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Önsöz

Bir kitab›n önsözünden beklenen, okuyucu ile yaz›lanlar aras›nda özdeflim
kurmakt›r. Bu bir bak›ma okuyucuyu ilerleyece¤i alanda önceden bilgilendirmek,
ona genel çizgileri ile bir bak›fl aç›s› vermektir. Türk E¤itim Sistemi oldukça eski
ve köklü bir geçmifle dayanmakla birlikte e¤itim yönetimi ve okul yönetimi ala-
n›ndaki geliflmelerin sisteme kat›lmas› yeni say›labilir. Osmanl›’n›n “matbaan›n
kullan›m›n›” al›fltaki yavafll›k ve tutumla, Türk E¤itim Sistemini yönetenlerin e¤i-
tim yönetimi ve okul yönetimi alan›ndaki yenilikleri sisteme aktarmalar› benzerlik
göstermektedir. Umudumuz sisteme yeni kat›lanlar›n bu tutum ve bak›fl aç›s›na
sahip olmamalar›d›r. Kitap haz›rlan›rken bu beklenti ile hareket edilmifltir.

Kitap dokuz üniteden oluflmaktad›r. Toplumsal yap›n›n flekillendirilmesinde
araç rolünü oynayan okullar›n sistem bütünlü¤ü içerisinde nas›l ele al›nmas› ge-
rekti¤ine, sistemdeki olas› de¤iflmelerin sistemle iliflkili di¤er ö¤elerde nas›l bir de-
¤iflme yaratabilece¤ine ve Türk E¤itim Sisteminin sistem özellikleri aç›s›ndan na-
s›l de¤erlendirilmesi gerekti¤ine iliflkin bilgilere ünite birde yer verilmifltir.

Cumhuriyetin kuruluflundan bafllayarak ça¤dafl bir ülke kurma ve de¤iflimi
sa¤lama yönündeki çabalar›n uygulama oda¤› olan Türk E¤itim Sisteminin yasal
dayanaklar›n›n neler oldu¤u ünite ikide, Türk E¤itim Sisteminin Amaçlar›, ilkele-
ri, sistemi oluflturan örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›n›n ve ifllevlerinin neler ol-
du¤una, merkez, taflra ve yurt d›fl› örgütünün nas›l yap›land›r›ld›¤›na ve ifllevleri-
nin neler oldu¤una iliflkin bilgilere ünite üçte yer verilmifltir.

E¤itim sisteminin amaçlar›n›n gerçekleflmesi ve ülke geneline yayg›nlaflt›r›lma-
s› ifllevini üstlenen e¤itim yönetiminin; ne oldu¤u, nas›l olmas› gerekti¤i konular›-
na ünite dörtte, e¤itim yönetimine göre daha dar bir çerçevede yönetim etkinlik-
lerini gerçeklefltirmek durumunda olan okul yönetiminin boyutlar›n›n, yap›s›n›n,
okulun yönetsel özelliklerinin ve okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin neler
olmas› gerekti¤ine iliflkin bilgilere ünite beflte yer verilmifltir.

Yönetim bir süreç olarak ele al›nd›¤›nda okul yönetim süreçlerinin neler ol-
du¤una iliflkin bilgilere alt›da, okullardaki insan kayna¤›n›n seçilmesi, yönetil-
mesi, performanslar›n›n de¤erlendirilerek ödül ve yapt›r›mlar›n uygulanmas› sü-
recinde neler yap›labilece¤ine iliflkin insan kaynaklar›n›n yönetimi bilgilerine
ünite yedide yer verilmifltir. Mesle¤e bafllad›klar›nda okul yönetim ifllerinin ge-
nel çizgileri ile neler olabilece¤ine iliflkin bilgilere ünite sekizde, Türk E¤itim
Sistemi için yap›lan her türlü giriflim ve düzenlemelerin baflar›l› olup olmad›¤›-
na, sistemin etkili¤ini ve verimlili¤ini, sistemin yenileflmesinde veri sa¤lamay›
amaçlayan de¤erlendirme sürecinin neler oldu¤una iliflkin bilgilere ünite dokuz-
da yer verilmifltir.

Eme¤i geçenlere teflekkür, okuyuculara baflar›lar dilerim.

Editör
Prof.Dr. Coflkun BAYRAK
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viii Ku l lan ›m K › lavuzu

Girifl: Ünitede ifllenen konulara
iliflkin bilgi veren, konuya bafl-
lamadan önce sizi düflünmeye
iten, gerekti¤inde konular› daha
iyi kavrayabilmeniz için yapma-
n›z gerekenleri belirten k›sa
aç›klamalard›r.

A m a ç l a r › m › z :
Üniteyi tamamlad›¤›n›zda
kazanaca¤›n›z bilgi ve
becerilerdir.

endi kendine ö¤renme
ilkelerine göre

haz›rlanm›fl olan bu kitab›n
ifllevlerini ö¤renmek için
haz›rlanan “Kullan›m
K›lavuzu”, konular›
anlaman›zda ve s›navlara
haz›rlanman›zda sizlere
fayda sa¤layacakt›r.

K

N

Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular›n günlük ya-
flama yans›malar›n› içeren, kuramsal aç›klama-
larla çevrenizde yaflanan olaylar aras›nda ba¤
kurman›za yard›mc› olmay› hedefleyen örnek olay-
lar, anektodlar, al›nt›lar ya da gazete haberleridir.

‹çindekiler: Ünite içinde hangi konu-
lar›n ifllenece¤ini gösterir. Ana konu-
lar›n bafll›klar›n› içerir.

Anahtar Kav-
ramlar: Ünite-
de aç›mlanan
temel kavram-
lard›r. Ünitede-
ki önemli nok-
talara iliflkin
ipuçlar› verir.

S›ra Sizde: ‹fllenen konular› kavray›p
kavramad›¤›n›z› kendi kendinize ölç-

menize yard›mc› olmaya amaçlayan, düflün-
meye ve uygulamaya yönlendiren sorulard›r.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE
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Yana Ç›kma: Metin içinde yer alan önemli kav-
ram ve ifadelere iliflkin tan›m ya da aç›klama-
lard›r. Önemsemeniz gereken noktalar› gösterir.
Metin içinde yap›lan aç›klamalar›n bir tür çok
k›sa özeti gibi düflünülebilir.

Düflünelim: Metnin herhangi bir yerinde ve ge-
rekti¤inde sizlerin düflünmesini, düflündüklerinizi

belirli bir konuya yo¤unlaflt›rman›z› sa¤lamak amac›yla so-
rulan sorular ya da sizin yapman›z beklenen davran›fllard›r.S O R U
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Özet: Ünitede ayr›nt›l› iflle-
nen konular›n önemli nok-
talar› tekrar vurgulan›r. 

Kendimizi S›nayal›m: Ünitede ifl-
lenen konular› ö¤renip ö¤renme-
di¤inizi kendi kendinize ölçme-
nizi sa¤layacak, bir tür s›nava
haz›rl›k testidir. S›navlarda
ç›kabilecek türde sorular› içerir. 

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›:
"Kendimizi S›nayal›m" bölümündeki
sorular›n cevaplar›n› ve ilgili oldukla-
r› konular› içerir. Yanl›fl cevaplad›¤›-
n›z sorularla ilgili konular› tekrar et-
meniz s›navdaki baflar›n›z› art›rabilir.   

Yararlan›lan ve Baflvurulabile-
cek Kaynaklar: ‹fllenen konulara
iliflkin daha genifl bilgi edinmek
isteseniz bu bölümde yer alan
kaynaklar› inceleyebilirsiniz.  

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›: "S›ra Sizde"lerde
yer alan sorular›n cevaplar›n› içerir. Her hangi
bir S›ra Sizde sorusuna verdi¤iniz cevap ile bu
bölümdeki cevab› karfl›laflt›rarak, ilgili konuyu
ne ölçüde ö¤rendi¤inizi belirleyebilirsiniz.

Yaflam›n ‹çinden: Üni-
tede aktar›lan kuramsal aç›k-
lamalar ile günlük yaflam›m›z-
da karfl›laflt›¤›m›z olaylar ara-
s›nda iliflki kurman›z› sa¤la-
mak için verilmifl haber ve
al›nt›lard›r. ”

“

Okuma Parças›: Bu bölümde,
baz› do¤rudan iliflkili bilimsel
bir çal›flmadan al›nan okuma
parçalar›na yer verilmektedir.
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Sistem Kavram› ve
Özellikleri

Toplumsal yap›n›n flekillendirilmesinde e¤itimi araç olarak kullanan e¤itim yöne-
ticilerine önemli görevler düflmektedir. E¤itimin kendisinden beklenen rolünü ger-
çeklefltirmesi okullar arac›l›¤› ile olmaktad›r. Toplumsal yap›n›n flekillendirilme-
sinde araç rolünü oynayan okullar›n iyi yap›land›r›lmas› ve iflletilmesi, üstlendik-
leri rolün baflar›yla gerçeklefltirilmesini okullar›n sistem yaklafl›m› ile flekillendiril-
mesi ile olanakl›d›r. Toplumun dönüflümünde okullar eskiden tek bafl›na ve etkili
bir görev üstelenmekteydiler. ‹çerisinde bulunulan yüzy›lda bu rollerde bir azalma
oldu¤u düflüncelerini gerçekçi bulmak olanaks›zd›r. Bilgi teknolojileri ve iletiflim
araçlar›n›n geliflerek insan yaflam›nda yayg›nl›kla kullan›lmas› okulun ifllevini
azaltma yerine daha da artt›rmaktad›r. Eskiden ö¤renciler “mutlak” bilgiyi okul-
lardan al›yorlard›. Bugün ise bilgilerin büyük ço¤unlu¤unu bilgi eriflim kanalla-
r›ndan, okul d›fl› etkileflimlerinden ö¤renmektedirler. 
Okul içi ve d›fl› de¤iflkenleri en iyi aç›klayan kavramlardan biri “Sistem” kavram›-
d›r. Bu bölümde öncelikle sistem kavram›n›n anlam› üzerinde durularak di¤er
ünitelerde otaya konulan Türk E¤itim Sisteminin dünü, bugünü ve gelece¤ine yö-
nelik anlamland›rmaya katk› sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Toplumsal yap›n›n flekillenmesinde e¤itim sisteminin rolünün ne oldu¤unu
aç›klayabilecek,
Sistem kavram›n›n do¤uflunu aç›klayabilecek,
Sistem kavram›n›n anlam›n› aç›klayabilecek,
Sistem ve örgüt iliflkisini aç›klayabilecek,
Sistemin ögelerini aç›klayabilecek,
Okulun sistem özelliklerini aç›klayabilecek, 

bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

N
N
N
N
N
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• S‹STEM KAVRAMININ DO⁄UfiU
• S‹STEM KAVRAMININ ANLAMI
• S‹STEM VE ÖRGÜT ‹L‹fiK‹S‹
• S‹STEM‹N ÖGELER‹

Örnek Olay

Televizyonu açt›¤›nda duydu¤una inanamam›flt›. Türkiye Cumhuriyetinin Milli
E¤itim Bakan› ö¤retmenlerin yoksulluk s›n›r›nda maafl almalar›n›n nedeninin sis-
tem oldu¤unu söylüyordu. Buna benzer bir söylemi de say›n baflbakan da duy-
mufltu. O ekonomik gidiflin sorumlusunun ekonomik sistem oldu¤unu söylemiflti.
Aç›klamalar› anlamak için haf›zas›n› zorlad›. Yönetim bilgileri onu, “yöneticile-
rin flikayet haklar› olmad›¤›n›, sorun çözme görevi oldu¤unu” sonucuna ulaflt›rd›.
Ama bu iflin do¤rusuna ulaflmak için bir ‹nternet taramas› yapmas› gerekiyordu.
Kimden mi bahsediyorum. Tabiî ki bizim emektar ö¤retmenimiz Ayd›n Bey’den.
Ayd›n Bey’e bilgisayarda baflkalar› gibi çöpçatanl›k ya da geyik muhabbeti yapma
yerine konuyla ilgili sörf yapmas›n›n uygun olaca¤›n› ve kendine daha da yak›fla-
ca¤›n› düflündü. Sistem kavram›n› yaz›nca konu aç›klanmas› yerine daha da kar-
mafl›k bir hal ald›. Çünkü deprem sistemi, uzay, sistemi, aflk sistemi, yolsuzluk sis-
temi, seçim sistemi, darbe sistemi, Ergenekon sistemi, yeralt› ifl bitirme sistemi gibi
kavramlara rastlad›. Her birini anlamas› bir ömrünü alabilirdi. Bu sistemleri an-
lamaya çal›flanlar›n bu ifle ömürlerinin yetmedi¤ini düflünerek en iyisi toplumsal
sistemler bafll›¤›na t›klamas›n›n daha yararl› olabilece¤ini düflündü. Sayfay› açt›-
¤›nda e¤itim sisteminde karar k›ld›. Sayfalar› okudukça e¤itim sisteminin yap›s› ve
iflleyifli konusunda biraz ayd›nlan›r gibi oldu. Ancak sistem kavram›n›n ilk kez bi-
yoloji alan›nda kullan›lmas› onu biraz flafl›rtm›flt›. Demek ki insan yap›s› sistemler
insan organizmas›na benzetilerek aç›klan›yordu. Bu benzetmeye “similasyon” de-
nildi¤ini biliyordu. Benzetmelerle yola ç›k›ld›¤›nda gerçek sorunlar› çözmek ola-
nakl› olur mu diye düflündü. Hiçbir fley yapmamaktansa sorunlara verilere daya-
l› olarak çözümler üretmenin iyi bir yol oldu¤una karar verdi. Sistem kavram›n-
dan kendine ç›kartmas› gereken önemli bir sonuç elde etti. O da sistemler nas›l ku-
rulursa kurulsun onu iflletecek insan›n yeterli¤i çok önem tafl›yordu. Kötü yap›lan-
d›r›lm›fl bir sistem iyi yöneticiler taraf›ndan etkili, iyi yap›land›r›lm›fl bir sistemin
de kötü yöneticiler taraf›ndan ifllevsiz hale getirilebilece¤i düflüncesi onun için
önemliydi. Atatürk’ü düflündü. Türkiye Cumhuriyeti Sistemini ne kadar güzel kur-
mufltu. Ancak ....
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Anahtar Kavramlar
• Alt Sistem
• Bask›n (dominant)
• Çevre
• Ç›kt›
• Denge
• Dönüflüm Süreçleri
• Dönüt

• Durumsall›k Yaklafl›m›
• Entropi
• Genel Sistem Teorisi
• Girdi
• Hawthorne Araflt›rmalar›
• Sistem
• Sistem Yaklafl›m›
• Üst Sistemler

‹çindekiler



S‹STEM KAVRAMININ DO⁄UfiU
Sistem kavram›, biyoloji alan›nda gelifltirilmifl bir kavramd›r. Yönetim kuramlar›
içerisinde ça¤dafl kuramlar›n bir alt bafll›¤› olarak de¤erlendirilmekte ve kullan›l-
maktad›r. Örgüt ve yönetim konusundaki modern kuramlar, 1950 - 1960 y›llar› ara-
s›nda neoklasik kurama paralel olarak ortaya ç›km›flt›r. Bu kuram›n temelinde sis-
tem yaklafl›m› ve durumsall›k yaklafl›m› yatmaktad›r. 1970 y›l›ndan itibaren “sis-
tem yaklafl›m›” yerine sorunlara ayr›nt›l› bir biçimde yap›lan araflt›rmalar ile çözüm
arayan “durumsall›k yaklafl›m›” › tercih edilir oldu. 

Yönetim kuramlar›ndan klasik yönetim kuram› ve neo-klasik yönetim ku-
ramlar› örgütleri, örgütlerin içerisinde veya d›flar›s›nda meydana gelen olaylar›,
olgular› parçalayarak ya da parçalar halinde belli bir zaman dilimi içerisinde
analitik olarak inceleme e¤ilimindedirler. Ancak genel sistem kuram› örgütleri
yaflayan organizmalara benzeterek bir bütünlük içerisinde ve süreç olarak ele
al›p inceleme e¤ilimindedir. Sistem kavram›n›n örgüte getirdi¤i en önemli de-
¤iflken çevredir. Bir toplumsal sistem olarak örgüt, ilgili oldu¤u çevre örgütle-
riyle sürekli etkileflim içerisindedir. 

Sistemler çevreleriyle sürekli olarak çevreden girdiler al›r ve bunlar› kendi
amaçlar› do¤rultusunda dönüflüme u¤ratarak çevrelerine ç›kt› olarak sunarlar. Bu
nedenle insanlar›n oluflturdu¤u sistemler dura¤an de¤il, de¤iflim, geliflim ve büyü-
meye aç›k olarak devaml› bir biçimde ifller kalmak üzere düzenlenmifllerdir. E¤iti-
min çok yönlü bir giriflim oluflu ve farkl› örgütlerin kontrolü alt›nda oluflu, bu ör-
gütlere sistem yaklafl›m›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu ilgilenme e¤itim kurumlar›n›n
aç›k bir toplumsal sistem olarak incelenmesine yol açmaktad›r.

E¤itim örgütlerinin özellikleri nelerdir? Aç›klay›n›z.

Yönetim alan›nda 1950’lerden günümüze kadarki dönem, bir geliflme ve sentez
dönemi olarak nitelendirilmektedir. Bu dönemde psikoloji, sosyoloji, antropoloji
gibi bilimlerin geliflmesinden ve sistem kavram›ndan yararlan›lm›flt›r. Sistem yakla-
fl›m› her ne kadar modern yönetim düflünceleri aras›nda say›lsa da asl›nda sistem
anlay›fl› çok eskilere dayanmaktad›r. Aristo’nun “bütün, parçalar›n toplam›ndan
daha fazlad›r” sözü, sistem görüfl aç›s›n› ifade etmektedir. 

Yönetim alan›nda sistem kavram›n›n önemi “insan iliflkileri” hareketinin bafllan-
g›ç noktas›n› oluflturan “Hawthorne araflt›rmalar›” ile ortaya ç›km›flt›r. Sistem yak-
lafl›m› ilk olarak biyolog Ludwig von Bertalanffy taraf›ndan “Genel Sistem Teorisi”
(Allgemeine System Theorie) ad› alt›nda ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bertalanffy, o güne
kadar fizik alan›nda çal›fl›lan tüm sistemlerin kapal› oldu¤una, d›fl dünya ile etkile-
flim içinde olmad›klar›na dikkat çekti. Oysa bir biyolog olarak ço¤u de¤iflken için
böyle bir yaklafl›m›n olanaks›z oldu¤u biliniyordu. Yaflayan bir organizman›n çev-
resinden ayr›ld›¤›nda, k›sa bir süre içinde oksijen, besin ve su yetersizli¤inden öle-
ce¤ini hat›rlatarak organizmalar›n aç›k sistemler oldu¤unu ve aç›k sistemlerin sü-
rekli olarak çevreleriyle madde ve enerji de¤iflimi yapmadan yaflayamayacaklar›n›
dile getirildi. Böylece olaylar aç›klanmaya çal›fl›l›rken ilk kez d›fl çevre de¤iflkenin-
den bahsedilmifl oldu. 

Bertalanffy, Genel Sistem Teorisi’nde, her olay› belirli bir çevre içinde, baflka
olaylarla iliflkili olarak incelemenin temelinde olaylar› anlama, tahmin ve kontrol
etme aç›s›ndan daha etkin olaca¤› iddia edilmektedir. Bertalanffy, biyolojide uygu-
lad›¤› sistem teorisini di¤er alanlara da uygulamak istemifltir. Çeflitli bilim alanlar›
için ortak ilkelerin var oldu¤unu ortaya koyarak hepsine uygulanabilecek genel bir
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Sistemler içerisinde yer
ald›klar› çevrelerinden
sürekli olarak girdiler al›rlar
ve bunlar› kendi amaçlar›
do¤rultusunda dönüflüme
u¤ratarak çevrelerine ç›kt›
olarak sunarlar.
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Sistem kavram›n› ilk
kullananlar aras›nda Aristo
bulunmaktad›r. Sistem
kavram› “Hawthorne
araflt›rmalar›” ile ortaya
ç›km›flt›r.



analitik model gelifltirmeye çal›flm›flt›r. Sistem kavram› ile ilgilenen di¤er bir bilim
adam› ise sibernetik alan›nda öncülük yapm›fl matematikçi Norbert Wiener’dir.
1948 y›l›nda, ayn› amaçlar çerçevesindeki sistemlerin birlefliminin yap›s›n› olufltur-
mak konusuyla ilgili önemli bir kitap yay›mlam›flt›r. Böylece “genelci” ve “bütün-
cü” bir görüflün örgüt ve yönetim konular›na uygulanmas› ile yönetimde sistem
yaklafl›m› ad› verilen yeni düflünce biçimi ortaya ç›km›flt›r. Ludwig Von Bertalanffy,
befl çeflit sistemden bahsetmektedir. Bunlar;

1. Gerçek Sistem (Somut ya da Fiziksel): Gerçek ya da fiziksel durumlara
ba¤l› olarak gözlemciden ba¤›ms›z ancak gözlemlerden ç›kar›lan sistemler-
dir. Sonradan yap›lm›fl ya da do¤al, canl› veya cans›z sistemler olabilirler.
Örne¤in Atatürk Baraj›, insan organizmas› gibi)

2. Kavramsal Sistem: Belli önermelere göre sembolik olarak oluflturulmufl
sistemler. Örne¤in dil, mant›k, matematik sistemleri gibi. 

3. Soyut Sistem: Gerçeklikle ayn› olan kavramsal sistemler. Örne¤in similas-
yon sitemi. 

4. Canl› ve Cans›z Sistemler: Biyolojik özelliklere sahip sistemlere canl› sis-
temler, do¤um ölüm gibi gerçek anlamda canl›l›k göstermeyen sistemlere
ise cans›z sistemler denir. Örne¤in genetik sistem, ba¤›ms›zl›k sistemi gibi. 

5. Aç›k / Kapal› Sistemler: Aç›k sistem, sürekli madde, enerji ya da bilgi
transferi yapabilece¤i bir çevreye ba¤›ml› olan sistemlerdir. Okul, devlet gi-
bi. Kapal› sistem, sadece bir kere d›flar›dan bilgi veya enerji girdisi (enerji)
için aç›k olan sistemdir. Örne¤in rulmanlar, uçaklar›n kara kutular› gibi. 

S‹STEM KAVRAMININ ANLAMI
Sistem de¤iflik anlamlar verilerek kullan›lan bir sözcüktür. Örne¤in “dizge” söz-
cü¤ü sistem yerine yayg›nl›kla kullan›lmaktad›r. Günlük yaflamda düzen, yol,
yöntem, model, tip gibi sözcükler sistem yerine kullan›lmaktad›r. Sistem, etkile-
flen bir bütünü oluflturan küçük ögelerin bileflimidir. Sisteme d›flar›dan ve içeri-
den pek çok etki ve katk› olmaktad›r. Sistemin iflleyifli düzgün ise ve ögeler ara-
s›nda ifl birli¤ine dayal› bir iliflki var ise d›flar›dan gelen bir kuvvet sisteme can-
l›l›k ve hareketlilik getirir. Tersi düflünüldü¤ünde sistemin ögeleri aras›nda kar-
fl›l›kl› ifl birli¤i süreci kurulamam›flsa ögeler birbirini önüne geçmeye çal›fl›yorsa
o zaman d›flar›dan gelen hareket güç de¤il y›k›m yaratabilecektir. Birçok do¤a
olay› bir sistem içindedir. 

De¤iflik bilim dallar›ndaki bilim insanlar›nca sistemin çok de¤iflik tan›mlar› ya-
p›lm›flt›r. Bu tan›mlar›n her biri sistemin bir veya birkaç ögesini öne ç›kartmakta-
d›r. Yayg›n kullan›lan birkaç sistem tan›m› flöyledir:

• Sistem, örgütlenmifl ögelerden oluflan bir yap›d›r.
• Sistem, kar›fl›kl›k olmayan herhangi bir durumdur.
• Sistem, baz› ifllevleri gerçeklefltirmek için tasarlanm›fl bir bütünü oluflturan,

karfl›l›kl› olarak birbirlerini etkileyen birim ya da elemanlar toplulu¤udur.
• Sistem, birbirleri ve birbirlerinin nitelikleri aras›nda iliflkiler olan nesneler

dizgesidir.
Belirli amaçlar› gerçeklefltirmek için, birbirine ba¤›ml› ve karfl›l›kl› etkileflimde

bulunan, birtak›m alt parçalardan oluflan, ayn› zamanda daha büyük sistemlerin
parças› olarak belli bir çevre içerisinde ifllevde bulunan bütüne sistem denilmekte-
dir. Burada önemli olan, bütünü oluflturan bu parçalar›n her birinin kendine has
iflleyifl özelli¤i olmas›, fakat her birinin etkinli¤inin de birbirlerine ba¤l› olmas›d›r.
Sistem denilen bütünü oluflturan parçalara alt sistem, her sistemin ba¤l› oldu¤u da-
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Ludwig Von Bertalanffy, 
1. Gerçek,
2. Kavramsal Sistem, 
3. Soyut Sistem, 
4. Canl› ve Cans›z Sistemler,
5. Aç›k / Kapal› Sistemler
olarak befl çeflit sistemden
bahsetmektedir.

Yaflayan bir organizma aç›k
bir sistemdir. E¤er bu
sisteme madde girifl-ç›k›fl›
yoksa o sistem kapal›d›r.

Sistem denilen bütünü
oluflturan parçalara alt
sistem, her sistemin ba¤l›
oldu¤u daha büyük
sistemlere de üst sistemler
denir.



ha büyük sistemlere de üst sistemler denir. En küçü¤ü d›fl›nda tüm sistemlerin alt
sistemleri, en büyü¤ü d›fl›nda tüm sistemlerin çevrelerinden oluflan üst sistemleri
vard›r. Örne¤in, okulun üst sistemi milli e¤itim müdürlükleri, alt sistemleri ise s›-
n›flard›r. Görüldü¤ü gibi, e¤itim sistemi, devlet sisteminin bir alt sistemidir. Çünkü
devletin ekonomik, politik ve toplumsal hedefleri e¤itim sistemini etkiler ve de¤ifl-
tirir. Ayn› flekilde e¤itim sisteminin de ç›kt›lar› devletin tüm kurumlar›n› etkiler.

