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Son yıllarda, ilçe milli egitim müdürlüklerininkuruluşu,ilkögretimin8 yıl
oluşu şeklindeki yapısal degişiklikler, egitim sistemimizin yapıboyutunun yet1cive
sorumlulukögelerinin yeniden gözden geçirilm~ini gerektinoiştir. Bu degişmeler, il
ve ilçe milli egitim müdürlükleriningörevlerinde yüksek oranlı bir binişime neden
olmuş, ilkögretim okulu müdürlerjningörev ve sorumluluk alanlarını genişletmiş,
ilişkilerini farklılaştumıştır. 1lkögretimokulu müdürlügügörevi güçleşmiştir.

Bir ilkögretim okulu müdürününkırk maddedesayılan görevlerindenyalnızca bi-
risi şudur "Okulu~ bakımı, tamiriıoyun yerlerinin düzenlenmesi, bahçenin
işlenmesi, ders araç gereçlerinin saglanması, yapılması, okul-çevre ilişkilerinin
geliştirilmesi, ögretmen-ögrenci ve diger personelin sosyal-kültürel gelişimleri için
gerekli~irlerin alınması".

.

Bu sayıca. çok ve kapsamlı görevlerin yerine. getirilebilmesi için gereken
güçlerden birisi de yetkidir. Yetki, üst yöneticilere, yürütme işleri konusundaki
bagımlılıgı azaltır, işlerin yerinden, çabuk yürütülmesinisaglar, müdüründiger etki
güçlerini destekler. 1lkögre~ okulu yöneticilerinin yetkileri, gö~vlerini etkin ~Ia- "
rak gerçekleştinoelerini saglayacak <tüzeyOOdegildir. Okul müdürününsicil ve disip-
lin amirligi yetkileri, yürütmegücündençok, uyuma yönelik ceza gücü işlevindedir.
Disiplin amirligi, "kusurlu sayılrna" cezası verme ile sınırlıdıi; sicil' amirliginin, 60-
90 arasındanot verilmesi durumundapratikve önemlibir sonucuda yoktur.

Okul müdürünün,yürütmeyi destekleyecek ow. ödül gücü, büyük ölçüde kişisel
yeterliklerine bırakılmıştır. Müdüı:, ögretmenlerlne bir gün izin bile verememekte,
ögretmenlerinderslerineheryanyılda yalnızca birerkez.girebilmektedir.

ttve ilçe egitim müdürlükleriningörevleri büyük ölçüde binişmiştir, bu birimle-
i

rin altmışalUmaddedesayılan ortak görevleri vardır. Bu görevler, düzeyleri de farklı
olan iki yönetim birimine verilmiştir, bu bir örgütleme yanlışıdır. Aynca, ilin

.
(*) Hacettepe üniversitesi Egitim fakültesi Öjretim üyesi.
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yönetimalanı, ilçelerin yönetim alanlannın birleşmesiyle oluştu~undan, ilçelerce

yapılacak bu görevlerin, illerce yapılaca~ı bir alan da yoktur. Bir üst yönetim basa-

ma~ının görevi, alt basamaklann yapmalan gereken veya yapabilecekleri işleri .yap-
.

mak degil, onları denetleme~tir. 11ve ilçe egitim müdürlüklerinin görev ve yetkileri-
nin, bu açılardan gözden geçirilmesi gerekir.

Görev ve yetki sorununun ikinci boyutu yeterliktir. Yetkisini ide kullanarak
görevlerini yeritle getirmesi beklenen yöneticinin, bunlan yapabilecek yeterlikte
olması gerekir. Yetki aktanmında da öncelikle bu gözetilmelidir. Bireylere temel va-
tandaşıık egitimi vermesi gereken ilkögretim okullanndaki müdürlerin yeterlikleri,

bu agır görevlerini yerine getirebilecekleri düzeyde olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi,
. müdürlerinseÇilmeve yetiştirilmesüreç~erindekiuygunluAabaAlıdır.

Yöneticilik de di~erıneslekler gibi özel bir e~itimgerektirir. Bu egitimi almamtş
birinin yöneticilik yapması, tıp egitimi almamış birinindoktorlukyapmasındandaha
sakıncalıdır. çünkü, böyle bir yöneticinin verece~i yanlış kararlar, yönetim basa-
magı yÜkseldikçe, daha çok insanınyaşamınıetkiler. Buna ra-gmen,Milli Egitim Ba-
kanlıgı h~la, yöneticilige atamada genel koşul olıp-ak ögretmen olmayı

öngörmektedir. Yöneticilik ögrenimi görmüş olmak özel koşulolarak bile ele
alınmamakta,yalnızca tercih nedeniolarakgörüInıektedir.

