤i söyleni-
lebilir.

Okul yönetiminde karar verme sürecinin h›zland›r›lmas›, gerekti¤i yerde ve
zamanda planlaman›n ve örgütlemenin yap›lmas›, koordinasyonun hemen sa¤lan-
mas› ve de¤erlendirmelerin yap›l›p, sonuç hakk›nda dönütün al›nabilmesi hem yöne-
timin hem de okulda yap›lan e¤itimin kalitesini art›racakt›r. Çünkü personelin kat›l›-
m›yla al›nan kararlar ve oluflturulan kurallar, daha çok sahiplenilmekte ve  uygula-
n›lmaktad›r. Bu durum, takdir yetkisinin geniflletilmesi ile mümkündür.
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AADDMMIINNIISSTTRRAATTOORRSS’’ DDIISSCCRREETTIIOONNAARRYY PPOOWWEERR

‹‹ssmmaaiill AAYYDDOO⁄⁄AANN**

FFaarruukk YYAAYYLLAACCII****

AAbbssttrraacctt

The discretionary power that gives administrators the freedom of cho-
osing is examined in this study. The definition, the scope and the limitations of
discretion are studied. Also, the discretion that school administrators posses are
displayed by scrutinizing the legislations of the schools. The result of the study
indicate that the higher the school level is, higher administrators’discretion is
and that administrators posses a little discretion about the dimensions of com-
munication and effect. 
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