E¤itim örgütlerinin ögelerinden biri olan insanlar›n özellikleri ve iliflkileri di¤er
örgütlerde yer alan insanlar›n özellikleri ve iliflkilerinden farkl›l›k gösterir. Bireyin
toplumsal rol ve gerekliliklerini ö¤renebilmesinin en sa¤l›kl› yolu okullard›r. Kufl-
kusuz okul olmasa da bireyler bilgi, beceri ve tutumlar›n› ailede, toplumda veya
arkadafl gruplar›n›n içerisinde ö¤renebilir. Bu ö¤renme hem sa¤l›kl› olmayabilir
hem de çok pahal›ya mal olabilir. Halbuki okul özellikle istenen iliflkiler dokusu-
nun yarat›lmaya çal›flt›¤› özel ortamlarda. Her bir eylem önceden tasarlanarak ya-
p›lmaya çal›fl›lmakta, sapmalar var ise denetim arac›l›¤› ile giderilmesi için önlem-
ler al›nmaktad›r. Okullarda üyeler aras›nda e¤itsel iliflkiler dokusu oluflturularak
bireyin sosyalleflmesine arac›l›k edilmektedir. ‹nsanlara belirli özellikler kazand›r›l-
maya çal›fl›lmaktad›r. Bu nedenle ‹nsanlar›n özellikleri; sistem de¤iflkenlerinin ta-
n›nmas›, gözlemlenmesi ve tan›t›lmas›nda kullan›lan ölçütler olarak ele al›nabilir.
‹liflkiler ise sistemin de¤iflkenlerini ve özelliklerini birlefltirir. E¤er iliflkiler ifllevsel
bir nedene dayan›yorsa “birincil iliflkiler” söz konusudur. Ö¤rencilerin zorunlu
olarak ayn› s›n›fta yer almas› veya ayn› s›rada oturmas›. Bu simbiyotik iliflki olarak
adland›r›lmaktad›r. E¤er iliflkiler ifllevsel olarak gerekli olmamakla birlikte, sistem
içersinde bulunmas› nedeniyle sistem ç›kt›s›na katk› sa¤l›yorlar ise “ikincil iliflki-
ler” söz konusudur. Buna sinerjik iliflkiler ad› verilmektedir. Okulun bir sportif kar-
fl›laflmada elde etti¤i baflar› gibi. Sinerji, bütünün parçalar›n›n toplam›ndan daha
fazla olmas› anlam›nda kullan›lan bir kavramd›r. Basitçe say›larla ifede edilirse;
1+1+1=4 ya da 1+1=3 olarak yaz›labilir.

Art›k ya da karfl›t iliflkiler olarak ortaya ç›kan iliflkiler ise “üçüncül iliflkiler”
dir. Art›kl›k; sistemin gereksiz de¤iflkenleri kapsamas›n› (örne¤in, s›n›flarda kul-
lan›lmayan gösteri cihazlar›), karfl›t durum ise sistemdeki de¤iflkenden birinin
do¤ru olmas› halinde di¤erinin yanl›fl olmas› durumunu ifade eder. Ö¤rencile-
rin kendini gerçeklefltirme amac› ile bir üst e¤itim kurumunu kazanma amac›n›n
yan yana durmas› gibi. 

S‹STEM VE ÖRGÜT ‹L‹fiK‹S‹
Sistem nas›l tan›mlan›rsa tan›mlans›n, onu etkileyen iç ve d›fl dinamiklerle aç›k-
lan›r. Buna göre, bütün sistemler varl›klar›n› sürdürmek, kendilerine yüklenen
görevleri baflar›yla yerine getirebilmek için çevrelerinden birtak›m girdileri al›r-
lar. Önceden belirlenmifl olan yöntem ve ilkelere göre, bunlar› ifller ve çevrele-
rine ç›kt› olarak verirler. Ç›kt›lar›n ifle yaray›p yaramad›¤›n› saptamak, varsa ek-
sikliklerini belirlemek amac›yla dönüt almaya gereksinim duyarlar. Sistem, gir-
diler, dönüflüm süreçleri, ç›kt›lar dönüt ve içerisinde bulunulan çevre olmak
üzere befl temel ögeden oluflmaktad›r.

E¤itim sistemi en alt düzeyden en üst düzeye kadar tek tek örgütlerden oluflur.
Örgüt ve örgütsel yaflam, insano¤lu için vazgeçilmez bir gereksinimdir. ‹nsan, geç-
miflten gelece¤e biyolojik, fizyolojik ve ruhsal birtak›m s›n›rl›l›klara sahiptir. Bu s›-
n›rl›l›klar›n üstesinden gelebilmek için insan›n baflkalar›yla iflbirli¤i yapmas› gere-
kir. S›n›rl›l›klar›n üstesinden gelebilmenin, nadiren kiflisel çabalarla baflar›ld›¤› söy-
lenebilir. Farkl› amaçlar› olan bireylerin eflgüdümü, ifl ve ifllev bölümü yap›larak,
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bir otorite ve sorumluluk hiyerarflisi içerisinde ortak veya belirlenmifl amaçlar›n
gerçeklefltirilmesi için bir grup insan›n etkinliklerinin ussal efl güdümü sonucu ger-
çeklefltirilen ifl birli¤i, örgütlerin oluflmas›na arac›l›k eder.

Örgüt, kiflisel amaçlar›n› gerçeklefltirmeye çal›flan bireylerin çabalar› sonucu or-
taya ç›kan bir yap›d›r. Örgütler de bireylerden, kendi kiflisel amaçlar›n›n ötesinde
örgütsel amaçlara yönelik belirli katk›lar sa¤lamas›n› beklerler. Dolay›s›yla örgüt-
ler, ortak bir amaç için güç birli¤i yapan insanlar›n, çevrelerinden ald›klar› girdile-
ri kendi güçleri ile iflleyip örgütün gücüne dönüfltürdü¤ü, bu güçle amaçlar›na uy-
gun ç›kt›lar üreten toplumsal yap›lard›r. Örgüt bireysel yetenekleri art›ran bir araç
oldu¤u gibi, ayn› zamanda, bireysel amaçlar›n gerçeklefltirme arac›d›r.

‹nsan, toplumsal oldu¤u kadar, yukar›daki aç›klamalar do¤rultusunda örgütsel
bir varl›kt›r. Örgütler yaflam›n tüm alanlar›nda yer ald›klar›ndan, insan yaflam›n›n
tümünün de¤iflik örgütlerde geçti¤i söylenebilir. Eski Çin, M›s›r ve Roma uygarl›k-
lar›na kadar giden örgüt kavram› devaml› de¤iflmifltir. Aile, çal›flma ve e¤itim ör-
gütleri di¤er örgütsel yap›lara göre daha önemlidir. Çünkü insan yaflam›n›n önem-
li bir bölümü bu örgütlerde geçer. Birey e¤itim örgütlerinde e¤itim gereksinimini
karfl›larken, içinde bulundu¤u örgüte ve topluma karfl› sorumluluklar›n› ö¤renme-
ye ve yerine getirmeye çal›fl›r. Bu süreç içinde bireysel ve örgütsel amaçlar›n ger-
çeklefltirilip gerçeklefltirilmemesinde yönetim kavram› öne ç›kmaktad›r. Çünkü or-
tak bir amaç do¤rultusundaki eylemler kendiliklerinden efl güdümlenemezler. Bu
eflgüdümün sa¤lanmas› yönetimsel bir süreçtir. Asl›nda örgüt ve yönetim birlikte
varolan iki kavramd›r. Örgüt bir yap› olarak kabul edilirse yönetim bu yap›n›n ha-
rekete geçirilme sürecidir.

Yönetim, örgütsel etkinliklerin temel ve birlefltirici ögesi olarak ortaya ç›kmak-
ta ve böylece yönetim ile örgüt yap›lar› birbirlerini tamamlamaktad›r. Yönetim, ge-
nelde insanlar arac›l›¤›yla iflleri yapt›rmak olarak tan›mlan›r. Daha genifl anlamda
ifade edilirse önceden saptanan amaçlara ulaflmak için kaynaklar›n organize edil-
di¤i ve gelecekteki etkinliklerin belirlenmesi amac›yla sonuçlar›n de¤erlendirildi¤i
bir süreçtir. Okul örgütü bir sistem olarak ele al›nd›¤›nda sistemin gösterebilece¤i
özellikleri göstermesi kaç›n›lmazd›r.

Sistem kelimesi çok s›k kullan›lan kavramlardan biridir. Hemen hemen her
bilim dal›nda yer almakta ve o bilim dal›nda büyük öneme sahip olmaktad›r.
Genel sistem teorisinin amac›, genel iliflkileri bilimsel olarak tan›mlayacak teo-
rik ve sistematik bir çal›flma alan› gelifltirmektir. Sistem yaklafl›m›nda olaya bir
bütün olarak bakma amaçlanm›flt›r. Böylece, birimler aras›ndaki iliflkiler görüle-
bilecek ve gereksiz ifllemler ortadan kald›r›labilecektir. Sonuçta, birimlerin tek
tek iyi bir flekilde çal›fl›yor olmas›, bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda sorun olma-
yaca¤› anlam› tafl›mamal›d›r.

Yönetimde sistem yaklafl›m›, yönetim sorunlar›n›n ele al›nmas›nda kullan›lan
önemli yollardan biridir. Sistem yaklafl›m› anlay›fl›ndaki yöneticiler örgütün tek
parças› veya tek tek bireyler ile ele al›nmas› yerine onu bir bütün olarak ele al›p
çözümlemeye çal›fl›r. Yöneticiler salt sistem yaklafl›m›n› kullanarak örgütsel sorun-
lar› çözmeleri olanaks›zd›r. Sistem yaklafl›m›n› temele oturtarak yönetim süreçleri-
ni (karar verme, planlama, örgütleme, iletiflim, eflgüdümleme ve de¤erlendirme)
kullanarak örgütün bütününe uygularlar. Bireysel olarak yöneticiler, ifllerine genifl
bir bak›fl aç›s›ndan bakmay› benimsemelidirler. Sistemi oluflturan ögeler okul ör-
gütü ve okulu di¤er örgütlerden ayr› k›lan özellikleri dikkate al›narak aç›klanma-
s›nda yarar görülmektedir.
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S‹STEM‹N ÖGELER‹
Her sistem s›n›rlar› belirli bir çevrede yer al›r. Örgüt olarak okul, sosyal bir sistem-
dir. Toplumun ekonomik, siyasal, yönetsel, teknolojik, bilimsel ve sosyal düzeyi
okulu büyük ölçüde etkiler. Okul da ç›kt›lar› arac›l›¤›yla bu çevreyi etkilemeye ça-
l›fl›r. D›fl çevreyi oluflturan di¤er okullar, aileler, hükümetler, üst yönetimler, der-
nekler, çevredeki etkili kifliler, politikac›lar, inanç sistemi ile ilgilenen ve benzerle-
ri okulu mercek alt›na almaktad›rlar. Okulun iç çevresini okul yöneticileri, ö¤ret-
menler, uzmanlar, yard›mc› personel ve ö¤renciler oluflturmaktad›r.

Sistem çevreden seçerek ald›¤› girdileri önceden belirlenmifl hedefleri do¤rul-
tusunda ifllemlerden geçirerek istenilen nitelik ve say›da çevrelerine ç›kt›lar sunar-
lar. Bu anlat›ma bak›ld›¤›nda sistemlerin olmazsa olmaz befl temel ögesi vard›r.
Bunlar çevre, girdi, dönüflüm süreçleri, ç›kt› ve ç›kt›lar›n istenilen niteli¤i tafl›y›p ta-
fl›mad›klar›na iliflkin bilgiyi sisteme tafl›yan dönüttür (fiekil 1.1) Okulun sistem
özelliklerinde bu ögelerin her biri ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤›nda ayr›ca bu kavram-
lar›n burada tekrar aç›klanmas›nda yarar görülmemifltir.
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OKULUN S‹STEM ÖZELL‹KLER‹
Okulun sistem özellikleri e¤itim örgütlerinin amaç, yap›, süreç ve iflgörenlerin
oluflturdu¤u örgütsel iklime göre aç›klanabilir. Bu özellikler;

1. Okul, içerisinde yer ald›¤› ve tekinlik s›n›rlar›n›n belirlendi¤i bir çevrede yer
al›r.

2. Okul, iflleyiflini sürdürmek için çevresinden birtak›m girdiler al›r ve çevrele-
rine ç›kt›lar verir.

3. Okulun gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› amaçlar› vard›r.
4. Okul amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesi bir süreci gerektirir.
5. Okul birbirine katk›da bulunan pek çok alt sistemden oluflur.
6. Okulun iflleyiflinde belli bir denge vard›r.
7. Okulun hareketi do¤rusal de¤il çemberseldir.
8. Okul sisteminin bir merkezi vard›r.
9. Okul sistemi içindeki bask›n (dominant) öge taraf›ndan yönetilir ve temsil

olunur.
‹zleyen bafll›klarda bu özelliklerin ayr›nt›l› aç›klamas›na yer verilmifltir.
1. Okul, içerisinde yer ald›¤› ve tekinlik s›n›rlar›n›n belirlendi¤i bir

çevrede yer al›r: Okulun çevresi di¤er toplumsal sistemlerin çevrelerinden fark-
l›l›k gösterir. Okulun çevresini d›fl çevre ve iç çevre olarak iki grupta toplamak
olanakl›d›r. D›fl çevre bir anlamda toplumun kendisidir. Toplumun ekonomik, si-
yasal, yönetsel, teknolojik, bilimsel ve sosyal düzeyi okulun büyük ölçüde etki-
ler. Okul da ç›kt›lar› arac›l›¤›yla bu çevreyi etkilemeye çal›fl›r. ‹ster merkezi yap›-
da olsun isterse yetkinin geniflletilip yerinden yönetim birimlerine aktar›ld›¤› ya-
p›da olsun okullar›n iflleyifli büyük ölçüde d›fl çevreleri taraf›ndan gözetlenip de-
netlenmektedir. 

Okulun d›fl çevresi nelerden oluflmaktad›r? Aç›klay›n›z.

D›fl çevreyi oluflturan di¤er okullar, aileler, hükümetler, üst yönetimler, der-
nekler, çevredeki etkileri kifliler, politikac›lar, inanç sistemi ile ilgilenen ve ben-
zerleri okulu mercek alt›na almaktad›r. Okuldaki de¤iflmeler bu gruplar›n istem-
leri d›fl›nda gerçeklefltirildi¤inde varl›klar›n›n ortadan kalkabilece¤i endiflesini
tafl›maktad›r. Var olma düflüncelerinden hareketle de okuldaki de¤iflmeleri ya-
k›ndan izler.

Okulun iç çevresi nelerden oluflmaktad›r? Aç›klay›n›z.

Okulun iç çevresinin okul yöneticileri, ö¤retmenler, uzmanlar, yard›mc› perso-
nel ve ö¤renciler oluflturmaktad›r. D›fl çevredeki dinamiklerin oldu¤u gibi iç çev-
redeki dinamiklerin de okulun iflleyiflinde büyük etkisi vard›r. Okulun iç ve d›fl
çevresinde yer alan güçler okulda yap›lan ifllere kendi anlay›fllar›n› katmak arzusu-
nu tafl›rlar. Okuldaki etkinlikler ne kadar planlan›rsa planlans›n, okulun iç ve d›fl
dinamikleri yap›lan iflleri f›rsat buldukça kendi yönlerine çekmek isteyeceklerdir.
Bu çok do¤al bir durumdur. Önemli olan toplumsal sistem özelli¤i tafl›yan okulun
gelen istemleri hangi esneklik s›n›r› içerisinde karfl›laflabilece¤idir. Okullar içerisin-
de bulunduklar› toplumsal yap›n›n isteklerini dikkate almak ve toplumsal çevrey-
le uyumlu hareket etmek durumundad›rlar. Bu uyum ve dikkate alma okulun
amaçlar›ndan uzaklaflmay› yan›nda getirmemelidir. “Okullar çevrenin isteklerini
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dikkate almal›d›r” anlat›m› do¤ru oldu¤u kadar yanl›fl anlafl›l›p uygulanmaya çal›-
fl›lan bir anlat›md›r. Örne¤in bir s›n›f ö¤retmeni, yemek yemeden önce ve sonra el-
lerin y›kanmas›, yemeklerden sonra difl f›rçalanmas›yla difllerin temizlenmesi ge-
rekti¤i davran›fl›n› ö¤rencilerine kazand›rmaya çal›fls›n. Ellerinin y›kanmas› yerine
ekmek ya da bir bezle silinmesi difllerin bir tür bitki kökü olan “misvak”la temiz-
lenmesi gerekti¤i davran›fl›n› benimseyen bir ailenin iste¤ini dikkate nas›l alacak-
t›r? Dikkate al›nd›¤›nda okulun sa¤l›kl› yaflam yeterli¤i amac›, al›nmad›¤›nda da ai-
lenin beklentileri karfl›lanmayacakt›r.

Okul bireylerin davran›fllar›n› belirlenen hedefler do¤rultusunda de¤ifltirdi¤i
için, bundan hoflnut olmayan kifli ya da gruplar her zaman olacakt›r. Bu yönüyle
okullar en çok elefltirilen kurumlar›n bafl›nda gelmektedir. Özellikle okullar sosyal
bir sistem olarak alg›land›¤›ndan iç ve d›fl çevresiyle iliflkileri esnek ve de¤iflken ol-
mak durumundad›r. Bu esneklik ve de¤iflkenli¤in her zaman yanl›fl anlafl›l›p kulla-
n›labilece¤i olgusu dikkatten kaç›r›lmamal›d›r. 

Okuldaki e¤itim-ö¤retim sürecinin etkin k›l›nmas› çevresel özelliklerin dikkate
al›nmas› ile olanakl›d›r. Ö¤rencilerde istenen davran›fl de¤iflikliklerin oluflturulma-
s› çevre yap›s›n›n ve bu yap›daki yayg›n ögelerin bilinmesi ile sa¤lanabilir. Çevre
ile organik iliflki içerisinde olan okullar arac›l›¤›yla toplumlar varl›klar›n› sürdüre-
bilir. Okulun amaç d›fl› etkinli¤e yönelmesi toplumun zay›flamas›na giderek de
yok olmas›na neden olabilir. Bu bak›mdan okulun iç ve d›fl çevresi iyi çözümlen-
meli, toplumun k›sa ve uzun dönemdeki hedefleri iyi bilinmeli ve bu yöndeki et-
kinlikler özendirilmelidir. Sistem olarak çözümlendi¤inde okulun çevresi e¤itim-
ö¤retimi ne kadar destekler nitelik tafl›yabiliyorsa e¤itim sonucunda bireylere ka-
zand›r›lacak davran›fllar› destekleme yönündeki e¤ilimleri ne kadar fazla ise okul-
da yap›lan ifllerin baflar›ya ulaflmas› o kadar yüksek olabilecektir. Tersi durumda
okul enerjisini çevreyi yapt›¤› ifl konusunda ikna etmeye çal›flacakt›r ki bu da sis-
temin enerjisini bofla harcamas›na neden olabilecektir.

2. Okul, iflleyiflini sürdürmek için çevresinden bir tak›m girdiler al›r
ve çevrelerine ç›kt›lar verir: Her sosyal sistem gibi okullar da varl›klar›n› sür-
dürmek, iflleyifllerini sa¤lamak için çevrelerinde birtak›m girdiler almak duru-
mundad›rlar. Okulun girdileri ö¤renciler, yöneticiler, ö¤retmenler, okuldaki uz-
manlar, yard›mc› personel, araç gereçler, para donan›m, e¤itim-ö¤retim prog-
ramlar›, mevzuat, e¤itim teknolojileri vb. say›labilir. Okul buna benzer girdileri
Türk Milli E¤itiminin amaçlar› ve belirlenen ilkeler do¤rultusunda iflleyerek çev-
resine e¤itilmifl insan gücü ve bilgi verir. Bunlara da okulun ç›kt›lar› denmekte-
dir. Okulun girdileri bazen sistemin iflleyifline, bazen dönüflüm süreçlerine bazen
de ç›kt›lara iliflkin olabilir. Okulun sistem özelli¤inde görülebilen ancak baflka
sistemlerde görülmeyen önemli bir girdisi ö¤rencidir. Ö¤renci hem ifllenen ham-
madde hem de sistemin iflleyiflini sa¤layan bir de¤erdir. Di¤er sistemlerde iflleme
sürecine al›nan girdinin sistemi etkilemesi ve dönüfltürmeye çal›flmas› özelli¤ine
pek rastlan›lmas› olanakl› de¤ildir. Sistemin dönüflüm süreci hem ö¤renciye gö-
re hem de onu de¤ifltirmeye göre ayarl›d›r. Ö¤renci dönüfltürme sürecine girin-
ce kendi de¤erleriyle, tutumlar›yla ve davran›fllar›yla okulun ç›kt›lar›n› etkile-
mektedir. ‹fllenen hammadde insan oldu¤undan hem ifllemi hem de sonucu et-
kilemektedir. Bu etkileme ve etkileflimde bulunma zorunlulu¤u olan sosyal sis-
temler için bu olgu her zaman söz konusudur. 

Ö¤renci gibi bir de¤er olan ö¤retmen de sistemin iflleyiflinde ve dönüflümünde
büyük rol oynar. Ö¤retmen, sistemin okulun stratejik parças›na oluflturan s›n›flar-
da görev yapmaktad›r. Yap›lan araflt›rmalar ö¤retmen tutum ve davran›fllar›n siste-
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min iflleyiflinde ve ö¤renci girdisi baflta olmak üzere di¤er girdiler üzerinde do¤ru-
dan etkili oldu¤unu göstermektedir. Ö¤retmen girdisinin okula dahil edilmesinde
“iyi ö¤retmen” yerine “etkili ö¤retmen” anlay›fl›n›n ön plana ç›kart›lmas› gerekir.
‹yi ö¤retmen bazen etkili olabilirken, etkili ö¤retmen her zaman iyi olabilmektedir.
Etkili ö¤retmenlerin tan›mlanmas›nda farkl›l›k gözlense de s›n›f baflar›l›, ö¤rencile-
ri ile iyi iliflkiler içinde bulunan, sundu¤u konuya yönelik ö¤retim stratejisi geliflti-
rebilen, yeni ö¤retim tekniklerini ve kaynaklar›n› kullanabilen ö¤retmen etkili ö¤-
retmen olarak tan›mlanmaktad›r. Ö¤retmen iliflkide oldu¤u ö¤rencisini ne kadar
iyi tan›yabilir ve sorunlar›n› anlayabilirse ö¤rencinin kendini gerçeklefltirmesine o
kadar yard›mc› olabilir. 

Okulun girdileri aras›nda yer alan ama di¤er sistemlerde görülmeyen bir bafl-
ka özellik de e¤itim teknolojisidir. Di¤er sistemlerde teknoloji kullan›ld›kça ve za-
man ilerledikçe eskimektedir. Hâlbuki e¤itim sisteminde teknoloji kullan›ld›kça
yenileflmektedir. Örne¤in; okuldaki bir bilgisayar ya da derslerde kullan›lan her-
hangi bir yöntemi düflünelim. Bilgisayar ne kadar çok kullan›l›rsa o kadar daha et-
kili kullan›m›n› sa¤layacakt›r. Yine “anlat›m yöntemi”. Ö¤retmen anlat›m yönetimi
ne kadar eski olursa olsun her kullan›m›nda bir eksi¤i görebilecek, o konudaki ek-
sikliklerini bir sonraki giriflimlerinde eleyecek ve giderek o yöntemi daha etkin
kullanabilecektir. Bu anlamda okullara “bir milyon bilgisayar”, “her okula data-
show” gibi sloganlar çok anlaml› de¤ildir. Çünkü okullarda teknolojinin yenili¤i
önemli de¤il, önemli olan amaca uygun teknolojinin seçilmesidir. Teknolojiyi et-
kin kullan›m konusunda yetifltirilmemifl bir ö¤retmenin bilgisayar teknolojileri ile
donan›k bir ders ifllemeye kalkmas› e¤itim-ö¤retimin k›lavuzlanmas›nda katk› de-
¤il bir engel oluflturabilecektir. Böylece maliyeti yüksek araç gereçler at›l duruma
gelebilecek, savurganl›¤› özendiren etkinliklerin ço¤almas›na yol aç›labilecektir.

Okullar, girdileri arac›l›¤›yla sistemin iflleyiflini, ç›kt›lar› arac›l›¤›yla da çevreyi
etkiler. Okulun ç›kt›lar›, e¤itim sisteminin amaçlar›ndaki istenen davran›fllar› sergi-
leyen ö¤renciler ve çevre ile ifl birli¤i sonucunda ortaya koyulan bilimsel çal›flma-
lar›n sonuçlar›na iliflkin bilgilerdir. Ç›kt›lar aras›nda yer alan yeni davran›fllar› edi-
nen bireyler, e¤itim etkinliklerinden, kurslar, seminerler, tiyatro gibi etkinlikler yo-
luyla da çevre okul taraf›ndan etkilenmektedir.

Girdiler okulun amaçlar›na ne kadar uygun olursa okulun belirlenen hedefleri
gerçeklefltirmesi de o kadar kolay olabilecektir. Ö¤retmen e¤itim-ö¤retim becerile-
ri ve insan iliflkileri konusunda ne kadar donan›ml› ve okula severek geliyorsa ö¤-
renciler ö¤renme iste¤iyle okula geliyorlarsa okuldaki etkinliklerin baflar› flans› ol-
dukça yüksek olacakt›r. Örne¤in, ilkö¤retim kurumundan mezun olan bir ö¤renci
ilkö¤retimde kazand›r›lmas› gereken davran›fllar› ne kadar iyi kavram›flsa ortaö¤re-
tim kurumunun ifllevini yerine getirmesi o kadar yüksek olacakt›r.

Ö¤retmen ve ö¤retim üyelerinin “Bu çocuklara geldikleri okullarda bir fley ö¤-
retilmiyor, hep daha alt düzeydeki konulardan bafllanmak durumunda kal›n›yor,
tam bu düzeyin konular›na s›ra gelindi¤inde sömestr bitiyor.” fleklindeki yak›nma-
lar› okulun ç›kt›lar›yla iliflkili bir yak›nmad›r. Ayr›ca fleker fabrikas› nas›l küspe üre-
tiyorsa okullar›m›zda bir miktar amaçlanmayan ç›kt›lar› çevreye verebilir. Örne¤in,
doktor olmas›n› arzulad›¤›m›z ancak flark›c›l›k yapan, üniversiteye gitmesi düflünü-
len ama üniversite s›nav›n› kazanamayan, sporcu olmas› istenen ama turizmcilik
yapan bireyler okulun istemedi¤i ancak kaç›n›lmaz olarak üretti¤i ç›kt›lard›r.

Okul yaln›zca e¤itilmifl insan gücü yetifltirmez. Mal, bilgi ve hizmet de üretir.
Üretilen mal, hizmet ve bilgi gibi ç›kt›lar çevre taraf›ndan okulun amaçlar›ndan ç›-
kart›lmas›n› beraberinde getirmez. Örne¤in, dinamit, yollar›, kayalar› parçalayarak

10 Türk E¤i t im Sistemi  ve  Okul  Yönet imi

Di¤er sistemlerde teknoloji
kullan›ld›kça ve zaman
ilerledikçe eskimektedir.
Hâlbuki e¤itim sisteminde
teknoloji kullan›ld›kça
yenileflmektedir.