Yönetici olarak atanmadaetken olan sosyal ve yeterlik puanı, yönetici adayının
okul müdürünceveya adayı önerenkururncaverilmektedir.Bir kişinin öznel'
yargılarını taşıyan bu form, müdürüyle hangi nedenle olursa olsun iyi geçinemeyen

adayın yöneitci olmasını bÜyük öİçüde bngel\emekte, kurumca önerilen adaylara

avantaj saglarnaktadır.

Görev ve yetkiler, sahiplerince istenen zaman ve ölçüde kullanılsın diye degildir.
,Yönetici, yetkilerini kullanmak zorundadır. Bu zorunlugun adı sorumluluktur. Okul

müdürleri de yasal metinlerle'kendilerine verilen yetkileri kullanmak zorundadırlar.
Bunu yapacak yeterlikte olmayan müdürler, yasal metinlerin kendilerine açıkça yetki
verdigi durumtarda bile nasıl davranacaklannı üst makamlardan yazıyla sorabilmekte-

dir. Ülkemizde merkezden yönetim alışkanlıgı henüz terkedilmemiş oldugundan, ast-

ların görevalanına giren işlerden bazılannı haıa amirleri üstlenebiimektedir. Bunun

bir nedeni de, yönetim basamagı yükseltilmiş' ama yönetsel yeterlikleri aynı kalmıŞ

yöneticilerin, yeni yetkilerinin gösterdigi görevleri yapmak zorunda kalmalandır. Üst

yönetimlerin görevleri daha çok, ortak hizmetlerin yürütülmesi ve eşgüdüm
olmaIıdır. Yetkilerin üstlerce kullanılması, astlan, sorumluluktan uzak tutabilir,
görevlerini savsaklamaya itebilir. '
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Görevlerini yerinde, zamanında, usulüne uygun şekilde yerine getirmeyen
yöneticiler sorumlu tutulmalıdır, aksi halde, nasıl olsa kimseye bir şeyolmuyor
düşüncesi i,Dsanlangöreve kayıtsız davraıtmayaitebilir. Başarısız yöneticiler, herhan-
gi bir yaptırım uygulanmadan görevde tutulmamalıdır.Bunların hizmetçi egitimle
mi yetiştirilecegi, yoksa başka görevlere mi atanacagı, ilgili yönetmelikte belli edil-
memiştir. 11ve ilçe 'milli egitim müdürıerinin sözü edilen görev binişimi, hangi
işlerde kimin sorumlu öldugunu belirlemeyi güçleştirmekte, kusur ortada kalabil-
me~. '

tlkögretim okulu yönetiminin sorumluluk boyutu kararlaştırılıp, qygulamada da

gerçekleştirilmedikçe, onların görevlerini yerine getirmede her zaman titiz davranma-
larını bekıemek gerçekçi olmaz. Yöneticiler, yetkilerini canlarının istedikleri gibi

kullanamayacaklarını, yaptıkları ve yapmaları gerektigi halde yapmadıkları her ey-

lemden sorumlu tutulacaklarını, bunun yaptırımına katlanmak durumunda kalacak-
larını bilmek zorundadırlar.

İlkögretim, anaokulundan liseye kadar olan dönemdeki insanl3flD gereksinimlerini

karşılamaya hazır olmalıdır. Bu hazırlık, yalnızca ders sürecini degil, ders dışı zaman-

ları kullanmaya, degerlendirmeye; ögrencilerin yeteneklerini ortaya çıkararak, onları

üst ögrenime hazırlamaya yönelik olmalıdır. İlkögretim okulu, yalnızca okula gelen
ögrencileri degil, çevresindeki halkı da egiten bir egitim merkezi olmalıdır. çünkü
aileyi egitmeden çocugunu egitmek çok güçtür. Bunlar altından kolayca kalktlacak

sorumluluklar degildir. Okul müdürleri bunu başarabilecek yeterliklerde
yetiştirilmeli, bu sorumlulukları taşıyabilecek güçte olmalıdır.
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