Okul, girdileri arac›l›¤›yla
sistemin iflleyiflini, ç›kt›lar›
arac›l›¤›yla da çevreyi
etkiler.

Okul sisteminde görülen
ama di¤er sistemlerde
görülmeyen önemli bir
özellik de okulun ç›kt›lar›
ayn› zamanda yine kendi
girdilerini oluflturmaktad›r. 

Okul ç›kt›lar› üretir, onun
nas›l, hangi amaçlar için
kullan›laca¤›na kendisi
de¤il çevre karar verir.



insanlar›n yaflam›n› kolaylaflt›rmak amac›na yönelik olarak okulda üretilen bir ç›k-
t› niteli¤i tafl›maktad›r. Ancak insanlar› yok etmek için kullan›lmas› onun okulun
amaçlar›ndan ç›kart›lmas›n› beraberinde getirmez.

3. Okulun gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› amaçlar› vard›r: Her sistemin oldu¤u
gibi okulun da gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› amaçlar› vard›r. Bütün örgütlerin amac›
verimlili¤i sa¤lamak oldu¤undan okul da etkilili¤i ve verimlili¤i gerçeklefltirmeye
çal›fl›r. Okul, e¤itim sisteminin kendine yükledi¤i amaçlar› gerçeklefltirmek için et-
kinlik bulunur. Okul, amaçlar›n› gerçeklefltirmeye çal›fl›rken iliflkide oldu¤u di¤er
sistemlerden etkilendi¤inden daha fazla oranda etkilenmektedir. Okul, niteli¤i ge-
re¤i hizmet üreten bir örgüttür. Okullar›m›z›n amaçlar›, e¤itim sisteminin amaçlar›-
na paralel olarak kendi tür ve derecesindeki amaçlar› gerçeklefltirmektir. E¤itim
sisteminin genel amaçlar› ve temel ilkeleri do¤rultusunda okulöncesi, ilk, orta ve
yüksek ö¤retim okullar›; “ ‹yi vatandafll›k yönündeki temel bilgi, beceri ve tutum-
lar› bilimsel yöntemlerle kazand›rarak iyi vatandafl yetifltirmek, bireyleri yaflama ve
bir üst ö¤renime haz›rlamak”t›r. Hizmet üreten örgütler ile mal üreten örgütlerin ifl-
leyifllerinde benzerlik gözükse de ortaya koyduklar› ürünün niteli¤i ve ölçülebilir-
li¤i bak›m›ndan büyük farklar vard›r. Okullardaki ürünü herhangi bir iflletmede or-
taya ç›kan ürünle kar›flt›rmamak gerekir. Bir iflletmenin amaçlar› çok aç›k, anlafl›l›r
ve ölçülebilir özellik tafl›yabilirken, okulun amaçlar› bu özellikleri tafl›yamayabilir.
Okulun amaçlar› okulda görev alan insan kaynaklar›nca farkl› anlafl›labilir. Farkl›
anlafl›lma, hizmet içi e¤itim, konferans, seminer, panel, geziler, toplant›lar gibi et-
kinlikler yoluyla en aza indirilebilir.

Okullardaki ürünü herhangi bir iflletmede ortaya ç›kan ürün ile karfl›laflt›r›n›z.

Ölçme ifllemi bir tan›mlamayla bafllad›¤›nda göre “iyi vatandafl” tan ne anlafl›l-
d›¤› aç›kça tan›mlan›p ondan sonra bireylere kazand›r›l›p kazand›r›lmad›¤› ölçüle-
bilir. E¤itim-ö¤retim süreci di¤er sistemlerdeki gibi basit do¤rusal bir süreç de¤il-
dir. Oldukça karmafl›k bir süreçtir. S›n›ftaki baflar› yaln›zca ö¤retimin planlan›p yü-
rütülmesi ve kontrol edilmesiyle aç›klanamaz. Çünkü hedeflenen de¤iflimler s›n›f
içi ve s›n›f d›fl› pek çok etkene ba¤l›d›r. Bu bak›mdan amaçlar›n gerçekleflip ger-
çekleflmedi¤ini kontrol etmek çok kolay bir ifl de¤ildir. Özellikle orta ö¤retim okul-
lar›n›n ÖSS sonuçlar›na göre de¤erlendirilmesi bir anlamda haks›zl›kt›r. Çünkü
okullar›n amaçlar› genel olarak; iyi vatandafl yetifltirme, bireyleri yaflama ve bir üst
ö¤renime haz›rlamad›r. Üniversiteye gitmek için benimsenen amaçlardan yaln›zca
bir tanesidir. Okullar›n di¤er amaçlar› yerine getirip getirmedi¤ini tart›flma konusu
edilebilir. Ancak ÖSS s›nav›nda baflar›s›z oldu¤u olgusunu kabul etmek olanaks›z-
d›r. Örne¤in, 2007 y›l› itibariyle Yüksek Ö¤retim kurumlar›na kabul edilen ö¤ren-
ci say›s› yaklafl›k 400.000 civar›ndad›r. Bu s›navda yar›flan aday say›s› ise yaklafl›k
1.650.000’dur. Her bir aday üniversiteye al›nmayaca¤›na göre orta ö¤retim kurum-
lar›n›n baflar›s›z oldu¤u sonucuna nas›l ulafl›labilir. E¤er kapasite 1.650.000 olsay-
d› ve bu s›nav› kazanmak için 100 sorudan en az 70’ini yapmak gibi bir ölçüt ge-
tirilmifl olsayd› ve ortaö¤retim kurumlar›ndan mezun olan adaylar istenen soru sa-
y›s›n› yapamam›fl olsayd›lar o zaman baflar›s›zl›k gibi bir sonuç elde edilebilirdi.

Yukar›daki örnekte görüldü¤ü gibi iflin içerisine say› girdi¤inde ölçme yapmak
daha kolay olabiliyor. E¤itimdeki amaçlar› say›sala indirgemek olanaks›zd›r. Ayr›-
ca, böylesi çabalar da gereksizdir. Bu bak›mdan “mühendislik ya da iflletmecilik”
bak›fl aç›s› ile yap›lan de¤erlendirmeler okulun amaçlar›n›n gözden kaç›r›lmas›na
arac›l›k etmektedir. Okulun amaçlar›na say›sal yaklafl›l›rken dikkatli olunmas›n›
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Okul, e¤itim sisteminin
kendine yükledi¤i amaçlar›
gerçeklefltirmeye çal›fl›r.



önermek, amaçlar›n elefltirilmemesini ya da gerekliyse de¤ifltirilmemesini yan›nda
getirmez. Sistemlerde oldu¤u gibi okulun da belirlenmifl ve belirlenmemifl amaçla-
r› vard›r. Belirlenmifl amaçlar; sistemin önceden tahmin edemedi¤i, sistem içi ve d›-
fl› de¤iflmelerin yaratt›¤› sorunlard›r. Belirlenmemifl amaçlar her ne kadar önceden
tahmin edilmese de iflleyifl ya da oluflumlara bakarak olas› durumlar hakk›nda kes-
tirilebilirler. Örne¤in, matematik dersi ö¤retmeninin sömestr bafl›nda tayini ç›kma-
s› ve onun yerine Türkçe ö¤retmeninin girmesi. Bu s›n›ftaki ö¤rencilerin y›l sonun-
da il düzeyinde yap›lacak bir matematik s›nav›nda baflar›s›z olaca¤›n› tahmin et-
mek gibi.

Belirlenmifl amaçlar; okulun amaçlar›n› gerçeklefltirmek üzere biçimlendirdik-
leri yap›n›n, iflleyiflin sonuçlar›d›r. Belirlenmifl amaçlar uzak, genel ve özel olmak
üzere üç bafll›kta toplanabiliri. Uzak amaçlar e¤itim sisteminin etkin ifllemesi so-
nucunda bir ülkenin varmak istedi¤i nokta ya da noktalar› gösterir. Toplam kali-
te kavram›ndan hareket edildi¤inde uzak amaçlar e¤itimin vizyonunu olufltur-
maktad›r. Genel amaçlar okulun misyonunu, özel amaçlar ise okulun hedeflerini
oluflturmaktad›r.

4. Okul amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesi bir süreci gerektirir: Sistemler
amaçlar›n› gerçeklefltirirken zamana gereksinim duyarlar ve sistemler iflleyifllerini
belirli ilkeler uyar›nca sürdürürler. Okulda yeni davran›fllar oluflturulabilece¤i gibi
eski davran›fllar istenen yön ve nitelikte gelifltirilebilir. Mal üreten fabrikalarda ürü-
nün ne kadar sürede ç›kart›laca¤› en az sapmayla hesap edilir. Ürünün ç›k›fl duru-
muna göre de di¤er ba¤lant›lar kurulur. Her ne kadar okullar›m›z›n süresi belli ise
de belirlenen sürenin sonunda istenen davran›fllar› kazand›r›l›p kazand›r›lmad›¤›
bilinmemektedir. Örne¤in, okulun amaçlar›ndan “toplu yaflay›fl kurallar›na uyum”
davran›fl›n›n kazand›r›l›p kazand›r›lmad›¤› konusunu ele alal›m. ‹lkö¤retim okulu-
nu bitiren bir ö¤renci kalabal›k bir yere girdi¤inde yüksek sesle konuflmuyorsa,
kendisine ayr›ld›¤› yerden baflka bir yere oturmuyorsa bu davran›fllar› kazand› de-
mektir. Bu tür davran›fllar› kazan›p kazanmad›¤› toplum içerisindeki davran›fllar›-
n›n gözlenmesiyle anlafl›labilmektedir. E¤er fabrikalardaki gibi “onaylanm›fl, test
edilmifl” damgas›n› vurmak olanakl› olabilseydi toplumda bu kadar olumsuzluklar-
la karfl›lafl›lmazd›.

E¤itim davran›fl oluflturma ya da de¤ifltirme süreci oldukça karmafl›kt›r. Süreci
karmafl›k k›lan e¤itim-ö¤retim hizmetinin niteli¤inden kaynaklanmaktad›r. Davra-
n›fl de¤ifltirme ifli yaln›zca s›n›f atmosferi ile aç›klanamaz. Süreç belli bir sonuca
ulaflmak ya da oluflumu gerçeklefltirmek için birbirini izleyen olaylar›n ya da du-
rumlar›n ak›fl›d›r. Davran›fl de¤ifltirme süreci birbirini izleyen ve birbirini tamamla-
yan pek çok ard›fl›k basamaktan oluflur. Davran›fl de¤iflikli¤inin oluflabilmesi için
öncelikle oluflturulmas› düflünülen özelliklerin say›l›p dökülmesi gerekir. Buna
amaçlar›n belirlenmesi denmektedir. Daha sonra amaçlar›n gözlenebilir ve ölçüle-
bilir özelliklerini yans›tan davran›fllar cinsinden ifade edilmesi gerekir.

Okulun amaçlar› gerçeklefltirmede e¤itim-ö¤retim program› önemli rol oynar.
Amaçlar›n gerçekleflmesi ö¤renme yoluyla gerçekleflir. Okuldaki e¤itim-ö¤retim
programlar› olabildi¤ince bireysel özellikleri dikkate alan bir farkl›l›kta olmal›d›r.
Bu farkl›l›k bireylerin ö¤renme isteklerinin artmas› ve istenen davran›fllar›n gelifl-
mesine yard›mc› olur. E¤itim-ö¤retim programlar› bireysel özellikleri dikkate al›n-
mal›d›r. Ayr›ca e¤itim-ö¤retim programlar› çevresel özellikleri de dikkate alacak
flekilde oluflturulmal›d›r.

E¤itim-ö¤retim program›na yaflam verecek olan e¤itim sürecindeki ö¤retmen-
dir. Program› etkin k›lacak etkili bir ö¤retmenin befl yeterli¤inden söz edilebilir.
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Ö¤renmenin hangi düzen
içerisinde ve hangi
dinamiklerle
iliflkilendirilmesi gerekti¤i
konularda ipuçlar› veren
e¤itim-ö¤retim program›
okuldaki etkinliklerin
oda¤›nda yer al›r.

De¤erlendirme okul
sisteminin yenileflmesini ve
geliflmesini sa¤lar.



Bunlardan birincisi ö¤retmeninin konuyu ne kadar iyi bildi¤i ile ilgili olan konu
bilgisidir. Konuyu iyi ö¤retmesi ile ilgili olan ikinci yeterlik alan› konu uygulama-
s›d›r. Üçüncü yeterlik alan› s›n›f içi dinamiklerin etkili ö¤retmeyi sa¤layacak bir fle-
kilde yönetilmesi olan s›n›f yönetimidir. Dördüncü yeterlik alan› ö¤renenlerin ger-
çekleflme düzeylerinin ve ö¤renme eksikliklerini belirlemeye yönelik olan ölçme
ve de¤erlendirmedir. E¤itim-ö¤retim programlar›yla do¤rudan iliflkili olmayan an-
cak onun uygulanmas›n›n etkin k›lacak, hem program›n hem de ö¤retmeninin
kendisini yenilefltirecek mesleki yetiflim beflinci yeterlik alan› olarak nitelendiril-
mektedir. Ö¤retmenin bu befl yeterlik alan›nda yetkin olmas›, e¤itim-ö¤retim prog-
ram›n›n uygulanma flans›n› yükseltmektedir.

Okul süreç boyutunu ilgilendiren bir baflka öge de de¤erlendirmedir. E¤itim-
ö¤retim program›ndaki hedeflere ulafl›p ulafl›lamad›¤›, ulafl›lamam›flsa eksikliklerin
neler ya da nerelerde oldu¤unu belirlemeyi amaçlayan ölçme ve buna dayal› ya-
p›lan de¤erlendirmeler okulu dinamik k›lmaktad›r. De¤erlendirme yap›lmayan
yerde yenileflme ve geliflmeden söz etmek olanaks›zd›r. Ayr›ca ölçme izlemeyi ve
kay›t alt›na almay› gerekmektedir. ‹zlenen bir süreç denetim sonucuna göre yap›-
l›r. Okuldaki de¤erlendirmeler bir zaman dilimi içerisinde gerçekleflemez. Okulda
istenen yöndeki davran›fl de¤iflmelerinin oluflmas› çok uzun bir süreyi ald›¤›ndan
okulun iflleyifli bir süreç olarak ifade edilmektedir. 

5. Okul birbirine katk›da bulunan pek çok alt sistemden oluflur: Her sis-
temde amaçlar›n gerçeklefltirilmesine katk› sa¤layan pek çok alt sistemde bulunur.
Okulda birbirine katk› sa¤layan, ifllevsel ba¤›ml›l›k içerisinde hareket eden pek
çok alt sistem vard›r. Her sistemin en küçü¤ü hariç alt sistemi, en büyü¤ü hariç üst
sistemi vard›r. Alt sistemlerin bafll›ca özellikleri flunlard›r:

Alt sistemin, varl›¤› içerisinde yaflad›¤› sistemin varl›¤›na ba¤l›d›r. Alt sistemin
içerisinde yer ald›¤› sistem yok oldu¤unda alt sistem de yok olur. Örne¤in; okul
ortadan kalkt›¤›nda okuldaki alt sistemlerin yaflamas› olanaks›zd›r.

Alt sistemin görevini yerine getirmemesi, içerisinde yer ald›¤› sistemin iflleyiflini
tehlikeye sokar. Sistemlerin iflleyifli bir bütünlük ve ifllevsel ba¤›ml›l›k içerisinde sü-
rer. Alt sistem görevini aksat›r, amaç d›fl›na yönelirse içerisinde yer ald›¤› sistemin
varl›¤›n› tehlikeye sokar, onun ifllevini yok eder. Örne¤in; okuldaki ö¤retmenlerin
performanslar›n›n de¤erlendirilmesi, performanslar›na ba¤l› olarak ödül ve ceza
sisteminin kurulmas› okulun varl›¤›n› tehlikeye düflürür.

Alt sistemler birbirlerine dayal› olarak ifllemek zorundad›r. Sistem kavram› içe-
risinde hiçbir ögenin ba¤›ms›z hareketi söz konusu de¤ildir. Okuldaki her bir ege,
birbiri ile iliflkisinin kurulmas› ve istenen davran›fllar› gerçeklefltirecek flekilde ha-
rekete geçirilmesi gerekir.

Sistem olarak okul, belli rollerden meydana gelir. Sosyal sistemlerde her rol an-
lam›n› di¤er rolden al›r. Okulda yaln›zca okul yöneticisinin grevinin baflar›yla ye-
rine getirmesi yeterli de¤ildir. Onunu rolleriyle iliflkili olan ö¤retmen ve ö¤rencile-
rin de rollerini baflar›yla yerine getirmeleri gerekir. Yine ö¤retmenin görevinin ya-
pabilmesi için yaflatma alt sisteminin de çok iyi ifllemesi gerekir. Okul alt sistemle-
ri; üretim, al›flverifl, yaflatma, uyarlama ve yönetim alt sistemleri olmak üzere befl
bafll›k alt›nda toplanabilir.

Üretim Alt Sistemi: Üretim alt sistemi okulun varolufl gerekçesine yan›t verir.
Okuldaki her bir alt sistem ve bu sistemlerle iliflkili ögeler üretim alt sistemine gö-
re biçimlendirilmelidir. Okul genel olarak ö¤rencinin davran›fllar›n› de¤ifltirir veya
ona yeni davran›fllar kazand›r›r. Davran›fl› de¤iflen ö¤rencinin de¤eri artar. Okul
dönüflüm sürecini iyi iflleterek sürekli olarak davran›fl› de¤iflen ö¤rencinin de¤eri-
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En küçü¤ü hariç her
sistemin alt sistemi, en
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Okul Alt
Sistemleri

Üretim Al›fl-verifl Yaflatma Uyarlama Yönetim



ni artt›rmaktad›r. Okulun öncelikli u¤rafl› alan› ö¤rencidir. Bu u¤rafl› alan› ö¤renci-
nin de¤erini artt›rmakt›r. Ö¤rencinin önceli¤i almas› okuldaki di¤er iflgörenlerin,
velilerin veya çevrenin dikkate al›nmayaca¤› anlam›na gelmemelidir. Okulda yal-
n›zca ö¤rencinin davran›fl› de¤il say›lan bu ögelerin davran›fllar› da de¤iflmektedir.
Okuldaki di¤er alt sistemler ile bina, salon, derslik, laboratuvar, ifllik, araç gereç,
donan›m ders programlar› gibi ögelerin, üretim alt sisteminin etkin iflleyifline katk›
sa¤layacak flekilde düzenlenmesi ve harekete geçirilmesi gerekir. E¤er okulda üre-
tim alt sistemi savsaklan›r, ikinci plana düflerse okulun ifllevini yerine getirmesi söz
konusu olamaz. Bu durumda okul ifllevsiz duruma düfler. Zaman zaman okullar›-
m›z›n elefltiri konusu edilmesi, olumsuzluklarla iliflkilendirilmesi üretim alt sistemi-
nin iyi ifllememesi ya da iyi iflletilmemesi ile ilgilidir.

Al›flverifl Alt Sistemi: Sistemler varl›klar›n› sürdürmek için çevrelerinde girdi-
ler almak durumundad›rlar. Al›nan girdilerin sistemin amaçlar›na uygun olmas› ve
gereksiniminden daha fazla olmas› gerekir. Nas›l ki insan›n varl›¤›n› sürdürmesi
için temel gereksinimlerinin karfl›lanmas› zorunlulu¤u varsa okul da varl›¤›n› sür-
dürmek için insan kaynaklar›n›, para, fiziksel donan›m, e¤itim teknolojisi, mevzu-
at, e¤itim-ö¤retim program› vb. almak durumundad›r. Al›nan bu girdiler Türk Mil-
li E¤itiminin amaçlar› ve ilkeleri do¤rultusunda ifllenerek çevreye e¤itilmifl insangü-
cü, mal, hizmet ve bilgi olarak sunulur. Okul al›flverifl alt sisteminin girdilerine ilifl-
kin iki temel özellikten söz edilebilir. Birincisi okul ald›¤› girdileri seçmek zorun-
dad›r. Buna okulun ay›klama ifllevi denilmektedir. Okul, kendisine uygun düflme-
yen, iflleyifl s›ras›nda kendisini kemirerek ifllevsiz duruma düflüren girdileri almaz.
E¤er kendine uygun düflmeyen girdiler okula al›n›rsa al›nan bu girdileri amaçlara
çekme yönünde enerji harcanacak, böylece okul verimsiz çal›flacak ve giderek ifl-
levsiz duruma düflecektir. Örne¤in, Atatürk ‹lke ve Devrimlerine inanmayan bir
ö¤retmen ya da ö¤renicinin okul ortam›na çekilmesi okulun zaman içerisinde ke-
mirilmesine, okulun enerjisinin gereksiz yere harcanmas›na neden olacakt›r.

Okul amaçland›¤›ndan daha fazla girdi almak durumundad›r. Çünkü sistem iflle-
yiflini sürdürürken, girdilerinin niteli¤inin uygun olmamas›, girdilerin vazgeçmesi,
e¤itim iflgörenlerinin yafllanmas› ya da kendilerinin yenilememeleri, kötü yönetim ve
iflleme sürecindeki hatalar gibi nedenlerle fireler verebilir. Bu bak›mdan okul ç›kt›-
lar›ndan daha fazla girdi almak zorundad›r. Okul ay›klama ifllevi ile okuldaki e¤itim
hizmetinin niteli¤ini yükselterek okulu verimli ve etkili k›lmaktad›r. Okulun girdile-
rinin seçerek almas› zorunlulu¤u ilkö¤retim okullar› için geçerli de¤ildir. Çünkü okul
kültür aktarma yoluyla bireyleri toplumsallaflt›rmaktad›r. Bu bak›mdan o yafltaki ö¤-
rencilerin okul sisteminin d›fl›nda tutulmas› yerine içerisine çekilmesi gerekmektedir.

Yaflatma Alt Sistemi: Okula al›nan girdileri okulda tutulmas› gerekir. Okulda-
ki insan kaynaklar›n›n güdülenmesi, takdir edilmesi, ödüllendirilmesi ya da ceza-
land›r›lmas› yoluyla al›nan girdiler okulda tutulabilir. Do¤ald›r ki okula uygun ol-
mayan girdilerin okuldan at›lmas› da yaflatma alt sistemiyle iliflkilidir. Okul kendi-
sine yarayan girdileri sistemde tutarak iflleyiflini sürdürmek durumundad›r. Okul
amaçlar› d›fl›nda etkinlik gösteren ö¤retmen, yönetici ya da ö¤rencinin de sistem
d›fl›na at›lmas› gerekir. Yaflatma alt sisteminin sa¤l›kl› iflleyifli performans de¤erlen-
dirme sisteminin iyi kurulup iflletilmesiyle olanakl›d›r. Yine okuldaki ölçme ve de-
¤erlendirme ifllemlerinin ve rehberlik hizmetlerinin sa¤l›kl› yürütülmesi okulun et-
kinli¤ini artt›rmaktad›r. Yaflatma alt sistemi sadece insan kaynaklar›n›n okulda tu-
tulup onlar›n kariyer planlamas›n›n yap›lmas› de¤ildir. Okul binalar›n›n korunma-
s›, bak›m, ek binalar›n yap›lmas›, yeni kaynaklar›n yarat›lmas› gibi durumlar da bu
alt sistemle iliflkilidir.
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Okul ald›¤› girdileri seçmek
zorunda olmas› sistemin
ay›klama ifllevi ile ilgilidir. 

Okulun ay›klama ifllevi;
okulun ald›¤› girdileri
seçmesidir. Okulu dinamik
k›lan onun güncel olmas›n›
sa¤layan alt sistem,
uyarlama alt sistemdir.



Uyarlama Alt Sistemi: Okulu dinamik k›lan, onun güncel olmas›n› sa¤layan
alt sistem uyarlama alt sistemidir. Okuldaki de¤iflme ve geliflmelerin d›flar›ya, d›-
flar›daki geliflme ve de¤iflmelerin okula tafl›nmas› da uyarlama alt sistemi arac›l›-
¤›yla sa¤lanabilir. Uyarlama alt sistem bu görevini dönüt arac›l›¤›yla yerine geti-
rir. Her sistemde oldu¤u gibi okul da yaflamas›n› sürdürmek için sorunlar›n› çöz-
mek zorundad›r. Onun için çevresindeki ve içerisindeki de¤iflmeleri an›nda gör-
mek ve ona uygun düzenlemeye gitmek durumundad›r. Dönüt okul içi ve d›fl›
bilgileri toplayan anten konumundad›r. Okullar›m›z›n temel sorunu yetifltirdikle-
ri ö¤renciler hakk›nda bilgi toplamamalar›d›r. Toplanan bilgilere göre hangi alt
sistemde ya da ögede de¤iflikli¤e gidilece¤ine karar verilir. Dönüt okulun ayak-
ta kalmas›n› sa¤lar.

Yönetim Alt Sistemi: Okulu amaçlar›na göre yaflatmak yönetimin görevidir.
Yönetim okuldaki madde ve insan kaynaklar›n› amaç gerçeklefltirecek flekilde yan
yana getirme ve harekete geçirme süreci olarak tan›mlanmaktad›r. Okulun di¤er
alt sistemleri ne kadar iyi kurulursa kurulsun iyi yönetilmedi¤inde baflar› elde et-
mek olanaks›zd›r. Türk E¤itim Sisteminin olumsuzlukla suçlanmas›n›n temelinde
yetersiz yöneticilerin say›s›n›n fazlal›¤› yatmaktad›r. Bu bak›mdan okul yönetim ve
okul yöneticili¤i sisteminin etkin iflleyifli aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. So-
nuç olarak okuldan istenen verimin sa¤lanmas›, ö¤retmen moralinin yüksek olma-
s›, kaynak yarat›lmas›, olumlu okul havas›n›n yarat›lmas›, stressiz bir ortam›n olufl-
turulmas› gibi durumlar do¤rudan do¤ruya okul yönetimiyle ilgilidir. O halde sis-
temin yaflamsal alt sistemini yönetim alt sistemi oluflturmaktad›r.

6. Okulun iflleyiflinde belli bir denge vard›r: Okulun alt sistemleri ve onla-
r› oluflturan ögeler birbiri ile olan iliflkilerini ve konumlar›n› de¤ifltirmeden koru-
du¤u sürece oluflur. Sistemlerde zaman içerisinde bozulma, kar›fl›kl›k ve aksama-
lar›n olmas› kaç›n›lmazd›r. Sistemdeki kar›fl›kl›k ya da belirsizlikler sisteminin iflle-
yiflini olumsuz yönde etkilemekte ve önlem al›nmaz ise durma noktas›nda getir-
mektedir. Buna güç yitimi denilmektedir. Karfl›l›kl›, düzensizlik, bozulma, durgun-
luk gibi belirtiler o okulda güç yitimi oldu¤unu göstermektedir. Örne¤in, okullar›n
kap›lar›n› çevrelerini kapatmalar›, yine teknik uygulamaya karfl› direnç, okuldan
beklentilerin kaybolmaya yüz tutmas›, mezunlar›n izlenmesi gibi durumlar güç yi-
timi göstergeleridir.

Niteli¤i ve gücü ne olursa olsun bütün sistemlerde var olan güç yitimi okullar-
da da vard›r. Okullar güç yitimini bir miktar enerji depolayarak aflabilir. Yani kul-
land›klar›ndan fazla ö¤retmen, harcad›klar›ndan daha fazla para, malzeme v.b. ala-
rak güç yitimini önleyebilir. Buna “olumsuz güç yitimi- olumsuz entropi” denil-
mektedir. Okullar›n olumsuz güç yitimine gereksinimleri vard›r. Okulun içerisinde
ya da d›flar›s›nda oluflan de¤iflmeler okulun dengesini de bozucu bir etki yarat›r.
Ekonomik sistemdeki büyüme ve küçülmeler okulun büyüme ve küçülmesine yol
açmaktad›r. Bu durumda okulu dengede tutmak ya da yeni denge kurmak duru-
mundad›r. Örne¤in, okullara ayr›lan pay›n düflmesi, katk› paylar›na hükümetçe el
konulmas› gibi olgulardan hareketle okul yöneticisi okulun yeni finans kaynakla-
r› yaratmak durumundad›r. Ö¤retmeninin geçim zorlu¤unu gidermek amac›yla
okul yöneticisinin hafta sonlar› okulunda “yetifltirme kurslar›” açmas› buna bir
baflka örnek olarak gösterilebilir.

Okullarda görev yapacak ö¤retmenlerin ö¤retenlik bilgi, beceri ve tutumlar›
kazand›ran fakültelerden mezun olmas› gerekir. Okula bir “nalbant”›n atanmas›
okulun dengesini bozmaz. Çünkü sistemler iflleyifli sürdürmek için daha önce-
den bir miktar depolama yapar. Okula ö¤retmen niteliklerinden uzak kiflilerin
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Alt sistemler ne kadar iyi
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durumlara uyarlanabilir.



gelmesi iflleyifli bir miktar aksat›r. Fakat sistem yeniden dengesini kurarak bu
olumsuzlu¤u elemine eder. Örne¤in, nas›l ki d›flar›daki ›s› -18 dereceye indi¤i
zaman, insan hemen donmaz ise okullar da olumsuzluklarla karfl›laflt›¤› zaman
hemen dengelerini bozmaz.

Her insan›n oldu¤u gibi, her okulun da bir direnme gücü vard›r. Okul yöneti-
cileri direnme gücünü iyi belirleyip ona göre davranmal›d›rlar. Önemli olan, yöne-
tim becerilerinin devreye sokularak sistemin dengede tutulmas›n› sa¤lamakt›r.
Okulun dengesini sa¤layabilmek için, yap› ve süreçlerin oluflan özelliklere göre
gözden geçirilmesi gerekir. Nas›l ki insan büyüdükçe beklenti ve gereksinimleri ar-
t›yor, baz›lar› köreliyor ise okullar içinde böyle durumlar›n olabilece¤ini düflün-
mek gerekir. Okullar, yeni oluflumlarda büyüme, istikrar ve verimlili¤i sa¤lamay›
ön plana ç›karmal›d›r. Tafl›mal› e¤itim, tam zamanl› e¤itim, norm kadro, e¤itim
bölgeleri, katk› pay› ve benzerleri okullar›n dengesini sa¤lamaya yönelik giriflim-
ler olarak de¤erlendirilebilir. Okullar›m›z›n dengesine yönelik gelen olumsuz etki-
ler daha çok, dinsel demografik, kültürel, ekonomik ve siyasal nitelik tafl›maktad›r.

7. Okulun hareketi do¤rusal de¤il çemberseldir: Sosyal sistemin ç›kt›lar› yi-
ne sosyal sistemin girdileridir. Okul sosyal bir sistem oldu¤undan, çevresine ç›kt›
olarak sundu¤u bilgi, e¤itilmifl insangücü, mal ya da hizmet yine kendi girdisi ol-
maktad›r. Bu bak›mdan okulun ç›kt›lar› ne kadar yüksek nitelikte ise girdileri de o
kadar nitelik tafl›yacakt›r. Bu döngü dinamik bir döngü olup orant›s› do¤rusald›r. 
Okulun sistem özelliklerinin bilinmesi okulda rol oynayan ögelerin birbiriyle olan
iliflki ve etkileflimlerinin anlafl›lmas›na ve aç›klanmas›na yard›mc› olmaktad›r. Oku-
lun sistem olarak çözümlenmesi di¤er insan yap›s› sistemlerden etkilenme ve etki-
lemeyi aç›klamada bir araç olarak kullan›labilir. Okulun amaçlar›n›n gerçekleflme-
sinde yaln›zca okulun rolü olmad›¤›n›n, di¤er insan yap›s› sistemlerin etkisinin an-
lafl›lmas›nda okula sistem olarak yaklaflmak kolayl›k sa¤lamaktad›r. Bütün bunlar-
dan önemlisi, okula sistem olarak yaklaflmak okulun çevresinde soyutlanmadan
bir bütün olarak ele al›nmas›n›n sa¤lamaktad›r. 

8. Okul sisteminin bir merkezi vard›r: Her sistem kararlar›n al›nd›¤›, politi-
kalar›n uygulamaya dönüfltürülmesi amac›yla stratejilerin gelifltirldi¤i bir merkeze
sahiptir. Bu merkez, alt sistem ler içerisinde okul, üst sistemlerde de Milli E¤itim
Bakanl›¤›d›r. Milli E¤itim Örgütü merkezi bir yap›lanmaya sahip oldu¤u için ilk
bak›flta sanki tek merkez Milli E¤itim Bakanl›¤› olarak alg›lanabilir. Kuflkusuz bir
fleyin merkezi demek o sistemin temsil edildi¤i yer demektir. Ancak Ana Hizmet
Birimleri, ‹l/‹lçe Milli E¤itim Müdürlükleri, Halk E¤itim Merkezleri de e¤itim siste-
minin merkezi konumundad›r. Sistem bütünlü¤ü ve iflleyifli içerisinde merkezler
afla¤›ya, yana veya yukar›ya kayabilir. Sistem yaklafl›m›n› hangi yönetim birimi et-
kili kullanabilirse, yönetim beceri ve stratejilerini kullanabilirse o birim merkez
olur. Birimlerin merkez olma e¤ilimleri üst sistemlerin etkili ifllemeyiflnden veya
hedef kayb›ndan ileri gelen bir durumdur. Gerçi fen bilkimleri aç›s›ndan merkez
tan›mlamas› yap›ld›¤›nda birfleyin “s›f›r” noktas› merkez olarak kabul edilmekte-
dir. S›f›r yokluk belirtir. Bu durumu Milli E¤itim Bakanl›¤›na uygular isek Milli E¤i-
tim Baknal›¤›n› yok saymak gerekir. Ancak yine de “ her sistem, sistem merkezin-
deki s›f›r noktas›nda temsil edilir” denerek merkeze dikkat çekilir. Bu da Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›d›r.

9. Okul sistemi içindeki bask›n (dominant) öge taraf›ndan yönetilir ve
temsil olunur: Sistem, birtak›m alt parçalardan oluflan bir bütün olarak tan›mlan-
d›¤›nda her bir parçan›n görevini yerine getirmesi söz konusudur. Her sistem ald›-
¤› girdiyi kendi içindeki dönüflüm süreçleri ve amaçlar›n› dikkate alarak çevreleri-
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ne bir tak›m ç›kt›lar verir. Görünürde bu sistemin bütünün ç›kt›s› olarak görülür.
Gerçekte bu ç›kt›lar sistemdeki sadece bir birimin sistemin iflleyifline a¤›rl›¤›n› ko-
yarak oluflabilir. Her ne kadar “her sistemin bir merkezi var ve yönetim buradan
yap›l›r” gibi daha önce bir özellikten bahsedilmiflse de bazen merkezkaç kuvveti
sonucu bu merkez olmas› gereken yerde de¤il de o sistemin içerisindeki bir birim-
de olabilir. Bayramlarda ça¤d›fl› k›yafetlerle ö¤rencilerin törene ç›kart›lmas›, yöne-
tici ve ö¤retmen atamalar›nda “belli” tarikatlar›n söz sahibi olmas› bu duruma en
güzel örneklerden biridir. Bu asl›nda insan denen mükemmel sistemde de görüle-
bilir. ‹nsan›n merkezi beyindeki ak›l olmas›na ra¤men bazen çevrede olup biten-
ler farkl› de¤erlendirilerek insan kalbiyle hareket edebilmektedir. Bu durumda ini-
siyatif kalbin eline geçmektedir. Örne¤in intikam yemini etmek, arkadafllar›n› do-
land›rmak, kopya çekmek gibi. eylemler merkezin insiyatifi kaybetti¤inin göster-
geleri olarak de¤erlendirilebilir. Bu durumdaki örnekleri sergileyen insanlar bütün
olarak de¤erlendirildi¤inde insiyatif merkezi dikkatlerden kaçmaktad›r.
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Toplumsal yap›n›n flekillenmesinde e¤itim siste-

minin rolünün ne oldu¤unu aç›klamak.

Toplumsal yap›n›n flekillendirilmesinde e¤itim
önemli bir rol oynamaktad›r. E¤itimin kendisin-
den beklenen rolünü gerçeklefltirmesi okullar
arac›l›¤› ile olmaktad›r. Toplumsal yap›n›n flekil-
lendirilmesinde araç rolünü oynayan okullar›n
iyi yap›land›r›lmas› ve iflletilmesi, üstlendikleri
rolün baflar›yla gerçeklefltirilmesini okullar›n sis-
tem yaklafl›m› ile flekillendirilmesi ile olanakl›d›r.
Toplumsal dönüflümünde okullar eskiden tek ba-
fl›na ve etkili bir görev üstelenmekteydi. ‹çerisin-
de bulunulan yüzy›lda bu rollerde bir azalma ol-
du¤u düflüncelerini gerçekçi bulmak olanaks›z-
d›r. Bireyler bilgilerin büyük ço¤unlu¤u bilgi eri-
flim kanallar›ndan, okul d›fl› etkileflimlerinden
ö¤renmektedir. 

Sistem kavram›n›n do¤uflunu aç›klamak.

Sistem kavram›, biyoloji alan›nda gelifltirilmifl
bir kavramd›r. Yönetim kuramlar› içerisinde ça¤-
dafl kuramlar›n bir alt bafll›¤› olarak de¤erlendi-
rilmekte ve kullan›lmaktad›r. Örgüt ve yönetim
konusundaki modern kuramlar, 1950 - 1960 y›l-
lar› aras›nda neoklasik kurama paralel olarak
ortaya ç›km›flt›r. Bu kuram›n temelinde sistem

yaklafl›m› ve durumsall›k yaklafl›m› yatmakta-
d›r. 1970 y›l›ndan itibaren “sistem yaklafl›m›”

yerine sorunlara ayr›nt›l› bir biçimde yap›lan
araflt›rmalar ile çözüm arayan “durumsall›k yak-

lafl›m›” › tercih edilir oldu. Sistemler içerisinde
yer ald›klar› çevrelerinden sürekli olarak girdi-
ler al›rlar ve bunlar› kendi amaçlar› do¤rultu-
sunda dönüflüme u¤ratarak çevrelerine ç›kt› ola-
rak sunarlar. Psikoloji, sosyoloji, antropoloji gi-
bi bilimlerin geliflmesinden sistem kavram› da
büyük ölçüde etkilenmifltir. Sistem yaklafl›m› her
ne kadar modern yönetim düflünceleri aras›nda
say›lsa da asl›nda sistem anlay›fl› çok eskilere
dayanmaktad›r. Aristo’nun “bütün, parçalar›n
toplam›ndan daha fazlad›r” sözü, sistem görüfl
aç›s›n› ifade etmektedir. Yönetim alan›nda sis-
tem kavram›n›n önemi “insan iliflkileri” hareke-
tinin bafllang›ç noktas›n› oluflturan “Hawthorne

araflt›rmalar›” ile ortaya ç›km›flt›r. Sistem yak-
lafl›m› ilk olarak biyolog Ludwig von Bertalanffy

taraf›ndan “Genel Sistem Teorisi” (Allgemeine
System Theorie) ad› alt›nda ortaya ç›kar›lm›flt›r.
Ludwig Von Bertalanffy, 1. Gerçek, 2. Kavram-
sal Sistem, 3. Soyut Sistem, 4. Canl› ve Cans›z
Sistemler, 5. Aç›k / Kapal› Sistemler olarak befl
çeflit sistemden bahsetmektedir. 

Sistem kavram›n›n anlam›n› aç›klamak.

Sistem de¤iflik anlamlar verilerek kullan›lan bir
sözcüktür. Örne¤in “dizge” sözcü¤ü sistem yeri-
ne yayg›nl›kla kullan›lmaktad›r. Günlük yaflam-
da düzen, yol, yöntem, model, tip gibi sözcükler
sistem yerine kullan›lmaktad›r. Birçok do¤a ola-
y› bir sistem içindedir. De¤iflik bilim dallar›ndaki
bilim insanlar›nca sistemin çok de¤iflik tan›mlar›
yap›lm›flt›r. Belirli amaçlar› gerçeklefltirmek için,
birbirine ba¤›ml› ve karfl›l›kl› etkileflimde bulu-
nan, bir tak›m alt parçalardan oluflan, ayn› za-
manda daha büyük sistemlerin parças› olarak
belli bir çevre içerisinde ifllevde bulunan bütüne
sistem denmektedir. Sistem denen bütünü olufl-
turan parçalara alt sistem, her sistemin ba¤l› ol-
du¤u daha büyük sistemlere de üst sistemler de-
nir. En küçü¤ü d›fl›nda tüm sistemlerin alt sis-
temleri, en büyü¤ü d›fl›nda tüm sistemlerin çev-
relerinden oluflan üst sistemleri vard›r. 

Sistem ve örgüt iliflkisini aç›klamak.

Sistem nas›l tan›mlan›rsa tan›mlans›n, onu etkile-
yen iç ve d›fl dinamiklerle aç›klan›r. Buna göre,
bütün sistemler varl›klar›n› sürdürmek, kendile-
rine yüklenen görevleri baflar›yla yerine getire-
bilmek için çevrelerinden birtak›m girdileri al›r-
lar. Önceden belirlenmifl olan yöntem ve ilkele-
re göre, bunlar› ifller ve çevrelerine ç›kt› olarak
verirler. Ç›kt›lar›n ifle yaray›p yaramad›¤›n› sapta-
mak, varsa eksikliklerini belirlemek amac›yla dö-
nüt almaya gereksinim duyarlar. Sistem girdiler,
dönüflüm süreçleri, ç›kt›lar dönüt ve içerisinde
bulunulan çevre olmak üzere befl temel ögeden
oluflmaktad›r. Örgüt, kiflisel amaçlar›n› gerçek-
lefltirmeye çal›flan bireylerin çabalar› sonucu or-
taya ç›kan bir yap›d›r. Örgütler de bireylerden,
kendi kiflisel amaçlar›n›n ötesinde örgütsel amaç-
lara yönelik belirli katk›lar sa¤lamas›n› beklerler.
Dolay›s›yla örgütler, ortak bir amaç için güç bir-
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li¤i yapan insanlar›n, çevrelerinden ald›klar› gir-
dileri kendi güçleri ile iflleyip örgütün gücüne
dönüfltürdü¤ü, bu güçle amaçlar›na uygun ç›kt›-
lar üreten toplumsal yap›lard›r. Yönetim, örgüt-
sel etkinliklerin temel ve birlefltirici ögesi olarak
ortaya ç›kmakta ve böylece yönetim ile örgüt ya-
p›lar› birbirlerini tamamlamaktad›r. Yönetim, ge-
nelde insanlar arac›l›¤›yla iflleri yapt›rmak olarak
tan›mlan›r. Okul örgütü bir sistem olarak ele al›n-
d›¤›nda sistemin gösterebilece¤i özellikleri gös-
termesi kaç›n›lmazd›r.

Sistemin ögelerini aç›klamak.

Her sistem s›n›rlar› belirli bir çevrede yer al›r.
Sistem çevreden seçerek ald›¤› girdileri önce-
den belirlenmifl hedefleri do¤rultusunda ifllem-
lerden geçirerek istenen nitelik ve say›da çevre-
lerine ç›kt›lar sunarlar. D›fl çevreyi oluflturan di-
¤er okullar, aileler, hükümetler, üst yönetimler,
dernekler, çevredeki etkili kifliler, politikac›lar,
inanç sistemi ile ilgilenen ve benzerleri okulu
mercek alt›na almaktad›r. Okulun iç çevresini
okul yöneticileri, ö¤retmenler, uzmanlar, yar-
d›mc› personel ve ö¤renciler oluflturmaktad›r.
Bu anlat›ma bak›ld›¤›nda sistemlerin olmazsa
olmaz befl temel ögesi vard›r. Bunlar: çevre, gir-
di, dönüflüm süreçleri, ç›kt› ve ç›kt›lar›n isteni-
len niteli¤i tafl›y›p tafl›mad›klar›na iliflkin bilgiyi
sisteme tafl›yan dönüttür.

Okulun sistem özelliklerini aç›klamak

Okul örgütünün di¤er örgütler ile benzerlik tafl›-
malar›na ra¤men, belirli aç›lardan farkl›l›k gös-
terdi¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Okul örgütünün
di¤er örgütlerden gösterdi¤i farkl›l›klar, bir e¤i-
tim giriflimi olan okulun sahip oldu¤u özelliklere
dayand›r›lmaktad›r. Bu özellikler flu bafll›klarda
toplanabilir. Okul, içerisinde yer ald›¤› ve etkin-
lik s›n›rlar›n›n belirlendi¤i bir çevrede yer al›r.
Okul, iflleyiflini sürdürmek için çevresinden bir
tak›m girdiler al›r ve çevrelerine ç›kt›lar verir.
Okulun gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› amaçlar› var-
d›r. Okul amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesi bir süre-
ci gerektirir. Okul birbirine katk›da bulunan pek
çok alt sistemden oluflur. Okulun iflleyiflinde bel-
li bir denge vard›r. Okulun hareketi do¤rusal de-
¤il çemberseldir. Okul sisteminin bir merkezi var-
d›r. Okul sistemin içindeki bask›n (dominant)
öge taraf›ndan yönetilir ve temsil olunur.
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1. E¤itim bütünüyle ilgilenip sistemi bütün olarak çö-
zümleyerek birlefltirmeyi amaçlayan kifliye ne ad verilir?

a. E¤itim yöneticisi
b. Okul yöneticisi
c. S›n›f yöneticisi
d. Kamu yöneticisi
e. Okul müdürü

2. Sistem kavram›n› ilk olarak kim kullanm›flt›r?
a. Hawthorne
b. Bertalanffy 
c. Simon
d. Stogdill
e. Lamark

3. Sistem kavram› ilk olarak hangi araflt›rmalarla yöne-
tim alan›na kazand›r›lm›flt›r? 

a. Michigan-State Araflt›rmalar›
b. Biliflsel Araflt›rmalar
c. Hawthorne Araflt›rmalar›
d. Stogdill’in Araflt›rmalar›
e. Lamark Araflt›rmalar›

4. Ç›kt›lar›n ifle yaray›p yaramad›¤›n› belirlemeye yara-
yan öge afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Girdi
b. Ç›kt›
c. Dönüflüm süreçleri
d. Çevre
e. Dönüt

5. ‹ki ya da daha fazla de¤iflik canl› aras›nda, her iki ta-
raf›n da karfl›l›kl› faydalanmalar›na dayal› ortak iliflkinin
gelifltirilmesine ne ad verilir? 

a. Birincil iliflkiler
b. ‹kincil iliflkiler
c. Üçüncül iliflkiler
d. Sinerjik iliflkiler
e. Simbiyotik iliflkiler

6. Her sistemin ba¤l› oldu¤u daha büyük sistemlere ne
ad verilir?

a. Alt sistem
b. Üst sistem
c. Süper sistem
d. Arac› sistem
e. Organik sistem

7. Afla¤›dakilerden hangisi okulun bir alt sistemidir?
a. Milli E¤itim Bakanl›¤›
b. Milli E¤itim Müdürlükleri
c. Kütüphaneler
d. Okul bahçesi
e. S›n›flar

8. Afla¤›dakilerden hangisi, kiflisel amaçlar›n› gerçek-
lefltirmeye çal›flan bireylerin çabalar› sonucu ortaya ç›-
kan yap›n›n genel ad›d›r?

a. Örgüt
b. Sistem
c. Okul
d. Bölüm
e. S›n›f

9. Okulun ç›kt›lar›n›n tekrar okulun girdisi olmas› afla-
¤›dakilerden hangisiyle iliflkilidir?

a. Okulun gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› amaçlar› vard›r.
b. Okul amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesi bir süreci

gerektirir.
c. Okulun iflleyiflinde belli bir denge vard›r.
d. Okulun hareketi do¤rusal de¤il çemberseldir.
e. Okul sisteminin bir merkezi vard›r.

10. Okulun varl›¤›n› sürdürmek için kendisine yaraya-
cak girdileri seçerek almas› afla¤›daki alt sistemlerden
hangisiyle iliflkilidir.

a. Al›flverifl
b. Yaflatma
c. Uyarlama
d. Yönetim
e. Üretim

Kendimizi S›nayal›m



211.  Ünite  -  S istem Kavram› ve  Özel l ik ler i

Gençlerde fliddet, okullar ve yönetim sorunu

Okullarda fiiddet ve ‹stenmeyen Sald›r›lar
Gençlerdeki serbestlik, sosyal gruplar aras›ndaki düfl-
manl›k ve okullardaki fliddet, toplumun sa¤l›¤› üzerin-
de ve okullardaki zararl› etkileriyle ortaya ç›kan milli
bir boyuttaki konu olmufltur. 1993 y›l›nda yap›lan Envi-
ronics oylamas› sonuçlar›na göre; Kanadal›lar ulusal
e¤itimin en önemli tek sorununun okullardaki fliddet
oldu¤unu düflünmektedir. 1995 y›l›nda Gabor taraf›n-
dan, gençlerdeki fliddet ve okullardaki hareket hakk›n-
da haz›rlanan bir rapora göre ise araflt›rmaya kat›lanla-
r›n %80’i okullarda fliddetin on y›l önce oldu¤undan da-
ha yay›n oldu¤unu düflündüklerini ortaya koymufltur.
Ö¤retmenlerin kendileri, s›n›flarda anti sosyal, sald›r-
gan ve fliddet davran›fllar›n›n türü, s›kl›¤› ve ciddiyetin-
de büyük bir art›fl oldu¤unu belirtmifllerdir.

Okullardaki fiiddeti Kabullenmek
Geçmifl deneyimlere ö¤retmenler ve okul yöneticileri
istenmeyen davran›fllar›, bölgenin E¤itim Yasalar›n›
yorumlayarak, okul yönetim kurulu ve okul disiplin
politikas›n› kullanarak yönetmeye çal›flm›fllard›r. Ça¤›-
m›zda okul çevrelerinde gençlikteki fliddetin yönet-
mek art›k sadece okul yöneticisi ve ö¤retmenlerin so-
rumlulu¤u olarak görülmemekte, fakat bunun yerine,
okul s›n›rlar›ndan bütün topluma yay›lan bir konu ola-
rak görülmektedir. Okul yöneticileri ve ö¤retmenler
art›k okulun sosyal ve davran›msal politikalar›n›n be-
lirlenmesi gerçeklefltirilmesi ve gelifltirilmesinde tam
bir özerkli¤e sahip de¤iller. 
Gabor’un raporuna göre; fliddet eylemlerinde bulunan
gençlerin yapt›klar›ndan daha fazla sorumlu hale geti-
rilmelerini sa¤lamak ile fliddetle u¤rafl›rken çabuk dav-
ranmak için okullar›n otorite ve yükümlülü¤e sahip ol-
du¤u inanc› yayg›nd›r. Bunun yan›nda Gabor, fliddet ve
anti sosyal davran›mlarda yer alan ö¤rencilerin, okul-
dan d›fllanmalar›ndan kaynaklanan kiflisel ve içsel çat›fl-
ma, sosyal aç›dan yaln›zl›k ve devlet okullar›nda di¤er
farkl› uygulanmalardan de¤il de kendi iradeleri ve bi-
linçli seçimleri do¤rultusunda hareket ettiklerini iddia
etmifltir. Bu iddia okuldaki fliddet eylemlerinin sorum-
lulu¤unu bu gençlere yüklemektedir. Kendi baflar› ve
hatalar›n› sahibi olarak bu gençleri tart›flman›n merke-
zine koymak, günümüzde gençlerin sosyalleflmesi ve
e¤itim, fliddetli sosyal ve duygusal kar›fl›kl›k ve e¤itim,
akademik performans ve ö¤rencilerin okullardan ç›ka-

r›lmas›, ö¤rencilerin psikolojik suistimali ve e¤itim ve
pedagoji, fliddetle ilgili alanlardaki araflt›rmalar›n ço-
¤unlu¤uyla çeliflkilidir. 

Okul Disiplini, S›f›r Hoflgörü ve Adalet 
Okul ça¤›ndaki ö¤rencilerin aileleri ö¤rencinin suçlar›-
n› de¤erlendirmede ö¤retmenin becerisine güvenmek-
tedir. Geleneksel olarak ö¤retmenlerden Kanada’n›n
bar›fl, düzen ve farkl›l›¤a sayg› gibi temel de¤erleriyle
tutarl› bir flekilde disiplin uygulamalar›n› gerçeklefltir-
meleri beklenir. Bununla birlikte, okullar, gençlerdeki
fliddetin esnek olmayan ‘S›f›r Hoflgörü’ gibi bir okul di-
siplin politikas›yla yönetilmeye çal›fl›ld›¤› bir döneme
girdi¤inden; ö¤retmenler de okul yönetim kurallar›n›
ve disiplin s›n›rlar›n› gerçeklefltirmek, desteklemek ve
uygulamalar› istenmektedir. 
Son y›llarda, Kanada’daki okullar, S›f›r Hoflgörü ilkele-
rine dayana okul yönetim kurallar›n ve kat› okul politi-
kalar›n› benimsemektedir. ‘S›f›r Hoflgörü’nün özünde
ö¤renci suçlar›n› cezalar› çabuk ve de¤iflmeyen bir fle-
kilde verilmesi vard›r. S›f›r Hoflgörünün temeli Birleflik
Devletler hükümetinin uyuflturucu ve suçlarla olan sa-
vafl›na dayanmaktad›r. 1994 y›l›nda Bill Clinton’un si-
lahs›z okul hareketinin bir gere¤i olarak okulda silahla
yakalanan bütün ö¤rencilerin bir y›l süreyle okuldan
uzaklaflt›r›lmas›yla okullara yay›lm›flt›r. S›f›r Hoflgörü o
zamandan beri h›z kazanm›flt›r. Birleflik Devletlerdeki
ço¤u okulda, fliddet, uyuflturucu, alkol, silah ve ateflli
silahlara karfl› S›f›r Hoflgörü politikas› vard›r. Kanadal›
okul yöneticileri ve e¤itim bürokratlar› da fliddet ve sal-
d›r›lar›n üstesinden gelmede bu yaklafl›m› kullanmakta-
d›rlar. fiu anda, Kanada ve Birleflik Devletlerde, fliddet
ve sald›rganl›k için S›f›r Hoflgörü düflüncesini temel alan
disiplin politikalar›n uygulayan okullar›n k›sa yada uzun
vadeli uygulamalar›yla ilgili bir araflt›rma eksikli¤i bu-
lunmaktad›r. S›f›r Hoflgörü politikas›n›n uygulanmas›n-
dan sonra okulda gençlerin fliddet eylemlerinde bir dü-
flüfl oldu¤unu bildiren Scarborough, Ontario’da ö¤ren-
cilerin uzaklaflt›r›lma ve at›lma oranlar› oldukça yük-
sektir. Baz› okullar›n S›f›r Hoflgörünün uygulanmas›n-
dan sonra ö¤rencilerde daha az fliddet eylemi görüldü-
¤ünü bildirmelerine ra¤men, fliddet okul çevresine top-
lumun di¤er bölümlerine tafl›nm›fl olabilir. 
fiiddet ve sald›rganl›k sosyal hareketlerdir. Bizler, sos-
yal olarak kabul edilebilir olan çeflitli fliddet ve sald›r-
ganl›k örneklerini medya, genel söylemler ve ö¤retim
yoluyla güçlendirmekteyiz. S›f›r Hoflgörü ö¤retmenler

Yaflam›n ‹çinden
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ya da ö¤rencilere, kabul edilebilir sosyal davran›fl› ta-
n›mlama durum ve süresine kendilerinin karar verme
f›rsat›n› tan›mamaktad›r. Okul yöneticilerinin sosyal
davran›fllarla ilgili düflüncelerine kat›lmayan ö¤rencile-
rin S›f›r Hoflgörü politikas›n›n sonuçlar›yla karfl›laflma
olas›l›klar› sosyal olarak uyumlu akranlar›n›nkinden da-
ha fazlad›r. S›f›r Hoflgörü, ahlaki ço¤unluk hangi tür
davran›fllar›n do¤al olarak iyi, hangilerinin kötü oldu-
¤unu belirledi¤i görüflüne dayanmaktad›r. 
S›f›r Hoflgörü prensiplerini benimsemifl okul yöneticile-
ri, onlar›n sosyal çevrelerine bakmadan ö¤rencilere eflit
muamele eden okul disiplin politikalar›n›n eflitlikçi ol-
du¤unu iddia etmektedirler. Bu tür bir düflünüfl, bir
okul kural›n› ihlal etmifl bir gençle u¤rafl›rken, insanlar
aras› iliflkilerde sosyal çevrelerin önemsiz oldu¤unu var-
saymaktad›r. Ayn› zamanda bütün ö¤rencilerin eflit sos-
yal ve akademik f›rsatlara sahip oldu¤unu varsaymakta-
d›r. Tarafs›z bir S›f›r Hoflgörü okul disiplin politikas› uy-
gulayarak sosyal adaletin sa¤lanabilece¤ini savunmak,
ayr›mc› uygulamalar›n, bireysel, sosyal yada kültürel
çevreleri anlayamayan politikalar›n uygulanmas›yla yok
edilebilece¤ine inanmakt›r. Eflit muamele eflitli¤in ön
koflulu de¤ildir. Eflitsiz bir akademik ve sosyal ortamda
eflit muamele ayr›mc›l›kt›r. 

Kaynak: Stephen Jull. Canadian Journal of Educa-

tional Administration and Policy, Issue. 17, Novem-
ber 30, 2000

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Üniteye Girifl Paragraf›na”
bak›n›z.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sistem Kavram›n›n Do¤uflu”
konusuna bak›n›z.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sistem Kavram›n›n Do¤uflu”
konusuna bak›n›z.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sistem ve Örgüt ‹liflkisi”
konusuna bak›n›z.

5. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Sistem Kavram›n›n Anlam›”
konusuna bak›n›z.

6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okulun Sistem Özellikleri”
konusuna bak›n›z.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okulun Sistem Özellikleri”
konusuna bak›n›z.

8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okulun Sistem Özellikleri”
konusuna bak›n›z.

9. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okulun Sistem Özellikleri”
konusuna bak›n›z.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okulun Sistem Özellikleri”
konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

E¤itim örgütleri di¤er örgütler ile benzerlik tafl›malar›na
ra¤men, belirli aç›lardan farkl›l›k gösterdi¤i ak›ldan ç›-
kar›lmamal›d›r. E¤itimi di¤er örgütlerden ay›ran özellik-
ler: 1. Okulun temel kayna¤› ve ö¤retim süreçlerinin
hedefi insand›r. 2. Okulun e¤itim-ö¤retim sürecinde et-
ki düzeyleri belirlenemeyen de¤iflkenler yer al›r. 3.
Okulda farkl› de¤erler bulunur ve bu de¤erlerden do-
¤an çat›flmalar uzlaflt›r›l›r. 4. Okulun süreç ve somut ol-
mayan amaçlar› nedeniyle ürün niteliklerini de¤erlen-
dirmek güçtür. 5. Okuldaki insan kaynaklar›n›n büyük
bir ço¤unlu¤u alanlar›nda uzmand›r. 6. Okul bireylere
ö¤renme yaflant›lar›n›n sunulmas› için haz›rlanan özel
bir çevredir. 7. Okul çevredeki örgütler taraf›ndan etki-
lenirken ve kendisi de bu örgütleri etkiler. 8. Okul, ya-
rar gruplar› taraf›ndan etkilenmeye çal›fl›l›r. 9. Okul kül-
tür aktar›m›n› sa¤lama amac›yla ifllev görür. 10. Okul
bürokratik ve kamusal bir kurumdur.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

”
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S›ra Sizde 2

Okulun d›fl çevresini; di¤er okullar, aileler, hükümetler,
üst yönetimler, dernekler, çevredeki etkileri kifliler, po-
litikac›lar, inanç sistemi ve de¤iflik düzeydeki sivil top-
lum kurulufllar› ile uluslararas› düzeydeki kurulufllar
oluflturmaktad›r.

S›ra Sizde 3

Okulun iç çevresi; okul yöneticileri, ö¤retmenler, uz-
manlar, yard›mc› personel ve ö¤rencilerden olufltur-
maktad›r.

S›ra Sizde 4

Okullardaki ürünü herhangi bir iflletmede ortaya ç›kan
ürün ile kar›flt›rmamak gerekir Örne¤in, her derece ve
türdeki okullar›n gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› amaçlardan
birisi olan “iyi vatandafl yetifltirme” inceleme konusu
yapal›m. Kuflkusuz iyi vatandafl dendi¤inde ortak çal›-
flanlar akla gelebilir. Toplumu düflünen, ulusal kalk›n-
ma program›nda kendine düflen görevi içten yapmaya
gönüllü, arkadafllar›na ve çevresine yard›ma haz›r, dü-
rüst, ahlakl›, onurlu vb. durumlar bunlardan birkaç› ola-
bilir. Bilgi h›zla de¤iflmekte, bugün geçerli olan bir bafl-
ka davran›fl yerini yar›n bir baflkas›na b›rakmaktad›r.
Okulun amaçlar›n›n soyut oluflu, uygulama farkl›l›klar›-
n› yan›nda getirdi¤i gibi ürünün ölçülmesindeki güç-
lükleri de yan›nda getirmektedir. Farkl›l›klar› en aza in-
dirmenin de¤iflik yollar› vard›r. En bilineni, ayn› ifli ya-
panlar›n s›kça bir araya getirilerek konu üzerinde dü-
flünce f›rt›nalar› yaratmalar›d›r. Bu tart›flmalar sonucun-
da en az›ndan belli ölçütler oluflabilir.
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Türk E¤itim 
Sisteminin Yasal 
Dayanaklar›

Toplum, her bireyin belirli kurallara göre davranmas›n› ve istendik davran›fllar›
göstermesini beklemekte midir? Birey olarak toplumda her istedi¤imizi her yerde
yapabilmekte miyiz? Ayn› flekilde okulda yöneticiler, ö¤retmenler, idari personel,
hizmetliler ö¤renciler ve ö¤renci velileri belirlenmifl kurallara uymak zorunda de-
¤il midir? Belirlenmifl kurallara göre yurttafl olarak bizlerin kimi görev, sorumlu-
luk ve haklar›m›z yok mudur? E¤itim kurumlar›m›z›n yönetim ilke ve iflleyifllerini
belirleyen temel yasalar hangileridir? Ulusal e¤itimin yasal dayanaklar›n› içeren
ilgili yönetsel metinlerin amaç, konu ve ilkeleri nelerdir? Bu bölümde bu sorular›n
yan›tlar› aranmaya çal›fl›lacakt›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Toplumsal yaflam› düzenleyen kurallar› tan›mlayabilecek, 
Hukukun kaynaklar›n› s›ralayabilecek,
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›ndaki e¤itimle ilgili maddeleri s›ralayabilecek,
Türk Millî E¤itiminin temel ilkelerini özetleyebilecek,
Tevhid-i Tedrisat, Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakk›nda Kanun, ‹lkö¤-
retim ve E¤itim, Millî E¤itim Temel, Millî E¤itim Bakanl›¤› Teflkilat ve Görev-
leri ve Özel Ö¤retim Kurumlar› kanunlar›n›n içeriklerini özetleyebilecek

bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

N
N
N
N
N
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• G‹R‹fi
• TOPLUMSAL YAfiAMI DÜZENLEYEN KURALLAR 
• E⁄‹T‹M HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
• TÜRK E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N YASAL DAYANAKLARI (MEVZUAT)
• TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ANAYASASINDA E⁄‹T‹M
• TÜRK ULUSAL E⁄‹T‹M S‹STEM‹NDE TEMEL YASALAR 

Örnek Olay

Bilmek ve Uygulamak gerekir
Bir grup ö¤retmen, Ö¤retmenler Odas›nda oturmufl söylefliyordu.
“Güneydo¤uda k›z ö¤renciler okul yerine Çukurova’ya ya da Karadeniz’e ifle gidi-

yorlarm›fl duydun mu?” diye söze girdi Ahmet Bey.
“Ha, öyle de ne yapmak gerekir?” diye sordu Hasan Bey.
“Bence okullaflma her fleyden önce bir istek iflidir. Bu amaçla san›r›m yeni düzen-

lemelerden önce yeni bir havaya yeni bir motivasyona gereksinim var gibi!” de-
di Ayfle Han›m.

Ahmet Bey: Kesinlikle do¤ru! Ancak bize, halk olarak böylesi havalardan çok; yeni
yapt›r›mlara, eski dildeki karfl›l›¤›yla müeyyidelere, gereksinim var desek daha
do¤ru gibi.

Ayfle Han›m: Ama öncelikle yeni bir atmosfer!
Hasan Bey: ‹kinizin de hakl›l›k yönü var! Haz›rlanan yasa topluma uygun olmaz-

sa pantolon gibi dar ya da bol gelebilir. Hani vard› ya 1961 Anayasas› için “Bu
Anayasa bize bol” derdi baz›lar› . 
E¤itim Yüksekokulu’ndan sonra Hukuk Fakültesini de bitirip ö¤retmenlik ya-

n›nda avukatl›k görevini de sürdüren ‹brahim Bey söze kar›flt›. “Hasan Bey do¤ru
yaklafl›yor. Yasa ve toplumsal yap› uyuflumu önemli. Ancak ö¤retmenlerimizin de
yürürlükteki yasa, yönetmelik ve tüzükleri bilmesi gerekiyor. Bu konuda yaln›zca
ö¤retmenlerin de¤il, ö¤renci velilerinin de bilgi sahibi olmas› gerekir.”

“Hayda!” diye girdi söze Adile Han›m “Nedenmifl, nedenmifl?” diye itiraz eder
gibi bir tav›rla.

‹brahim Bey: “Evet, evet, tabi ki bilmeli. Çünkü yönetsel metinler ya da mevzu-
at denen bu hukuksal düzenek, özünde tümümüzün görev, hak ve sorumlulukla-
r›n› belirler! Kime, neye göre, neden ve nas›l davran›laca¤›, özünde bu hukuktan
güç al›r!”

“Do¤ru, do¤ru” diye onaylayarak söze giren Ayla Han›m: “Okul öncesinde kör-
pecik yavrucaklar› bize teslim ediyor anneler babalar; nedir görevimiz, hakk›m›z,
sorumlulu¤umuz tabiî ki bilinmeli. “ diye ekledi.

Sendika ifl yeri temsilci Deniz Han›m, söylenenleri mimikleriyle onayl›yordu.
‹lk kez söze girdi. “Sadece bilmek de¤il; uygulamak da gerekir, hukuk devleti böy-
lece geliflir, serpilir ülkede!”

“Kurallar uyulmamak için vard›r!” sözünün dillere pelesenk oldu¤u bir ülkede
demokratik iflleyifli oturtmak çok zor.” dedi Hasan Bey yeniden.

Ben Oday› terk ederken Deniz Han›m daha yüksek sesle: “Bilmek yetmez uygu-
lamak da gerekir.” diyerek görüflünde ›srar ediyordu.
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Anahtar Kavramlar
• E¤itim
• Hukuk
• E¤itim Hukuku
• Toplumsal Yaflam Kurallar› 

• Dinsel Kurallar
• Ahlak Kuralar›
• Görgü Kurallar›
• Hukuk Kurallar›

‹çindekiler



G‹R‹fi 
Günlük yaflam, kimi kurallara göre davran›lmas›n› gerektiren bir süreçtir. ‹ste-
nen yerde istenen biçimde davran›lmas›n›n kargaflalara neden olaca¤› aç›kt›r.
Bu nedenle toplumlar›n varl›klar›n› sürdürebilmesi, belirli kurallara sahip olun-
mas› gerektirir. Kurallara uyulmad›¤›nda kimi yapt›r›mlar›n olmas› ise bir baflka
gerekliliktir. Hukuk, toplum hâlinde yaflaman›n önemli olan davran›fllar› düzen-
leyen, ortak yaflam›n huzur, sükûn ve karfl›l›kl› güven içinde geçmesini sa¤layan
emir ve yasaklardan oluflmufl maddi yapt›r›m› olan toplumsal davran›fl kuralla-
r›n›n tümüdür (Ak›ntürk, 2007, s. 3). 

E¤itim aç›k sistem yaklafl›m›na göre iflleyen toplumsal bir kurumdur. E¤itim
toplumsal bir kurum olarak, bireysellefltirme, toplumsallaflt›rma, ak›lc› üretici ve
tüketici (ekonomik ifllev) ve “iyi” yurttafl (siyasal ifllev) yetifltirme ifllevleri bulun-
maktad›r. Bu ifllevler yerine getirilirken kime, nerede, nas›l davran›laca¤› önemli
bir sorun alan›d›r. Bu sorular bir bak›ma hak, görev ve sorumluluklar›n›n ne ola-
ca¤›na iliflkindir. Bu sorun, e¤itim hizmeti sunulurken e¤itim hizmeti sunanlar›n ve
hizmetten yararlananlar›n hukuklar›n›n ne olaca¤› sorunudur. E¤itim hukuku, bu
ba¤lamda, e¤itim örgütlerinin, iflgörenlerinin ve e¤itilenlerin hak, görev ve sorum-
luluklar›n›n çal›fl›ld›¤› çal›flma alan› olarak tan›mlanabilir. H›zl› de¤iflimin egemen
oldu¤u bir dünyada, toplumsal yaflam› oluflturan kurallar, Türk e¤itiminin hukuk-
sal ve yasal kaynaklar› bu ünitenin çal›flma konusunu oluflturmaktad›r. 

TOPLUMSAL YAfiAMI DÜZENLEYEN KURALLAR
Toplumsal yaflam›n birlik, dirlik ve düzenlik içinde sürdürülebilmesi için bireyle-
rin uymas› beklenen kurallara toplumsal davran›fl kurallar› ya da toplumsal
düzen kurallar› denmektedir. Toplumsal yaflam› düzenleyen kurallar, Dinsel
Kurallar, Ahlak Kurallar›, Görgü Kurallar› ve Hukuk Kurallar› biçiminde
dört grupta toplanabilir (Aybay ve Aybay, 1995, s. 11). 

Dinsel kurallar: Toplumsal yaflamda kimi davran›fl ve kurallar dinsel inançla-
ra göre oluflur. Din, insanlar›n bilinmez sonsuz karfl›s›nda, do¤aya karfl› ve do¤a-
üstü bir tutumla oluflturduklar› inanç, de¤er, gelenek ve ibadet biçim ve biçemleri
bütünüdür (Tolan, 1996, s. 241). Dinin temel özellikleri ve tan›m› dikkate al›nd›-
¤›nda dinlerin, insanla tanr› aras›ndaki “ruhani” iliflkilerin düzenlenmesi yan›nda
insan›n öteki insanlarla iliflkilerini düzenledikleri de görülür (Aybay ve Aybay,
1995, s.13). Bu aç›dan dinsel kurallar toplumsal yaflam›n düzenlenmesinde önem-
li bir role sahiptir. Dinsel kurallar›n yapt›r›m› manevidir (Ak›ntürk, 2007, s. 6). Si-
yasal sistem e¤er din ve devlet iliflkilerini ayr› tutma e¤iliminde ise dinsel kuralla-
r›n yapt›r›m gücü azal›r. Toplumsal yaflamda arzulanan düzenin dinsel kurallarla
sa¤lan›p sa¤lanmamas› ve dinsel kurallar›n yapt›r›m›, toplumsal sistemin laiklik an-
lay›fl›yla ilgilidir.

Ahlak kurallar›: Toplumsal yaflamda davran›fllar›m›z›n kimileri ahlak kuralla-
r›na göre belirlenir. Ahlak, kavram› çok anlaml›l›k tafl›yan bir kavram olup Latince
“moral” ve Grekçede “etik” kavramlar›n›n karfl›l›¤› olarak kullan›lmaktad›r. Etik ka-
rakter ve al›flkanl›k anlam›na gelen ‘’ethos’’tan türetilmifltir ve karakter ve kiflilik bi-
limi olarak nitelendirilmektedir. Latince moral sözcü¤ü ise âdet, al›flkanl›k, karak-
ter anlam›na gelen mos (ço¤ulu mores)’ten türetilmifltir (Poyraz, 1995, s. 21). 

Toplumda adaletin sa¤lanmas›, toplum üyeleri aras›nda bir toplumsal sözlefl-
menin ba¤›tlanm›fl olmas›n› gerektirir. Toplumsal sözleflmenin bireyler aras› ya da
bireyle devlet aras›nda tümüyle somut bir onaya ba¤lanmas› günümüz toplumlar›
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E¤itim hukuku e¤itim
örgütlerinin, iflgörenlerinin
ve e¤itilenlerin hak, görev ve
sorumluluklar›n›n konu
edildi¤i bir çal›flma alan›d›r.

Toplumsal yaflam›
düzenleyen kurallar: Dinsel
kurallar, ahlak kurallar›,
görgü kurallar› ve hukuk
kurallar›d›r.



için olanaks›zd›r. Bu ba¤lamda, birey toplum iliflkilerinde “iyilik”, “do¤ruluk”, “gü-
zellik” gibi de¤erlerin rolünü yads›mak olanaks›zd›r (Rawls 1994, ss. 362-363).

Ahlak kurallar› ister öznel ister nesnel olsun, yapt›r›mlar› manevidir. Ahlak
kurallar›na uyum gösterilmedi¤i emir ve yasaklara ayk›r› davran›fllarda bulunul-
du¤unda gösterilen tepki, ay›plama, küçük görme, k›nama gibi tepkilerdir. Ah-
lak kurallar›, tarihsel geliflim içinde tek bafllar›na ifllevleri azalmakta olan kural-
lard›r. Ahlak kurallar›, pozitif hukuk içinde yer ald›¤› sürece e¤itim programlar›-
n› ekiler nitelik göstermektedir.

Görgü kurallar›: Toplumsal yaflam› düzenleyen kurallar› bir bölümünü gör-
gü kurallar› oluflturur. fiöyle ki, toplumsal yaflam insanlar›n baflka insanlarla gün-
delik s›radan denebilecek iliflkilerinde de birtak›m davran›fl kal›plar›na uymaya
zorlar. Yüksek düzeyde ahlaki de¤erlerle ilgili bulunmayan bu davran›fl kal›plar›-
na görgü (adab-› muafleret) kurallar› denir. Örne¤in pijama ile soka¤a ç›kmak ve-
ya konuklar› kabul etmek, a¤›z aç›k yemek yenmesi, a¤z› aç›k esnemek görgü ku-
rallar›na ayk›r› davran›fllard›r.

Toplumsal iliflkileri, salt görgü kurallar›yla düzenlemek olanakl› m›d›r? Soru-
nun yan›t› hay›rd›r. Bunun gerekçelerini flu flekilde özetlemek olanakl›d›r: Gör-
gü kurallar›n›n yapt›r›m› manevidir. Görgü kurallar›, toplumsal yaflamdaki tüm
iliflkilerimizi kapsayacak kadar kapsaml› de¤ildir. Görgü kurallar›n›n zorlay›c›l›k
gücü ya söz konusu de¤ildir ya da s›n›rl›d›r. Görgü kurallar›, özellikle ilkö¤re-
tim programlar›nda bireyin davran›fllar›n›n neler olaca¤› konusunda etkili kural-
lard›r. ‹lkö¤retim düzeyinde ö¤rencilere kazand›r›lmas› amaçlanan davran›fllar›n
kimileri, görgü kural› odakl›d›r.

Hukuk ve Hukuk Kurallar›: Ça¤dafl yaflamda toplum kurallar›n› belirleyen
en etkili kurallard›r. Hukuk çok boyutlu bir olgu, süreç ve toplumsal kurum olarak
ele al›nabilir. Nitekim hukuka biyolojik, siyasal, ekonomik, toplumsal ya da dinsel
bir olgu veya akl›n ürünü olarak bak›lm›flt›r (Gözübüyük, 1993, ss. 4-5). Bu çok
boyutluluk, hukuk tan›mlar›n›n çok olmas›na neden olmaktad›r. Buna karfl›n, çe-
flitli aç›lardan bafll›ca hukuk tan›mlar› flu flekilde verilebilir.

Hukukun “baflkas›n›n hukukuna sayg› göstermeliyiz” tümcesindeki karfl›l›¤›,
“hak”t›r. Özünde hukuk Arapça kökenli bir sözcüktür ve hak sözcü¤ünün ço¤ulu-
dur. “Tüze” kavram› ile de an›lan hukuk, tekil kullan›lmakta ve “hak” sözcü¤ün-
den ayr› anlam› bulunmaktad›r. fiöyle ki, hukuk nesnel anlamda kural›, hak ise
öznel anlamda yetkiyi anlatmak için kullan›lmaktad›r (Güriz, 2003, ss. 41-45).
Gündelik yaflamda hukuk sözcü¤ü kifliler aras› süreli dostluk, hat›r, al›flverifl iliflki-
lerini anlatmak için kullan›l›r. Kimi zaman kullan›lan “onunla hukukumuz eskidir”
deyiminde geçen hukuk kavram› bu anlat›m için kullan›lmaktad›r. Bu ba¤lamdaki
hukuk kavram› akademik ve yönetsel bir anlam ifade etmemektedir (Aybay ve Ay-
bay, 1995, s. 44).

Hukuk; düzen ve adalet sa¤lamak için kamu otoritesinin gücünü kullanma ara-
c›d›r. Bu niteleme, ‘olan hukuk’ tan›m›na uygun düflmektedir. Bu aç›dan hukuk, top-
lumsal yaflam kurallar›n› düzenleyen ve kamu gücü ile destekleyen yapt›r›mlar bü-
tünü olarak tan›mlanabilir. Hukuk, amaç aç›s›ndan kamunun genel yarar› ile toplum
ve bireyin ortak iyili¤ini sa¤lamak amac› ile desteklenen kurallar bütünüdür. Uygu-
lama ve kuram bütünlü¤ü içinde, hukuk bir toplum içindeki kiflilerin, birbirleri ve
toplumla olan iliflkilerini düzenleyen, uyulmas› zorunlu, maddi yapt›r›mlar› bulunan,
sürekli, soyut kurallar bütünüdür. Hukuk, toplum bilimleri içinde kural koyucu ya-
ni “normatif” bilim olarak belirtilmektedir. Y.Ç:Hukuk bilimi, toplum için kurallar
koyarak düzeni sa¤lama özelli¤i hukukun biçimsel yönünü oluflturmaktad›r.

28 Türk E¤i t im Sistemi  ve  Okul  Yönet imi

Hukuk kurallar›, toplumsal
düzen kurallar› içinde en
etkili olan›d›r. Hukuk düzen
ve adalet sa¤lamak için
kamu otoritesinin gücünü
kullanma arac›d›r.



Hukuk kurallar› toplumsal yaflamda kiflilerin birbirleri ve devletle olan iliflkile-
rini düzenleyen maddi yapt›r›ml›, devlet otoritesi ile desteklenmifl kurallard›r (Ak›n-
türk, 2007, s. 13). Hukuk kurallar›n›n di¤er toplumsal davran›fl kurallar›ndan ay›-
ran en temel özellik, hukuk kurallar›n›n egemen bir otorite taraf›ndan konulmufl
olmas› ve maddi yapt›r›ma sahip olmas›d›r. Hukuk kurallar›n›n temel özellikleri flu
flekilde s›ralanabilir: Hukuk kurallar› emredici ve yapt›r›m gücüne sahiptir, hukuk
kurallar› genel, soyut ve nesneldir, hukuk kurallar› d›fla vurulmufl etkinlik ve ilifl-
kileri konu edinir.

Hukuksal kurallar, di¤er toplumsal yaflam kurallar› ile k›yasland›¤›nda e¤itimi
daha çok etkileyen kurallard›r. Geliflme e¤ilimi de hukuk kurallar›n›n e¤itim sistem-
lerini daha çok etkilemesi yönündedir. Toplumsal düzen kurallar›n›n kapsam, yap-
t›r›m, biçim ve de¤iflkenlik aç›lar›ndan karfl›laflt›r›lmalar› Tablo 2.1’de verilmifltir.

Çevrenizde toplumsal yaflam› düzenleyen kurallardan ünitede verilenler d›fl›nda örnekler
bulunuz ve toplumsal yaflam› düzenleyen kurallardan hangisi daha önemlidir? Aç›klay›n›z.

E⁄‹T‹M HUKUKUNUN KAYNAKLARI
Günlük dilde bir fleyin ilk ç›kt›¤›, do¤du¤u yer anlam›na gelen kaynak sözcü¤ü
hukuk dilinde çeflitli anlamlarda kullan›lmaktad›r. Ancak hukukun kaynaklar›na
iliflkin görüfller önemli farkl›l›klar göstermektedir. Hukukun as›l kayna¤›, konusu
itibariyle hukuk sosyolojisi ve felsefenin çal›flma alan›na girer. Bu nedenle bu ça-
l›flma kapsam›nda ayr›nt›land›r›lmam›flt›r. Bununla birlikte, hukuk as›l kaynaklar›-
n›n felsefi, teolojik, toplumsal, ekonomik ve tarihsel çok boyutluluk gösterir (Umar
1997, ss. 18-23). Genel bir anlay›flla hukukun kaynaklar›n› hukuku do¤uran
kaynaklar ve hukuku bildiren kaynaklar biçiminde iki grupta toplamak ola-
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Tablo 2.1
Toplumsal Düzen
Kurallar›n›n
Karfl›laflt›r›lmas›

Hukuk kurallar› emredici ve
yapt›r›m gücüne sahiptir,
hukuk kurallar› genel, soyut
ve nesneldir, hukuk kurallar›
d›fla vurulmufl etkinlik ve
iliflkileri konu edinir.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

1



nakl›d›r (Ak›ntürk, 2007, s.75). Hukuku do¤uran kaynaklar, hukuku yaratan ve or-
ganik kaynaklar adlar›yla da bilinir. Bu tür kaynaklar, hukukun nas›l olufltu¤unu
ve nereden ç›kt›¤›n›n belirtildi¤i durum ya da sosyolojik olgulard›r. Örne¤in, yasa-
lar›n kayna¤›n›n yasama organlar›, tüzüklerin kayna¤›n›n ise Bakanlar Kurulu ol-
mas› gibi. Hukuku bildiren kaynaklara, hukukun flekli kaynaklar› ya da yürürlük
kaynaklar› adlar› da verilir. Bu ba¤lamda hukuk kurallar› meydana gelirken ald›k-
lar› isim büründükleri kal›p ve flekil anlafl›lmaktad›r.

Bu çal›flmada, e¤itim alan›ndaki uygulamalara kaynakl›k etmeleri nedeniyle
hukukun biçimsel kaynaklar› çal›fl›lm›flt›r. Hukukun biçimsel kaynaklar›, hu-
kuk kurallar›n›n toplumsal düzenleme içinde varl›k kazanmak için büründü¤ü
flekillerdir. Bu kaynaklar öncelikle, yaz›l›, yaz›s›z ve yard›mc› kaynaklar biçi-
minde üç grupta toplanabilir. Yaz›l› kaynaklar, anayasa, kanun, kanun hük-
münde kararname, tüzükler ve yönetmeliklerdir. Yaz›s›z kaynaklar, örf adet
hukuku olarak belirginleflir. Yard›mc› kaynaklar ise bilimsel görüfller ve yar-
g›sal kararlard›r (Ak›ntürk 2007, s. 75).

Hukukun Yaz›l› Kaynaklar›: Pozitif hukukun, yani yürürlükte olan hukukun
yaz›l› kaynaklar› deyimiyle hukuk kurallar›n›n yaz›l› bir biçimde yer alm›fl olduk-
lar› metinler ifade edilir. Yetkili bir merci taraf›ndan konulmufl olan ve yürürlükte
bulunan hukuk kurallar›n›n tümüne birden mevzu hukuk (onulmufl hukuk) ya da
uygulamadaki deyimiyle mevzuat ad› verilmektedir. Mevzuatlar yaz›l› kaynaklar
olarak nitelendirilmektedir. Ayr›ca yaz›l› kaynaklara ilave olarak, uluslararas› ant-
laflmalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan kabul edilmesi durumunda ka-
nun hükmünde say›lmaktad›r.

Anayasa: Anayasa; devletin yap›s›n›, hükümet fleklini devletin organlar›n› ve
aralar›ndaki iliflkileri, temel hak ve özgürlüleri düzenleyen, en soyut ve en genel
kurallar› içerir. Anayasalar yapt›r›m gücü bak›m›ndan en güçlü hukuksal metinler-
dir. Anayasan›n üstünlü¤ü ilkesi, hiçbir hukuksal kural›n anayasaya ayk›r› olama-
yaca¤›n› ifade etmektedir. Anayasalar›n ba¤lay›c›l›¤› ise anayasa hükümlerinin ya-
sama, yürütme ve yarg› organlar› ile idare makamlar›n› di¤er kurulufl ve kiflileri
ba¤layan temel hukuk kurallar› olmas›d›r (Gözübüyük, 1993, s. 33).

Yasalar, yaz›l› hukuksal kaynaklar içinde s›ra dizin (hiyerarfli) bak›m›ndan
anayasalardan sonra ikinci s›rada yer al›r. Yetkili kurum taraf›ndan (yasama orga-
n›) yap›l›p usulüne uygun ilan edilip genellik, süreklilik ve soyutluk özellikleri ta-
fl›yan uyulmas› zorunlu yaz›l› hukuksal kurallard›r (Güriz 2003, s. 51). Yasay› ç›kar-
tacak yetkili organ her devletin anayasas›nda belirtilir. Yasa yapan kurulufla ya-
sama organ› ad› verilir. Türkiye’de yasa yap›lmas› için öneri verme yetkisi Hükü-
mete ve Büyük Millet Meclisi üyelerine tan›nm›flt›r (Anayasa madde:98). Hüküme-
tin, Büyük Millet Meclisine sundu¤u tasla¤a yasa tasar›s›; Meclis üyelerinin sun-
duklar› tasla¤a ise yasa teklifi ad› verilir.

Yasalar›n bilinmesi, toplumsal kargaflan›n önlenmesi, birlik ve düzenin sa¤lan-
mas› bak›m›ndan önemlidir. Roma hukukundan beri genelde yasalara uygulanma-
s›nda Türkiye’de de “yasay› bilmemek mazeret say›lmaz” ilkesi geçerlidir (Fendo¤-
lu, 1997, s. 77). Bu aç›dan yurttafllar›n haberdar edilmesi ve e¤itilmesi usulüne uy-
gun yay›nlanm›fl olmas›na özen gösterilmesi gerekir.

Yasalar, e¤itim yönetimi aç›s›ndan dönümcül (kritik) bir role sahiptir. Türki-
ye’de e¤itim kurumlar›n›n iflleyifli, iflgören, ö¤renci ve genel hizmetlerin yürütül-
mesi yasalarca belirlenmifltir. Ulusal e¤itimle do¤rudan ilgili olan yasalara e¤itim
yasalar› denir. Türkiye’de e¤itim sistemi, 1739 say›l› Millî E¤itim Temel Kanunu’nda
belirtilen esaslara göre yürütülür.
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Genel bir anlay›flla hukukun
kaynaklar›n› hukuku
do¤uran kaynaklar ve
hukuku bildiren kaynaklar
biçiminde iki grupta
toplanabilir.

Yaz›l› kaynaklar:
• Anayasa
• Yasa
• Kanun Hükmünde

Kararname (KHK)
• Tüzük
• Yönetmelik
• Kararname
• Yönerge
• Genelge



Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK): Kanun Hükmünde Kararnameler,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ç›kard›¤› yetki yasas›na dayanarak Bakanlar Kuru-
lunca belli konular› düzenlemek üzere ç›kar›lan yaz›l› hukuk kurallar›d›r. Ola¤an
durumlarda Hükümetin Kanun Hükmünde Kararname ç›karabilmesi için yetki ya-
sas›na gereksinim vard›r. Sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler d›fl›nda kalan te-
mel hak ve özgürlüklerin Kanun Hükmünde Kararnameler ile düzenlenmesi ola-
naks›zd›r (Gözübüyük, 1993, s. 38). E¤itim alan›nda Kanun Hükmünde Kararname
örne¤i olarak 6 Haziran 1997 tarih, 23011 ve 513 say›l› Özel E¤itim Hakk›nda Ka-
nun Hükmünde Kararname verilebilir. 

Tüzükler: Bir yasan›n uygulanmas›n› göstermek veya emretti¤i iflleri belirtmek
üzere yasaya ayk›r› olmamak kofluluyla ve Dan›fltay’›n incelenmesinden geçirilerek
Bakanlar Kurulunca ç›kar›lan yaz›l› hukuk kurallar›d›r. Örne¤in, 25 Ocak 1985 ta-
rihinde onaylanan 85/9034 karar say›l› Türk Bayra¤› Tüzü¤ü, Türk Bayra¤›n›n bi-
çim, ölçün (standart) ve kullan›lma koflullar› belirlenmifltir. An›lan tüzük, 22 Eylül
1983 tarih ve 2893 say›l› Türk Bayra¤› Kanununun uygulanmas›na yönelik bir hu-
kuksal metindir. E¤itim alan›nda ise 19 fiubat 1993 tarih 21501 say› ve 4444 nolu
Millî E¤itim Bakanl›¤› Teftifl Kurulu Tüzü¤ü verilebilir. 

Yönetmelikler: Baflbakanl›k, Bakanl›klar ya da kamu tüzel kiflilerinin kendi
görev alanlar›n› ilgilendiren yasalar›n tüzüklerin uygulanmas›n› sa¤lamak üzere ve
bunlara ayk›r› olmamak kofluluyla ç›kard›klar› yaz›l› hukuk kurallar›d›r. Hangi yö-
netmeliklerin Resmî Gazete’de yay›mlanaca¤› ilgili yasada belirtilme zorunlulu¤u
vard›r (Anayasa. m.124). Örnek: 2434 say› ve 3 Haziran 1995 tarihli Tebli¤ler Der-
gisi’nde yay›nlanan Millî E¤itim Bakanl›¤› Ders Kitaplar› Yönetmeli¤i, 1739 say›l›
Millî E¤itim Temel Kanunu ile 3797 say›l› Millî E¤itim Bakanl›¤› Teflkilat ve Görev-
leri Hakk›nda Kanuna dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

Genelge: Bir kuruluflun geneli ya da büyük ço¤unlu¤unu ilgilendiren buyruk-
lar ve duyurulard›r. Millî E¤itime iliflkin yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genel-
geler Bakanl›kça ç›kar›lan “Tebli¤ler Dergisi” nde yay›mlan›r. Millî E¤itim örgütün-
de çal›flan yönetici, uzman ve ö¤retmenler bu dergiyi her yay›mlan›fl›nda okuyup
imzalamak zorundad›rlar.

TÜRK E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N YASAL DAYANAKLARI
(MEVZUAT)

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›nda E¤itim 
Anayasada e¤itimle do¤rudan iliflkili yedi madde bulunmaktad›r. Bu maddeler Din
ve Vicdan Hürriyeti (madde 24), Bilim ve Sanat Hürriyeti (madde 27), E¤itim
Ö¤retim Hakk› ve Ödevi (madde 42), Yabanc› Ülkelerde Çal›flan Türk Vatan-
dafllar› (madde 62), Yüksekö¤retim Kurulufllar› (madde 130), Yüksekö¤retim
Üst Kurulufllar› (madde 131), Yüksekö¤retim Kurumlar›ndan Özel Hüküm-
lere Sahip Olanlar (madde 132) konular›n› içermektedir. Bu maddeler afla¤›da
güncellik ve e¤itimle do¤rudan ilgililik ölçütüne göre özetlenmifltir:

Din ve Vicdan Hürriyeti: Herkes vicdan dinî inanç ve kanaat hürriyetine sa-
hiptir. Din, ahlak e¤itim ve ö¤retimi Devletin gözetimi ve denetimi alt›nda yap›l›r.
Din kültürü ve ahlak ö¤retimi ilk ve orta ö¤retim kurumlar›nda okutulan zorunlu
dersler aras›nda yer al›r. Bunun d›fl›ndaki din e¤itim ve ö¤retimi ancak, kiflilerin
kendi iste¤ine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine ba¤l›d›r (madde 24). 
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Yürürlükteki Anayasaya göre din kültürü ve ahlak ö¤retiminin, ilk ve orta ö¤retim kurum-
lar›nda okutulan zorunlu dersler aras›nda yer almas›n› laiklik ilkesi aç›s›ndan tart›fl›n›z. 

Bilim ve Sanat Hürriyeti: Herkes bilim ve sanat› serbestçe ö¤renme ve ö¤retme,
aç›klama, yayma ve bu alanlarda her türlü araflt›rma hakk›na sahiptir (madde 27).

E¤itim Ö¤retim Hakk› ve Ödevi: Anayasada bu konuyla ilgili bölümde (mad-
de 42) e¤itim ve ö¤retim hakk›, koflul ve esaslar› belirlenmifltir. Anayasaya göre
e¤itim hakk› ve koflulu flu flekilde belirlenmektedir: Kimse e¤itim ve ö¤retim hak-
lar›ndan yoksun b›rak›lamaz. Ö¤renim hakk›n›n kapsam› kanunla tespit edilir ve
düzenlenir. E¤itim ve ö¤retim, Atatürk ilkeleri ve ink›laplar› do¤rultusunda, ça¤dafl
bilim ve e¤itim esaslar›na göre, Devletin gözetim ve denetimi alt›nda yap›l›r. Bu
esaslara ayk›r› e¤itim ve ö¤retim yerleri aç›lamaz. E¤itim ve ö¤retim hürriyeti, Ana-
yasaya sadakat borcunu ortadan kald›rmaz. 

Anayasaya göre, e¤itim ilkö¤retim k›z ve erkek bütün vatandafllar için zorunlu-
dur ve Devlet okullar›nda paras›zd›r. Özel ilk ve orta dereceli okullar›n ba¤l› oldu-
¤u esaslar, Devlet okullar› ile eriflilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla dü-
zenlenir. Devlet, maddi imkânlardan yoksun baflar›l› ö¤rencilerin ö¤renimlerini
sürdürebilmeleri amac› ile burslar ve baflka yollarla gerekli yard›mlar› yapar. Özel
e¤itim, Anayasa ile güvence alt›na al›nmaya çal›fl›lm›flt›r: fiöyle ki Anayasaya göre,
Devlet, durumlar› sebebiyle özel e¤itime ihtiyac› olanlar› topluma yararl› k›lacak
tedbirleri al›r. 

E¤itim kurumlar›n›n çal›flma esaslar› ile ö¤retimin dili Anayasada belirlenmifltir:
Anayasaya göre, E¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda sadece e¤itim, ö¤retim, araflt›rma
ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun
engellenemez. Türkçeden baflka hiçbir dil e¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda Türk
vatandafllar›na ana dilleri olarak okutulamaz ve ö¤retilemez. E¤itim ve ö¤retim ku-
rumlar›nda okutulacak yabanc› diller ile yabanc› dille e¤itim ve ö¤retim yapan
okullar›n tabi olaca¤› esaslar kanunla düzenlenir. Milletleraras› antlaflma hükümle-
ri sakl›d›r.

Yabanc› Ülkelerde Çal›flan Türk Vatandafllar›: Bu madde ile yabanc› ülke-
lerdeki yurttafllar›m›z›n sosyal, kültürel ve e¤itsel gereksinimlerini karfl›lanmas› için
Devlete görev verilmifltir. Durum Anayasada flu flekilde ifade edilmektedir: Devlet,
yabanc› ülkelerde çal›flan Türk vatandafllar›n›n aile birli¤inin, çocuklar›n›n e¤itimi-
nin, kültürel ihtiyaçlar›n›n ve sosyal güvenliklerinin sa¤lanmas›, anavatanla ba¤la-
r›n›n korunmas› ve yurda dönüfllerinde yard›mc› olunmas› için gerekli tedbirleri
al›r (madde 62). 

Yüksekö¤retim Kurulufllar›: Anayasada bu konuyla ilgili bölümde (madde
130) yüksekö¤retim kurumlar›n›n kurulufl, iflleyifl, yetki ve sorumluluklar› belirtil-
mifltir. Üniversiteler, ça¤dafl e¤itim ö¤retim esaslar›na dayanan bir düzen içinde
milletin ve ülkenin ihtiyaçlar›na uygun insan gücü yetifltirmek amac› ile; orta ö¤re-
time dayal› çeflitli düzeylerde e¤itim-ö¤retim, bilimsel araflt›rma, yay›n ve dan›fl-
manl›k yapmak, ülkeye ve insanl›¤a hizmet etmek üzere çeflitli birimlerden oluflan
kamu tüzel kiflili¤ine ve bilimsel özerkli¤e sahip ve Devlet taraf›ndan ve kanunla
kurulan kurumlar olarak tan›mlanmaktad›r. 

Özel üniversitelerin kurulabilece¤ine Anayasada yer verilmifltir. Bu durum flu
flekilde ifade edilmifltir: Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç esas›na
yönelik olmamak flart› ile vak›flar taraf›ndan, Devletin gözetim ve denetimine tabi
yüksekö¤retim kurumlar› kurulabilir. Kanun, üniversitelerin ülke sath›na dengeli
bir biçimde yay›lmas›n› gözetir. 
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Araflt›rma serbestli¤i ve koflulu Anayasada flu flekilde belirtilmifltir: Üniversiteler
ile ö¤retim üyeleri ve yard›mc›lar› serbestçe her türlü bilimsel araflt›rma ve yay›n-
da bulunabilirler. Ancak bu yetki Devletin varl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤›, ülkenin ve mil-
letin bütünlü¤ü ve bölünmezli¤i aleyhinde faaliyette bulunma serbestli¤i vermez. 

Üniversiteler ve bunlara ba¤l› birimler Devletin gözetimi ve denetimi alt›nda
olup güvenlik hizmetleri Devletçe sa¤lan›r. Anayasan›n, üniversite yönetimleri-
nin seçim ve atanmas›, bütçenin oluflturulmas›, ö¤retim elemanlar›n›n atanmas›,
yetifltirilmesi, yükseltilmesi gibi ifllerin kanunla düzenlenmesini hükme ba¤lad›-
¤› görülmektedir.

Yüksekö¤retim Üst Kurulufllar›: Anayasada bu konuyla ilgili bölümde (mad-
de 131) yüksekö¤retimin planlamas›, düzenlenmesi, yönetilmesi ve denetlenmesi
amac›yla Yüksekö¤retim Kurulunun kurulmas› hükme ba¤lanm›flt›r. Ayr›ca Yükse-
kö¤retim Kurulunun oluflturulma biçimi belirtilerek; görev, yetki, sorumluluk ve
çal›flma esaslar›n›n kanunla düzenlenmesi ifade edilmektedir.

Yüksekö¤retim Kurumlar›ndan Özel Hükümlere Sahip Olanlar: Bu konuyla il-
gili maddede durum flu flekilde ifade edilmektedir: Türk Silahl› Kuvvetleri ve Em-
niyet Teflkilat›na ba¤l› yüksekö¤retim kurumlar› özel kanunlar›n›n hükümlerine ta-
bidir (madde 132).

TÜRK ULUSAL E⁄‹T‹M S‹STEM‹NDE TEMEL YASALAR

Tevhid-i Tedrisat Kanunu 
Türkiye’de ulusal e¤itim sistemine temel oluflturan yasal dayanaklardan biri, 3 Mart
1924 tarihinde onanan 430 say›l› Tevhid-i Tedrisat (Ö¤retimin Birlefltirilmesi) Ka-
nunu’dur. Yasa yedi maddeden oluflturulmufltur. Bu yasayla 1924’e kadar fieriye ve
Evkaf Vekaleti (anlam›n› yaz) ya da özel vak›flar taraf›ndan yönetilen medrese ve
okullar E¤itim Bakanl›¤›na ba¤lanm›flt›r (madde 2). Böylece ülkedeki bütün bilim
ve ö¤retim kurumlar› E¤itim Bakanl›¤›na ba¤lanm›fl; Harp Okuluna kaynakl›k
eden Askerî Liseler Müdafaa-i Millîye Vekaletine (Millî Savunma Bakanl›¤›na) dev-
rolunmufltur (Çiftçi, 2003, s. 200). 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ö¤retimin birlefltirilmesi gerçeklefltirilmemifl olsayd› hangi
sonuçlar do¤abilirdi?

Türk Harflerinin Kabul ve Uygulanmas› Hakk›nda Kanun
An›lan yasa 3 Kas›m 1928 tarih ve 1353 say›l› olup on bir maddeden oluflturulmufl-
tur. Yasayla an›lan tarihe kadar Türkçeyi yazmak için kullan›lan Arap harfleri yeri-
ne Latin esas›ndan al›nan bugün de kullan›lan yeni harflerin kullan›lmas› kabul
edilmifltir (AB, 2007). 

‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu
Yasa, 5 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmifl 222 say›l› olup zorunlu ilkö¤retim ça-
¤›nda olan ö¤rencilerin e¤itim ve ö¤retimine iliflkin esaslar› düzenlemektedir. Ko-
flullara göre 1965, 1973, 1983, 1997 ve 1998 y›llar›nda kimi de¤iflikliler geçirmifltir.
Yasa yürürlükteki son hâli ile tüm ilkö¤retim kurumlar›n›n kurulum, donan›m, aç›l-
ma, kapanma, ö¤renci kabulü ve ö¤retime devam, arsa ve arazi iflleri ile yap›m,
donat›m gelir ve gider boyutlar›nda iflleyifllerini düzenlemektedir.

Yasa, dokuz bölümden oluflmaktad›r. Yasan›n birinci bölümünde örgütlenme,
ikinci bölümünde ilde ilkö¤retim görevlileri belirlenmektedir. Üçüncü bölümde il-
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kö¤retim kurullar›n›n oluflum ve çal›flmalar› belirlenirken dördüncü bölümde oku-
löncesi e¤itim ö¤retim kurumlar› ile ilkö¤retim okullar›n›n aç›lma, kapanma ve ö¤-
retime ara verme zamanlar›na iliflkin ilkeler konulmufltur. Beflinci ve alt›nc› bölüm
ö¤rencilerin kay›t kabul ve okula devam konular›n› içermektedir. Yedinci ve seki-
zinci bölümler ise okul arsa ve arazi ile okul yap›m ve donat›m ifllerine iliflkin hü-
kümleri içermektedir. Dokuzuncu bölüm, ilkö¤retim gelir, gider ve planlama, tür-
lü hükümler ve geçici maddelerden oluflmaktad›r.

‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu, Türk ulusal e¤itim sistemi içinde en çok de¤i-
flikli¤e u¤rayan yasa olarak kabul edilebilir. Bu durumun temel nedeni, ilkö¤re-
timin e¤itim sistemi içinde çok kapsaml› olmas›ndan ve ülke gelece¤indeki sos-
yo-politik öneminden kaynakland›¤› söylenebilir. Nitekim 16 A¤ustos 1997 tarih
ve 4306 say›l› yasa de¤iflikli¤i ile “ilkö¤retim kurumlar› sekiz y›ll›k okullardan
olufltu¤u, kesintisiz e¤itim yap›laca¤› ve bitirenlere ilkö¤retim diplomas› verile-
ce¤i” hükmü getirilmifltir (MEB, 2007a). Ayr›ca okul öncesi kurumlar›nda mec-
buri ö¤renim ça¤›na gelmemifl olan çocuklar e¤itilece¤i de bu yasada hükme
ba¤lanm›flt›r (DÜEF, 2007). 

1739 say›l› Millî E¤itim Temel Kanunu 
Millî E¤itim Temel Kanunu 14 Haziran 1973 tarihinde kabul edilerek Resmi Gaze-
te’nin 24 Haziran 1973 tarih ve 14574 say›l› nüshas›nda yay›mlanm›fl bir yasad›r.
Millî E¤itim Temel Kanunu yedi k›s›m ve altm›fl üç maddeden oluflmaktad›r. Birin-
ci k›s›m, Türk Millî E¤itim Sistemini Düzenleyen Esaslar; ikinci k›s›m Türk
Millî E¤itim Sisteminin Genel Yap›s›; üçüncü k›s›m Ö¤retmenlik Mesle¤i;
dördüncü k›s›m Okul Binalar› ve Tesisleri; beflinci k›s›m E¤itim Araç ve Gereç-
leri; alt›nc› k›s›m E¤itim ve Ö¤retim Alan›ndaki Görev ve Sorumluluk; yedin-
ci k›s›m Son Hükümler konular›n› içermektedir.

Türk Millî E¤itim Sistemini Düzenleyen Esaslar› konu edinen birinci k›s›m,
Türk Millî E¤itiminin Amaçlar› ve ‹lkeleri olmak üzere iki bölümden oluflmak-
tad›r. Türk Millî E¤itiminin amaçlar› ise Genel ve Özel Amaçlar biçiminde iki
grupta toplanm›flt›r. Türk millî e¤itiminin genel amaçlar›, Anayasaya ba¤l› olarak
Devletin siyasal, toplumsal ve felsefi de¤erlerine uygun insan yetifltirmeyi amaçla-
yan maddeleri içermektedir (madde 2/1). Genel amaçlar›n bir bölümü ise, beden-
sel duygusal, zihinsel aç›dan sa¤l›kl› bireyler yetifltirilmesine iliflkindir (madde
2/2). Yurttafllar›n ilgi, istek ve yeteneklerine göre beceri ve davran›fl kazand›rarak
yaflama haz›rlamak di¤er bir genel amaç olarak benimsenmifltir (madde 2/3). Bu
genel amaçlara göre, bireyin kiflisel, mesleki ve toplumsal aç›lardan yetifltirilme-
sinin hedeflendi¤ini belirtmektedir.

Millî E¤itim Temel Kanununda özel amaçlar flu flekilde ifade edilmifltir: Türk
e¤itim ve ö¤retim sistemi, bu genel amaçlar› gerçeklefltirecek flekilde düzenlenir ve
çeflitli derece ve türdeki e¤itim kurumlar›n›n özel amaçlar›, genel amaçlara ve te-
mel ilkelere uygun olarak tespit edilir (madde 3).

‹lk kabulünden günümüze de¤in de¤iflen toplumsal ve siyasal koflullara göre
1983 ve 1997 y›llar›nda yasan›n on yedi maddesinde de¤ifliklik yap›lm›flt›r. ‹lk kez
16 Haziran 1983 tarihinde yap›lan de¤ifliklikler, 12 Eylül askerî yönetimi dönemin-
de haz›rlanan 1982 Anayasas›na uyum sa¤lama amac›na yöneliktir. ‹kinci kez 16
A¤ustos 1997 tarihinde yap›lan de¤ifliklikler, 28 fiubat 1997 tarihinde bafllayan sü-
recinin bir yans›mas› olarak de¤erlendirilebilir. Nitekim bu dönemde yap›lan de¤i-
fliklikler, Atatürk Milliyetçili¤i (madde 2 ve 10), Demokrasi E¤itimi (madde 11), La-
iklik (madde 12), ‹lkö¤retimin düzenlenmesi (madde 22) ve Yüksekö¤retimin bi-
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çimlendirilmesi (madde36) konular›n› içermektedir. ‹kinci dönem yap›lan de¤iflik-
likler ise yöneltme (madde 6), ilkö¤retimin düzenlenmesi (madde 23, 24, 25) ko-
nular›n› içermektedir. Her iki dönemde de yap›lan de¤ifliklikler, an›lan dönemler
öncesi görülen toplumsal ve siyasal olgulara bir tepki olarak yorumlanabilir.

Türk E¤itiminin Temel ‹lkeleri 
‹kinci de¤iflimden sonra Türk Millî E¤itiminin Temel ‹lkeleri flu flekilde belirlenmifl-
tir. Bunlar, Genellik ve Eflitlik, Ferdin ve Toplumun ‹htiyaçlar›, E¤itim Hak-
k›, F›rsat ve ‹mkân Eflitli¤i, Süreklilik, Atatürk ‹nk›lap ve ‹lkeleri ve Atatürk
Milliyetçili¤i, Demokrasi E¤itimi, Laiklik, Bilimsellik, Planl›l›k, Karma E¤i-
tim, Okul ve Ailenin ‹flbirli¤i’ dir. Türk Millî E¤itiminin Temel ‹lkelerinin anlam
ve iflleyiflleri afla¤›daki paragraflarda ifade edilmifltir (MEB, 2007b).

Genellik ve eflitlik: Madde 4 - E¤itim kurumlar› dil, ›rk, cinsiyet ve din ayr›m›
gözetilmeksizin herkese aç›kt›r. E¤itimde hiçbir kifliye, aileye, zümreye veya s›n›fa
imtiyaz tan›namaz. Millî e¤itim hizmeti, Türk vatandafllar›n›n istek ve kabiliyetleri
ile Türk toplumunun ihtiyaçlar›na göre düzenlenir

Ferdin ve toplumun ihtiyaçlar›: Madde 5 - Millî e¤itim hizmeti, Türk vatan-
dafllar›n›n istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlar›na göre düzenlenir. 

Yöneltme: Madde 6 - Millî e¤itim hizmeti, Türk vatandafllar›n›n istek ve kabi-
liyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlar›na göre düzenlenir (De¤iflik: 16/8/1997-
4306/3 md.) Millî e¤itim sistemi, her bak›mdan, bu yöneltmeyi gerçeklefltirecek bi-
çimde düzenlenir. Bu amaçla, orta ö¤retim kurumlar›na, e¤itim programlar›n›n he-
deflerine uygun düflecek flekilde haz›rl›k s›n›flar› konulabilir. Yöneltmede ve bafla-
r›n›n ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve de¤erlendirme
metotlar›ndan yararlan›l›r. 

E¤itim hakk›: Madde 7 - ‹lkö¤retim görmek her Türk vatandafl›n›n hakk›d›r.
‹lkö¤retim kurumlar›ndan sonraki e¤itim kurumlar›ndan vatandafllar ilgi, istidat ve
kabiliyetleri ölçüsünde yararlan›rlar. 

F›rsat ve imkân eflitli¤i: Madde 8 - E¤itimde kad›n, erkek herkese f›rsat ve
imkân eflitli¤i sa¤lan›r. Maddi imkânlardan yoksun baflar›l› ö¤rencilerin en yüksek
e¤itim kademelerine kadar ö¤renim görmelerini sa¤lamak amac›yla paras›z yat›l›-
l›k, burs, kredi ve baflka yollarla gerekli yard›mlar yap›l›r. Özel e¤itime ve korun-
maya muhtaç çocuklar› yetifltirmek için özel tedbirler al›n›r. 

Süreklilik: Madde 9 - Fertlerin genel ve mesleki e¤itimlerinin hayat boyunca
devam etmesi esast›r. Gençlerin e¤itimi yan›nda, hayata ve ifl alanlar›na olumlu bir
flekilde uymalar›na yard›mc› olmak üzere, yetiflkinlerin sürekli e¤itimini sa¤lamak
için gerekli tedbirleri almak da bir e¤itim görevidir. 

Atatürk ‹nk›lap ve ‹lkeleri ve Atatürk Milliyetçili¤i: Madde 10 - (De¤iflik:
16/6/1983 - 2842/2 md.) E¤itim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders prog-
ramlar›n›n haz›rlan›p uygulanmas›nda ve her türlü e¤itim faaliyetlerinde Atatürk
ink›lap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmufl olan Atatürk milliyetçili¤i temel
olarak al›n›r. Millî ahlak ve millî kültürün bozulup yozlaflmadan kendimize has
flekli ile evrensel kültür içinde korunup gelifltirilmesine ve ö¤retilmesine önem ve-
rilir. Millî birlik ve bütünlü¤ün temel unsurlar›ndan biri olarak Türk dilinin, e¤iti-
min her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve afl›r›l›¤a kaç›lmadan ö¤retilmesi-
ne önem verilir; ça¤dafl e¤itim ve bilim dili halinde zenginleflmesine çal›fl›l›r ve bu
maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile ifl birli¤i yap›larak Mili
E¤itim Bakanl›¤›nca gereken tedbirler al›n›r. 
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Türk Millî E¤itiminin temel
ilkeleri, Genellik ve Eflitlik,
Ferdin ve Toplumun
‹htiyaçlar›, E¤itim Hakk›,
F›rsat ve ‹mkân Eflitli¤i,
Süreklilik, Atatürk ‹nk›lâp ve
‹lkeleri ve Atatürk
Milliyetçili¤i, Demokrasi
E¤itimi, Laiklik, Bilimsellik,
Planl›l›k, Karma E¤itim, Okul
ve Ailenin ‹flbirli¤idir.



Demokrasi e¤itimi: Madde 11 - (De¤iflik: 16/6/1983 - 2842/3 md.) Güçlü ve
istikrarl›, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleflmesi ve devam› için
yurttafllar›n sahip olmalar› gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi,
anlay›fl ve davran›fllarla sorumluluk duygusunun ve manevi de¤erlere sayg›n›n, her
türlü e¤itim çal›flmalar›nda ö¤rencilere kazand›r›l›p gelifltirilmesine çal›fl›l›r; ancak
e¤itim kurumlar›nda Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçili¤ine ayk›r› siya-
si ve ideolojik telkinler yap›lmas›na ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tart›fl-
malara kar›fl›lmas›na hiçbir flekilde meydan verilmez. 

Laiklik: Madde 12 - (De¤iflik: 16/6/1983 - 2842/4 md.) Türk millî e¤itiminde
laiklik esast›r. Din kültürü ve ahlak ö¤retimi ilkö¤retim okullar› ile lise ve dengi
okullarda okutulan zorunlu dersler aras›nda yer al›r. 

Bilimsellik: Madde 13 - Her derece ve türdeki ders programlar› ve e¤itim me-
totlar›yla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çev-
re ve ülke ihtiyaçlar›na göre sürekli olarak gelifltirilir. E¤itimde verimlili¤in art›r›l-
mas› ve sürekli olarak geliflme ve yenileflmenin sa¤lanmas› bilimsel araflt›rma ve
de¤erlendirmelere dayal› olarak yap›l›r. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümü-
zü gelifltirmekle görevli e¤itim kurumlar› gere¤ince donat›l›p güçlendirilir; bu yön-
deki çal›flmalar maddi ve manevi bak›m›ndan teflvik edilir ve desteklenir. 

Planl›l›k: Madde 14 - Millî e¤itimin geliflmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kal-
k›nma hedeflerine uygun olarak e¤itim insan gücü istihdam iliflkileri dikkate al›n-
mak suretiyle, sanayileflme ve tar›mda modernleflmede gerekli teknolojik geliflme-
yi sa¤layacak mesleki ve teknik e¤itime a¤›rl›k verecek biçimde planlan›r ve ger-
çeklefltirilir. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlu-
luklar› kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yayg›n mesleki e¤i-
tim kurumlar›n›n kurulufl ve programlar› bu kademelere uygun olarak düzenlenir.
E¤itim kurumlar›n›n yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donat›m, araç, gereç ve ka-
pasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumlar›n bu standartlara
göre optimal büyüklükte kurulmas› ve verimli olarak iflletilmesi sa¤lan›r. 

Karma e¤itim: Madde 15 - Okullarda k›z ve erkek karma e¤itim yap›lmas›
esast›r. Ancak e¤itimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre baz› okullar yaln›zca
k›z veya yaln›zca erkek ö¤rencilere ayr›labilir. 

Okul ile ailenin iflbirli¤i: Madde 16 - (De¤iflik: 16/6/1983 - 2842/5 md.) E¤i-
tim kurumlar›n›n amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesine katk›da bulunmak için okul ile
aile aras›nda iflbirli¤i sa¤lan›r. Bu maksatla okullarda okul aile birlikleri kurulur.
Okul aile birliklerinin kurulufl ve iflleyiflleri Millî E¤itim Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak bir
yönetmelikle düzenlenir. 

Her yerde e¤itim: Madde 17 - Millî e¤itimin amaçlar› yaln›z resmi ve özel e¤i-
tim kurumlar›nda de¤il, ayn› zamanda evde, çevrede, ifl yerlerinde, her yerde ve
her f›rsatta gerçeklefltirilmeye çal›fl›l›r. Resmi, özel ve gönüllü her kuruluflun e¤i-
timle ilgili faaliyetleri, Millî E¤itim amaçlar›na uygunlu¤u bak›m›ndan Millî E¤itim
Bakanl›¤›n›n denetimine tabidir. 

Türk Millî E¤itiminin temel ilkelerinden hangileri di¤erlerine göre daha önemli görülebilir?

Millî E¤itim Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda 
Kanun
Yasa 30 Nisan 1992 kabul tarihli ve 3797 say›l›d›r. Yasan›n amac›; Anayasa, 430 sa-
y›l› Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 say›l› Millî E¤itim Temel Kanunu ile kalk›nma
plan ve programlar› do¤rultusunda millî e¤itim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî
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E¤itim Bakanl›¤›n›n kurulmas›na, teflkilat ve görevlerine iliflkin esaslar› düzen-
lemektir (MEB, 2007c). 

Yasa befl ana bölümden, altm›fl alt› esas, alt› geçici maddeden oluflmaktad›r.
Yasan›n birinci bölümü Bakanl›k Makam›n›n oluflumu, ikinci bölüm ise Talim ter-
biye kurulunun görevlerini içermektedir. Üçüncü bölümde Bakanl›k ana hizmet
birimleri ve görevlerinin ana çerçevesi çizilmektedir. Dördüncü bölümde dan›flma
ve denetim birimleri ile görevleri belirlenmektedir. Beflinci bölüm ise yard›mc› bi-
rimler s›ralanarak görevleri ifade edilmektedir (MEB, 2007c). 

Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu
Yasa, 8 fiubat 2007 tarihinde kabul edilmifl 14 fiubat 2007 tarihinde 26434 say› ile
yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Yasa yüksekö¤retim kurumlar› d›fl›nda her tür ve
seviyede özel ö¤retim kurumuna iliflkin hükümleri içermektedir. Yasan›n amac›,
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kifliler, özel hukuk tüzel kiflileri veya özel hu-
kuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kifliler taraf›ndan aç›lacak özel ö¤retim ku-
rumlar›na kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çal›flt›r›lma-
s›, kurumlara yap›lacak mali destek ve bu kurumlar›n e¤itim-ö¤retim, yönetim, de-
netim ve gözetimi ile yabanc›lar taraf›ndan aç›lm›fl bulunan özel ö¤retim kurumla-
r›n›n; e¤itim-ö¤retim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çal›flt›r›lmas›na iliflkin
usül ve esaslar› düzenlemek biçiminde belirtilmifltir (ÖÖKGM, 2007).

Yasa on dört madde ve befl bölümden oluflmufltur. Befl bölümün içerdi¤i konu-
lar flu biçimde da¤›lm›flt›r. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tan›mlar› içermektedir.
‹kinci Bölümde ise, Kurum Açma, Kurucu, Kurum Binalar›, Milletleraras› Özel Ö¤-
retim Kurumlar›, Yabanc› Okullar ve Az›nl›k Okullar› ile iliflkili konular üzerinde
durulmaktad›r. Üçüncü Bölümde E¤itim-Ö¤retim, Yönetim, Kurumun Kapat›lmas›
ve Personel ‹fllemlerine iliflkin komular hükme ba¤lanm›flt›r. Dördüncü Bölüm De-
netim, Reklam, Mali Hükümler ve Ücretler konular›n› ifllerken, Beflinci Bölüm Ge-
çici ve Son Hükümleri içermektedir (Resmi Gazete, 2007). 

Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanununun yüksekö¤retim kurumlar›n› kapsam› içerisine alma-
mas› bir eksiklik midir? Tart›fl›n›z.

Di¤er Yasalar
‹lkö¤retim ya da okulöncesi e¤itimle do¤rudan iliflkisi olmamakla birlikte kimi ya-
salar flu biçimde s›ralanabilir. Bu yasalar, 2923 say›l› Yabanc› Dil E¤itimi ve Ö¤re-
timi ile Türk Vatandafllar›n›n Farkl› Dil ve Lehçelerinin Ö¤renilmesi Hakk›nda Ka-
nun, 3308 say›l› Ç›rakl›k ve Mesleki E¤itim Kanunu, 2828 say›l› Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu, 657 say›l›
Devlet Memurlar› Kanunu5442 say›l› ‹l ‹daresi Kanunu, 2860 Yard›m Toplama Ka-
nunu, 4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu’dur. 

Sonuç olarak toplumsal yaflam sürekli bir kurall›l›k gerektirir. Dinsel, ahlaki,
görgü ve hukuksal boyutlu farkl› öbeklere özgü toplumsal yaflam kurallar› bulun-
maktad›r. Ancak bu kurallar içinde e¤itim sistemlerinin yönetimi için bask›n bir bi-
çimde hukuk kurallar›n›n egemen olmas› gerekliliktir. Hukuk kurallar› d›fl›ndaki
kurallar genelde bireye, bir toplumsal kümeye özgülük gösterir. Hâlbuki hukuk
kurallar›n›n daha genifl bir toplumsal kesite ulusal demokratik devlete özgü oldu-
¤u aç›kt›r. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflundan bugüne laik, demokratik ve sos-
yal hukuk devletine evrilme süreci, e¤itim sistemine yön veren yasalar›n laik, de-
mokratik ve sosyal devletine uygun haz›rlanmas›n› zorunlu k›ld›¤› görülmektedir.
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Millî E¤itim Bakanl›¤›
Teflkilat ve Görevleri
Hakk›nda Kanun Millî E¤itim
Bakanl›¤›n›n kurulmas›,
teflkilat ve görevlerine iliflkin
esaslar› düzenlemektir.

Özel Ö¤retim Kurumlar›
Kanununun amac›,
yüksekö¤renim d›fl›nda tüm
özel ö¤retim kurumlar›n›n
kurulufl, iflletim ve denetim
ifllerinin düzenlenmesidir.
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Toplumsal yaflam› düzenleyen kurallar› ta-

n›mlamak

Toplumsal yaflam› düzenleyen kurallar; Dinsel

Kurallar, Ahlak Kurallar›, Görgü Kurallar› ve Hu-

kuk Kurallar› biçiminde dört grupta toplan›r. Din,

insanlar›n bilinmez sonsuz karfl›s›nda, do¤aya

karfl› ve do¤aüstü bir tutumla oluflturduklar›

inanç, de¤er, gelenek ve ibadet biçim ve biçem-

leri bütünüdür. Dinsel kurallar, dinin hofl gördü-

¤ü, do¤ru kabul etti¤i davran›fllar› yerine getir-

meyi do¤ru bulmad›klar›n› yapmamay› amaçla-

yan bir bütün oluflturur. Etik; karakter ve al›fl-

kanl›k anlam›na gelir ve karakter ve kiflilik bilimi

olarak nitelendirilir. Ahlaki kurallar, bu tür ahla-

ki de¤erlere uyumu amaçlayan kurallardan olu-

flur. Yüksek düzeyde ahlaki de¤erlerle ilgili bu-

lunmayan davran›fl kal›plar›na görgü kurallar› de-

nir. Hukuk; düzen ve adalet sa¤lamak için kamu

otoritesinin gücünü kullanma arac›d›r. Hukuk,

toplumsal yaflam kurallar›n› düzenleyen ve ka-

mu gücü ile destekleyen yapt›r›mlar bütünü ola-

rak tan›mlan›r.

Hukukun kaynaklar›n› s›ralamak

Genel bir anlay›flla hukukun kaynaklar›n› huku-

ku do¤uran kaynaklar ve hukuku bildiren kay-

naklar biçiminde iki grupta toplan›r. Hukuku bil-

diren kaynaklar yani biçimsel kaynaklar yaz›l›,

yaz›s›z ve yard›mc› kaynaklar biçiminde üç grup-

ta toplanabilir. Yaz›l› kaynaklar, anayasa, kanun,

kanun hükmünde kararname, tüzükler ve yönet-

meliklerdir. Yaz›s›z kaynaklar, örf âdet hukuku

olarak belirginleflir. Yard›mc› kaynaklar ise, bi-

limsel görüfller ve yarg›sal kararlard›r. Yaz›l› kay-

naklar, Anayasa, Yasa, Kanun Hükmünde Karar-

name, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Yönerge

ve Genelgelerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’ndaki e¤itimle

ilgili maddeleri s›ralamak

Anayasada e¤itimle do¤rudan iliflkili yedi madde

bulunmaktad›r. Bu maddeler, Din ve Vicdan Hür-

riyeti, Bilim ve Sanat Hürriyeti, E¤itim Ö¤retim

Hakk› ve Ödevi, Yabanc› Ülkelerde Çal›flan Türk

Vatandafllar›, Yüksekö¤retim Kurulufllar›, Yükse-

kö¤retim Üst Kurulufllar›, Yüksekö¤retim Kurum-

lar›ndan Özel Hükümlere Sahip Olanlar konula-

r›n› içermektedir.

Türk Millî E¤itiminin temel ilkeleri özetlemek

Türk Millî E¤itiminin temel ilkeleri flu flekilde be-

lirlenmifltir. Bunlar, Genellik ve Eflitlik, Ferdin ve

Toplumun ‹htiyaçlar›, E¤itim Hakk›, F›rsat ve ‹m-

kân Eflitli¤i, Süreklilik, Atatürk ‹nk›lap ve ‹lkeleri

ve Atatürk Milliyetçili¤i, Demokrasi E¤itimi, Laik-

lik, Bilimsellik, Planl›l›k, Karma E¤itim, Okul ve

Ailenin ‹flbirli¤idir. E¤itim kurumlar› dil, ›rk, cin-

siyet ve din ayr›m› gözetilmeksizin herkese aç›k-

t›r. Millî e¤itim hizmeti, Türk vatandafllar›n›n is-

tek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaç-

lar›na göre düzenlenir. ‹lkö¤retim görmek her

Türk vatandafl›n›n hakk›d›r. E¤itimde kad›n, er-

kek herkese f›rsat ve imkân eflitli¤i sa¤lan›r. Fert-

lerin genel ve mesleki e¤itimlerinin hayat boyun-

ca devam etmesi esast›r. E¤itim sistemimizin her

derece ve türü ile ilgili ders programlar›n›n ha-

z›rlan›p uygulanmas›nda ve her türlü e¤itim fa-

aliyetlerinde Atatürk ink›lap ve ilkeleri ve Anaya-

sada ifadesini bulmufl olan Atatürk milliyetçili¤i

temel olarak al›n›r. E¤itim sürecinde demokrasi

ülküsünün ve biliselli¤in egemen olmas› benim-

senir. Türk Millî e¤itiminde laiklik esast›r. Din

kültürü ve ahlak ö¤retimi ilkö¤retim okullar› ile

lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler

aras›nda yer al›r. E¤itim çal›flmalar›n›n tümünde

planl›l›k esast›r. Okullarda k›z ve erkek karma

e¤itim yap›lmas› esast›r. E¤itim kurumlar›n›n

amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesine katk›da bulun-

mak için okul ile aile aras›nda ifl birli¤i sa¤lan›r.

Millî e¤itimin amaçlar› yaln›z resmi ve özel e¤i-

tim kurumlar›nda de¤il, ayn› zamanda evde, çev-

rede, ifl yerlerinde, her yerde ve her f›rsatta ger-

çeklefltirilmeye çal›fl›l›r.
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Tevhid-i Tedrisat Kanunu Türk Harflerinin Ka-

bul ve Tatbiki Hakk›nda Kanun, ‹lkö¤retim ve

E¤itim Kanunu, Millî E¤itim Temel Kanunu Mil-

lî E¤itim Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›n-

da Kanun ve Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunla-

r›n›n genel içeriklerini özetlemek

Tevhid-i Tedrisat Kanununun amac›, ö¤retimin

birlefltirilmesidir. Böylece ülkedeki bütün bilim

ve ö¤retim kurumlar› E¤itim Bakanl›¤›na ba¤lan-

m›fl ve dini e¤itim ve laik e¤itim ikilemi kald›r›l-

maya çal›fl›lm›flt›r. 
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakk›nda Ka-
nun ile Arap harfleri yerine Latin esas›ndan al›-
nan bugün de kullan›lan yeni harflerin kullan›l-
mas› kabul edilmifltir. 
‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu zorunlu ilkö¤retim
ça¤›nda olan ö¤rencilerin e¤itim ve ö¤retimine
iliflkin esaslar› düzenlemektedir. Yasa yürürlük-
teki son hali ile tüm ilkö¤retim kurumlar›n›n ku-
rulum, donan›m, aç›lma, kapanma, ö¤renci ka-
bulü ve ö¤retime devam, arsa ve arazi iflleri ile
yap›m, donat›m gelir ve gider boyutlar›nda iflle-
yifllerini düzenlemektedir. 
Millî E¤itim Temel Kanunu, Türk millî e¤itim sis-
temini düzenleyen esaslar, Türk millî e¤itim sis-
teminin genel yap›s›, ö¤retmenlik mesle¤i, okul
binalar› ve tesisleri, e¤itim araç ve gereçleri, e¤i-
tim ve ö¤retim alan›ndaki görev ve sorumluluk
konular›n› içermektedir. Türk Millî E¤itiminin
Amaçlar› ise genel ve özel amaçlar biçiminde iki
grupta toplanm›flt›r. Türk millî e¤itiminin genel

amaçlar›, Anayasaya ba¤l› olarak Devletin siya-
sal, toplumsal ve felsefi de¤erlerine uygun insan
yetifltirmeyi amaçlayan maddeleri içermektedir
Genel amaçlar›n bir bölümü ise bedensel duy-
gusal, zihinsel aç›dan sa¤l›kl› bireyler yetifltiril-
mesine iliflkindir. Yurttafllar›n ilgi, istek ve yete-
neklerine göre beceri ve davran›fl kazand›rarak
yaflama haz›rlamak di¤er bir genel amaç olarak
benimsenmifltir. Yasada ayr›ca Türk millî e¤itim
sisteminin iflleyifline iliflkin temel ilkelere de yer
verilmifltir. 
Millî E¤itim Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hak-

k›nda Kanun ise flu amaca yönelmifltir: Anayasa,
430 say›l› Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 say›l›
Millî E¤itim Temel Kanunu ile kalk›nma plan ve
programlar› do¤rultusunda millî e¤itim hizmetle-
rini yürütmek üzere, Millî E¤itim Bakanl›¤›n›n
kurulmas›na, örgütlenme ve görevlerine iliflkin
esaslar› düzenlemektir.
Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu, Yasa yükse-
kö¤retim kurumlar› d›fl›nda her tür ve seviyede
özel ö¤retim kurumlar›na iliflkin hükümleri içer-
mektedir. Bu hükme ba¤l› olarak Türkiye’de aç›-
lacak özel ö¤retim kurumlar›na kurum açma izni
verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çal›flt›-
r›lmas›, kurumlara yap›lacak mali destek ve bu
kurumlar›n e¤itim-ö¤retim, yönetim, denetim dü-
zenlenmesi esaslar›n› belirlemek. Yasa ayr›ca ya-
banc›lar taraf›ndan aç›lm›fl bulunan özel ö¤retim
kurumlar›n›n; e¤itim-ö¤retim, yönetim, denetim,
gözetim ve personel çal›flt›r›lmas›na iliflkin usul
ve esaslar› düzenlenmesini de amaçlam›flt›r.

5
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1. Afla¤›dakilerden hangisi maddi yapt›r›ml› ve devlet
otoritesi ile desteklenmifl toplumsal yaflam kurallar›n›
içerir?

a. Görgü kurallar›
b. Ahlak kurallar›
c. Dinsel kurallar
d. Hukuk kurallar›
e. Aktöre

2.
I. Görgü kurallar›
II. Ahlak Kurallar›
III. Dinsel kurallar
IV. Hukuk Kurallar›
V. Aktöre
Okula pijama ile gelmek yukar›daki toplumsal yaflam
kurallar›ndan hangisi ya da hangileri ile do¤rudan çeli-

flir?

a. I ve II
b. I ve IV
c. I ve V
d. II ve III
e. III ve IV

3. Hükümetin yasa oluflmak amac› ile Meclise sundu-
¤u tasla¤a ne ad verilir?

a. Kanun
b. Yasa teklifi
c. Yasa tasar›s›
d. Kanun hükmünde kararname
e. Tüzük

4. Bir yasan›n uygulanmas›n› göstermek veya emretti-
¤i iflleri belirtmek üzere yasaya ayk›r› olmamak koflu-
luyla ve Dan›fltay’›n incelenmesinden geçirilerek Ba-
kanlar Kurulunca ç›kar›lan yaz›l› hukuk kurallar›na ne
ad verilir?

a. Genelge
b. Yönetmelik
c. Yasa tasar›s›
d. Kanun hükmünde kararname
e. Tüzük

5. Afla¤›dakilerden hangisi, yürürlükteki TC Anayasa-
s›nda e¤itimle ilgili bir madde de¤ildir?

a. ‹lkö¤retimin Düzenlenmesi
b. Bilim ve Sanat Hürriyeti
c. Yabanc› Ülkelerde Çal›flan Türk Vatandafllar› 
d. Yüksekö¤retim Kurumlar›ndan Özel Hükümlere

Sahip Olanlar
e. Din ve Vicdan Hürriyeti

6. Afla¤›dakilerden hangisi yürürlükteki ‹lkö¤retim ve
E¤itim Kanunu’nun içerdi¤i konulardan biri de¤ildir?

a. ‹lkö¤retimin kuruluflunun düzenlenmesi
b. ‹lkö¤retime kay›t ve kabul koflullar›n›n düzen-

lenmesi
c. ‹lkö¤retim okullar›n›n yap›m ve onar›m ifllerinin

planlanmas› ve örgütlenmesi
d. E¤itim kurumlar›na ait ö¤retim programlar›n›n

oluflturulmas›
e. Okulöncesi kurumlar›n aç›lmas›n›n düzenlen-

mesi

7. Afla¤›dakilerden hangisi, Millî E¤itim Temel Kanu-
nunun genel ve özel amaçlar›ndan biri de¤ildir?

a. Bireyin kiflili¤ini gelifltirilmek ve ekonomik ola-
rak üretken k›lmak

b. Her kademe ö¤retim kurumlar›na kay›t ve kabul
koflullar›n› düzenlenmek

c. Yurttafllar›n ilgi, istek ve yeteneklerine göre be-
ceri ve davran›fl kazand›rmak

d. E¤itim kurumlar›ndaki ö¤rencilerin mesleki geli-
flimlerini sa¤lamaya dönük olmak

e. Yurttafllar› ulusal de¤erlere ba¤l› yetifltirmek

8. “Millî e¤itimin amaçlar› yaln›z resmi ve özel e¤itim
kurumlar›nda de¤il, ayn› zamanda evde, çevrede, iflyer-
lerinde, her yerde ve her f›rsatta gerçeklefltirilmeye ça-
l›fl›l›r.” anlay›fl›, Millî E¤itimin temel ilkelerinden hangi-
si ni yans›t›r?

a. Genellik ve eflitlik
b. Süreklilik
c. Karma e¤itim
d. E¤itim hakk›
e. Her yerde e¤itim

Kendimizi S›nayal›m
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9. Her yurttafl›n e¤itim olana¤›ndan yaralan›lmas›
kazan›m›n› Millî E¤itimin temel ilkelerinden hangisi
yans›t›r?

a. E¤itim hakk›
b. Süreklilik
c. Karma e¤itim
d. Genellik ve eflitlik
e. Her yerde e¤itim

10. Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu afla¤›dakilerden
hangisinde yetkili de¤ildir?

a. Özel ilkö¤retim kurumlar›n›n aç›lmas› ve iflletimi
b. Özel okulöncesi e¤itim kurumlar›n›n aç›lmas›

koflullar›n›n düzenlenmesi
c. Özel yüksekö¤retim kurumlar›n›n aç›lmas› ve ifl-

letimi
d. Özel ö¤retim kurumlar›nda personel çal›flt›r›l-

mas›na iliflkin esaslar›n düzenlenmesi
e. Özel okulöncesi kurumlar›n yönetim ve deneti-

mine iliflkin esaslar›n düzenlenmesi

H›fz› Veldet Velidedeo¤lu

Türkiyede, Cumhuriyetin kurulu-

flundan bafllayarak e¤itim yoluyla

ça¤dafl bir ülke kurma ve de¤iflimi

sa¤lama çal›flmas› sürekli bir ülkü

olarak yaflat›la gelmifltir. H›fz› Vel-

det, bir hukukçu olarak hem ülke-

de demokratik hukukun inflas›na

hem de yayg›nlaflt›r›lmas›na katk›-

da bulunmufl bir ayd›n olarak dikkati çekmifltir. H›fz›

Veldet, ayn› zamanda demokratik laik toplum için e¤iti-

me katk›s›n› sürekli vermifl bir ayd›n, yazar ve ö¤retim

üyesi olarak tüm yaflam›n› toplumun e¤itilmesine e¤iti-

min ça¤dafl, demokratik, laik, insan haklar›na ve huku-

ka dayal› oluflturulmas›na, geliflmesine adam›flt›r.

* * *

24 A¤ustos 1904’te ‹stanbul’da do¤du. Ankara Lisesinin

ikinci s›n›f›nda okurken, 23 Nisan 1920’de acilen

TBMM’de memur olarak çal›flm›fl, bu görevi e¤itimi do-

lay›s› ile vermek zorunda kald›¤› mecburi aral›klar d›-

fl›nda, 1929 y›l›na kadar sürdürmüfltür. 

Baflar›larla dolu uzun bir ömre imza atan Velidedeo¤-

lu’nun, Atatürk ve arkadafllar› ile birlikte bu meclisteki

çal›flmalar›n›n hayat›nda çok özel bir yeri olmufltur.

1928’de Ankara Hukuk Fakültesini bitirmifl, ard›ndan

devlet s›nav›n› kazanarak 1929’da Hukuk Doktoras›

yapmak üzere Avrupa’ya gönderilmifltir. ‹sviçre’nin Ne-

uchatel Hukuk Fakültesinden “Hukuk Doktoru” unva-

n›n› kazanm›fl, oradan Roma’ya gidip iki y›l Roma Hu-

kuk Fakültesi, Ceza Hukuku Yüksek ‹htisas okuluna

devam etmifl, sertifika alm›flt›r. 

1934 y›l›nda, ‹stanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Me-

deni Hukuk doçentli¤ine atanan Velidedeo¤lu, 1942’de

Profesörlü¤e, 1948’de ordinaryüslü¤e yükseltilmifltir. ‹l-

ki 1946-1948, ikincisi 1952-1953’de olmak üzere iki kez

‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanl›¤› yap-

m›flt›r. Almanca, Frans›zca ve ‹talyancay› çok iyi bilen

Velidedeo¤lu’nun 5 ciltlik Medeni Hukuk kitab›, 100’e

yak›n bilimsel inceleme, araflt›rma ve konferans›, Al-

manca ve Frans›zcadan 15 inceleme ve kitap çevirisi,

Türkiye, Almanya, Isviçre, ‹talya, Belçika ve Fransada

yay›nlanm›flt›r. Alman mukayeseli Hukuk derne¤inin

asli üyesi seçilmifltir. 

Yaflam›n ‹çinden

“
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1959 y›l›nda o dönemin hükümetinin görevlendirmesi
üzerine “Kat Mülkiyeti Kanunu” ön tasar›s›n› haz›rla-
m›fl, bu tasar› 1965’te hemen hemen oldu¤u gibi ka-
nunlaflm›flt›r. 27 May›s 1960 günü Millî Birlik Komitesin-
ce, ‹stanbul Üniversitesinde kurulan Anayasa Bilim Ko-
misyonuna seçilmifl, yeni Anayasa tasar›s›n›n haz›rlan-
mas›na kat›lm›fl, kendi düflüncesine göre bir anayasa
ön tasar›s› tasla¤› haz›rlay›p Milli Birlik Komitesine sun-
mufl, 83 sayfa tutan bu ön tasar› komitece bast›r›lm›flt›r.
1960 y›l›n›n sonunda kurulan, Kurucu Meclis’e de üye
seçilen Velidedeo¤lu, bu meclisin anayasa komisyo-
nuna seçilmifl, orada Redaksiyon komitesinin baflkan›
olarak yeni anayasan›n kaleme al›nmas› isine do¤ru-
dan do¤ruya kat›lm›flt›r. 1961 y›l›nda anayasan›n ka-
bulünden ve yeni parlamentonun bu yasaya göre se-
çilmesinden sonra, Kurucu Meclis üyeli¤inden ayr›l›p
emekli olana kadar yaln›z üniversitedeki görevine de-
vam etmifltir. 
Türk Medeni Kanunu’nun ülke ve toplum ihtiyaçlar›-
na göre de¤ifltirilip, yeni bir ön tasar› haz›rlanmas›
için 1951 y›l›nda görevlendirilmifl, bu kurulda 60 y›l›-
na kadar çal›flm›fl, 27 May›s ‹htilali dolay›s› ile bu ça-
l›flmalara ara verilmifltir. Daha sonra 1967 y›l›nda bu
ön tasar›y› yeniden haz›rlay›p toparlama görevini tek
bafl›na üstlenip uç buçuk y›ll›k bir çal›flma sonucu 908
sayfal›k ön tasar›y› Adalet Bakanl›¤›na sunmufl, 1971
y›l›nda kabul edilmifltir. 
Profesör Velidedeo¤lu, ayr›ca Medeni Kanun, Borçlar
Kanunu ve Atatürk’ün büyük Nutku’nu, öz Türkçeye
çevirerek daha kolay anlafl›l›r hale getirmifltir. 
Yeni Türkiye Cumhuriyeti.’nin hukuk alan›nda ciddi
imzalar› olmufl bu önemli hukuk adam›n›n asla yads›-
namayacak bir de araflt›rmac›, çevreci ve edebi kiflili¤i
mevcuttur. 1942 y›l›ndan hayata veda edene kadar her
pazar Cumhuriyet gazetesinin ikinci sayfas›nda köfle
yazarl›¤› yapm›flt›r. 1980 öncesi kritik dönemde tüm
partilerin iste¤i ile kendisine Cumhurbaflkanl›¤› öneril-
mifl, “Bilim adaml›¤› flahsiyetinde, siyasetin yeri yok-
tur.”, tezi ile reddetmifltir. 
Tam bir do¤a tutkunu olan Velidedeo¤lu, her y›l en az
iki ay geçirdi¤i Uluda¤’da guruplar halinde zirve gezile-
ri yapan bir gezgin, (ki bir kitab›nda bu gezileri derle-
mifltir) pek çok kiflinin dikkatini bile çekmeyen bir k›r
menekflesi üzerine sayfalarca yaz› yazabilecek bir ro-
mantik, Yahya Kemal’den bir dize aktar›rken ayn› cüm-
leye Einstein’in izafilik teorisini iflleyen bir rasyonel, o¤-
luna ad›n› verdi¤i bir evlat kadar sevdi¤i rahmetli Mu-
ammer Aksoy’un deyisiyle, “Her dönemde denenmifl,
küçük hesaplara, kiflisel ç›karlara kap›lmam›fl”, sayg›n

bir kiflilik, radikal uçlar›n ve irtican›n karfl›s›nda iflah ol-
maz bir Atatürkçü olarak san›r›z tüm kuflaklar boyu ha-
t›rlanacakt›r. 
Ord. Prof. Dr. H›fz› Veldet Velidedeo¤lu, 1992 y›l›nda
aram›zdan ayr›lm›flt›r. 

Kaynak: http://www.lightmillennium.org/fall/turkish/
hvv_profile.html adresinden 5 Mart 2008 tarihinde al›n-
m›flt›r.

Okuma Parças›
Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Cumhuriyet döneminin ilk ve en önemli yasalar›ndan
biri de Tevhid-i Tedrisat Kanunu yani Ö¤retim Birli¤i
Yasas›. 3 Mart 1924’te ç›kt›. O güne kadar 8 ayr› bakan-
l›k bünyesinde bulunan ö¤retim kurumlar›, tek çat› al-
t›nda topland›. Amac› da yeni Türkiye Cumhuriyeti’yle
ayn› heyecan› duyan nesiller yetifltirmekti. Bu kanun ile
yurttafllar aras›nda duygu, düflünce ve kültür birli¤i sa¤-
lanmas› amaçland›. Her ne kadar zaman zaman köstek-
lemeye çal›flanlar olduysa da baflar›l› oldu ki bugünlere
gelindi.
Mustafa Kemal, yasa TBMM’ye geldi¤inde, e¤itim ulus
olman›n, bay›nd›r olman›n, vatan olman›n, ça¤dafl ol-
man›n temel tafl›d›r. Onun için bu yasay› bir an önce ç›-
karmam›z gerekiyor, dedi.
Kurtulufl Savafl›’n›n en s›cak günlerinin yafland›¤› aylar-
da Ankara’da Maarif Kongresi ve sonras›nda Heyeti ‹l-
miye Toplant›s› düzenlemesi de bu yüzdendir. Yak›n
çevresi, “Paflam düflman Ankara’ya kadar geldi, siz ne-
lerle u¤rafl›yorsunuz.” demeye getirdi¤inde de flunlar›
söyledi:
“Bundan önceki savafllar› oldu¤u gibi bu savafl› da ka-
zanaca¤›z. Ama as›l önemli savafl›m›z, gelecekteki sa-
vafl, onun için bugün burada ö¤retmenlerle, bilim adam-
lar›yla birlikteyim...’’
Tüm bunlar› ve daha pek çok anekdotu, dün Kabatafl
Lisesinde Lions’lar›n gerçeklefltirdi¤i “Cumhuriyetimizin
Hedefleri ve E¤itimde Birlik” konulu toplant›da dinle-
dik. 20’ye yak›n sivil toplum örgütünün kat›l›m› ve bil-
dirisiyle flekillenen toplant›da, Atatürk ve ink›laplar› bir
kez daha sayg›yla an›ld›.
90 yafl›na ra¤men, ö¤retmenli¤e atand›¤› ilk günün
heyecan›n› içinden hiç eksik etmeyen Refet Ang›n
Hocam›z, günün önemini iki cümle ile özetledi: “3
Mart 1924 olmasayd› ben olmazd›m. Tevhid-i Tedrisat
Kanunu pek çok fleyi baflard› ama en önemlisi k›zla-

”
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r›m›z›, kad›nlar›m›z› eflit konuma getirerek hayat›n
içerisine soktu...”

Cehaletle savafl

Ö¤leden sonra ise kendimizi Mecidiyeköy’de farkl› bir
etkinli¤in içerisinde bulduk. 21. Yüzy›l E¤itim ve Kültür
Vakf›’n›n bursiyer ö¤rencileri ve okuma yazma kursunu
bitiren kursiyerleriyle uzun uzad›ya e¤itimi konufltuk.
50, 60, hatta 70 yafl›ndaki annelerle, babaannelerle
e¤itim ad›na yap›lanlar›, daha çok da yap›lmayanlar›
konufltuk. Gençlere, biz büyüklerin yapt›¤› hatalar›
siz yapmay›n nasihatinde bulunduk. En çarp›c› olan
ise, okuma yazma ö¤rendikten sonra duygu ve dü-
flüncelerin pankarta dökülmesiydi. ‹flte k›rk›ndan son-
ra okuma yazma ö¤renenlerin her biri derin anlamlar
içeren sözleri:
• Evleneceksin dediler, okutmad›lar.
• Köyde okul yoktu, okutmad›lar.
• Sevgiline mektup yazars›n dediler, okutmad›lar.
• K›zlar okumaz dediler, okutmad›lar.
• Kendime güvenim yoktu, okuyamad›m.
• Tarlada çal›flt›rmak için okutmad›lar.
• Hasta anneannene sen bakacaks›n dediler, okutma-

d›lar.
• Küçük kardefllerine bakacaks›n, dediler; okula gön-

dermediler.
Okuma yazma ö¤renip kendilerine güvenleri geldikten
sonra da flu görüfllerini hayk›rmaya bafllad›lar:
Kendimiz için, çocu¤umuz için, ülkemiz için, ayd›nl›k
gelece¤imiz için, cehaletle savafl için okuyoruz.
Özetin özeti: E¤itimin önemi her geçen gün çok daha
iyi anlafl›l›yor. Bu yöndeki etkinliklerin say›s› her geçen
gün art›yor. Art›k kimse, çocuklar›m›z› karanl›¤a mah-
kûm edemeyecek! En baflta da devleti yönetenler.

Kaynak: Abbas Güçlü taraf›ndan yaz›lan bu makale,
06 Mart 2005 Pazar günü yay›mlanan Milliyet Gazete-
sindeki köfle yaz›s›d›r. 

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Yaflam› Düzen-
leyen Kurallar” konusuna bak›n›z.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Toplumsal Yaflam› Düzen-
leyen Kurallar” konusuna bak›n›z.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hukukun Yaz›l› Kaynakla-
r›” konusuna bak›n›z.

4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Hukukun Yaz›l› Kaynakla-
r›” konusuna bak›n›z.

5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasas›nda E¤itim” konusuna bak›n›z.

6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹lkö¤retim ve E¤itim Kanu-
nu” konusuna bak›n›z.

7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Millî E¤itim Temel Kanunu”
konusuna bak›n›z.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Millî E¤itiminin Temel
‹lkeleri” konusuna bak›n›z.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk Millî E¤itiminin Temel
‹lkeleri” konusuna bak›n›z.

10. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Özel Ö¤retim Kurumlar›
Kanunu” konusuna bak›n›z.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 1

Buldu¤unuz örnekleri “Toplumsal Yaflam› Düzenleyen
Kurallar” bafll›kl› bölümü tekrar çal›flarak arkadafllar›-
n›zla tart›fl›n›z. Sorunun ikinci bölümüne gelince flu bil-
giler aktar›labilir. Toplumsal yaflam› düzenleyen kural-
lardan hangisinin daha önemli oldu¤u yaflam biçimimi-
ze göre farkl›l›klar gösterebilir. fiöyle ki laik ve demok-
ratik bir yaflam düzeninin egemen oldu¤u ülkeler için
hukuk kurallar› önemli olacakt›r. fierî hükümlere göre
yönetilen ülke yurttafllar› için dinsel kurallar önemli
varsay›laca¤› aç›kt›r. 

S›ra Sizde 2

Bu konudaki görüflleri iki grupta toplamak olanakl›d›r.
Öncelikle hâlen uygulanan biçimiyle Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersi salt bir dini de¤il; ‹slam dininin salt
bir inanc›n› ö¤retilmesini amaçlamaktad›r. Bu nedenle
laikli¤in temel ilkesi devletin tüm din ve inanç grupla-
r›na eflit uzakl›kta olmas› ilkesiyle çeliflmektedir. Ancak
yurttafllar›n din ve dinsel inançlar konusunda bilimsel
olarak yetifltirilmesi bir baflka gerekliliktir. Bu nedenle
bir kültür ders izlencesi olarak dinsel ve ahlaki (etik,
aktöre) konular›n yer alaca¤› bir din ve etik e¤itimine
gereksinim duyuldu¤u vurgulanabilir. Dinin ö¤retilme-
si birey ve ailesinin özel karar ve tercihi olarak ele al›n-
mas› daha ak›lc› bir yaklafl›m olarak görülebilir.

S›ra Sizde 3

Farkl› din ve inanç gruplar›na göre e¤itim veren ku-
rumlar bulunabilir, bu kurumlar›n farkl› yorum ve de-
¤erlendirmeleri düflünsel bir kargafla oluflturabilirdi. Ö¤-
retimin birlefltirilmesi ile ortak ulusal e¤itim uygulama-
lar›n›n oluflturulmas› amaçlanm›flt›r denebilir.

S›ra Sizde 4

Türk Millî E¤itiminin temel ilkelerinden herhangi biri-
nin di¤erlerinden daha önemli görülmesi do¤ru bir ta-
v›r olmayabilir. Kuflkusuz laiklik, demokratiklik ve Ata-
türk ilkeleri güncel siyasal yaflamda s›kça tart›fl›lan ko-
nular olmas› bak›m›ndan dikkat çekici ve daha önemli
konular olarak görülebilir. Ancak ilkelerin uzun y›llara
dayal› bilgi, görgü ve deneyime dayand›¤› düflünülürse
ilkelerin tümünün anlaml› oldu¤u görülebilir. Günlük
düflünmek yerine daha genifl ve ilkelerin birbirini ta-
mamlay›c› yönünü görmek daha uygun bir anlay›fl ola-
rak görülebilir.

S›ra Sizde 5

Bu durum bir eksiklik olarak görülmemelidir. Özel yük-
sekö¤retim kurumlar›n› için düzenleme yüksekö¤retim
kanununda yap›lm›flt›r. Ayr›ca amaç, yap›, iflleyifl, yöne-
tim ve anlay›fllar aç›s›ndan yüksekö¤retim kurumlar› ilk
ve ortaö¤retim kurumlar›ndan farkl› kurumlard›r. Bu
nedenle özel yüksekö¤retim kurumlar›n› için düzenle-
menin yüksekö¤retim yasas›nda yer alm›fl olmas› do¤-
ru bir yaklafl›md›r denebilir.
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Türk E¤itim
Sisteminin Yap›s›
ve ‹flleyifli

Türk E¤itim Sistemi, Milli E¤itim Temel Kanunu’nda yer alan amaçlar›na uygun
bireyler yetifltirmeye çal›flmaktad›r. Türk e¤itim sistemi, örgün ve yayg›n ö¤retim
olmak üzere iki bölümden oluflmaktad›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Türk E¤itim Sisteminin genel amaçlar›n› s›ralayabilecek,
Türk E¤itim Sisteminin temel ilkelerini söyleyebilecek,
Türk E¤itim Sistemin yap›s›nda yer alan örgün e¤itim kurumlar›n›n kapsa-
m›n› ve amaçlar›n› sayabilecek,
Türk E¤itim Sisteminde yer alan yayg›n e¤itim kurumlar›n›n amaçlar›n›
özetleyebilecek,
Milli E¤itim Bakanl›¤› Örgütünün görevlerini s›ralayabilecek,
Mili E¤itim Bakanl›¤› Örgütü bölümlerini s›ralayabilecek,
Mili E¤itim Bakanl›¤› Merkez Örgütünün alt birimlerinin neler oldu¤unu
belirleyebilecek,
Milli E¤itim Bakanl›¤› Taflra Örgütünün alt birimlerinin neler oldu¤unu
belirleyebilecek,
Milli E¤itim Bakanl›¤› Yurt d›fl› Örgütünün amac›n›n neler oldu¤unu
s›ralayabilecek,
Türk E¤itim Sisteminde yaflanan sorunlar› özetleyecek

bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

N
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N

3
Kaynak: http://www.gelisimplatformu.org.
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Örnek Olay

Oya ile Tar›k’›n üç çocuklar› vard›r. Her biri de Türk e¤itim sistemi içinde de¤iflik
okul tür ve derecelerinde ö¤renimlerine devam etmektedir. Küçük çocuk Çi¤dem il-
kö¤retim birinci s›n›ftad›r. Okuma yazmay› ö¤rendi, çok mutlu. Evlerinin yak›-
n›ndaki ilkö¤retim okuluna devam etmektedir. Çi¤dem ilkö¤retim okulunda ö¤re-
nime bafllad›¤›ndan beri annesi Oya Han›m da bofl vakitlerini de¤erlendirme ve
bir hobi ö¤renmek için Yayg›n E¤itim Kurumu olan Halk E¤itim Merkezinde e¤i-
tim al›yor. Kumafl boyama kursuna devam ediyor. 

Ortanca çocuk Fatih bu sene Fen lisesini kazand›. Ailece onun s›nav› kazana-
bilmesi için özveride bulundular, kazanmas› hiç de çok kolay olmayan bu okulu
kazanmas› için ona güzel ortam sa¤lamaya çal›flt›lar, özel dershaneye gönderdi-
ler. Ama çocuk gece gündüz evden ç›kmad›. Ne spor yapmak, ne gezmek, ne de gü-
zel bir film seyretmek. Bunlar›n hiçbirini yapmad›, bunlar› yapmay› istedi¤inde
suçluluk duydu, bunun yerine “50 soru daha, 100 soru daha çözerim” diye hesap-
lar yapt›. Gencecik bir ergendi. Kan› kayn›yordu. “Hay›r, soru çözecekti”. Bu s›na-
v›n hayat›ndan neler çald›¤›n› sonraki y›llarda daha çok fark edecek ve bunun üs-
tüne daha büyük s›nav stresi ÖSS s›nav›n› da yaflayacak...

En büyük a¤abey Ali geçen y›l üniversite s›nav›n› ikinci defa kazanamad›. Ar-
t›k ne yapacaklar›n› bilmeyen aile düflündü tafl›nd› ve sonunda ÖSS’de çok heye-
canland›¤› için baflar›l› olamayan bu çocuklar›n› üniversite s›nav›na girmesi için
zorlamamaya karar verdiler. Zaten yapacaklar› baflka bir seçenek de hemen he-
men yok gibi. Durumlar› çok iyi olsayd› belki özel üniversiteye gönderebilirlerdi.
Ancak özel üniversitelerin ücretleri ise çok pahal›. Ali, üniversitede okumay› çok is-
tedi¤i halde ÖSS’de baflar›l› olamad›¤› için flimdi bir yerde ö¤renimine devam ede-
miyor. Art›k bu sene çal›flmaya da bafllad›. Belki önümüzdeki y›llarda çal›fl›rken
ayn› zamanda uzaktan e¤itim yoluyla okuyabilme f›rsat›n› yakalayabilir...

Babalar› fiahin Bey, çocuklar›n›n iyi e¤itim almalar›n›n en büyük haklar› ol-
du¤unu düflünüyor. Ama ne yaz›k ki genç nüfusu çok fazla olan ülkede çocukla-
r›n›n istedikleri e¤itimi alabilme flanslar›n›n bu olanaklarla oldukça zay›f oldu¤u-
nun da fark›nda. Ve efli Oya Han›m’a “keflke “diyor ve ekliyor: “Daha çok ve daha
nitelikli okulumuz olsa çocuklar flu s›nav streslerinden kurtulsalar, baka hiçbir fley
istemiyorum”
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Anahtar Kavramlar
• Türk E¤itim Sistemi
• Örgün E¤itim
• Yayg›n Ö¤retim

• Milli E¤itim Bakanl›¤› 
• Örgüt 

‹çindekiler



G‹R‹fi
Türkiye’de e¤itim; devletin temel ifllevlerinden biridir ve devletin denetimi, göze-
timi alt›nda yap›lmaktad›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› merkez örgütü, taflra ve yurt d›fl›
örgütleri e¤itim hizmetlerinin sunumunda önemli görevler üstlenmektedir. Türk
E¤itim Sisteminde e¤itim hakk›, T.C Anayasas› ile güvence alt›na al›nm›fl; e¤itimin
tür ve kademelerini ve iflleyifle dönük esaslar› düzenleyen mevzuatta yerini alm›fl-
t›r. Türk E¤itim Sisteminin genel çerçevesi ve iflleyifli, 1739 say›l› Milli E¤itim Temel
Kanunu ve 3797 say›l› Milli E¤itim Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Ka-
nun ile belirlenmifl ve baz› eklerle de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Sistemin belirlenmesin-
de etkili olan di¤er yasalar ise flöyledir: 1982 Anayasas›, Ö¤retim Birli¤i Kanunu
(1924), Yeni Türk Alfabelerinin Kabulüne Dair Kanun (1928), 3423 say›l› Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›na Ba¤l› Mesleki ve Teknik Ö¤retim Okullar› Döner Sermayesi Hak-
k›nda Kanun (1938), 222 say›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu (1961), 625 say›l› Özel
Ö¤retim Kurumlar› Kanunu (1965), 2429 say›l› Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Hakk›nda Kanun (1981), 2916 say›l› Özel E¤itime Muhtaç Çocuklar Kanunu (1983),
3308 say›l› Ç›rakl›k ve Meslek E¤itimi Kanunu (1986), 8 y›ll›k kesintisiz e¤itimle il-
gili olan 8 A¤ustos 1997 tarih ve 4306 say›l› yasa ve di¤er de¤ifliklikler için ç›kar›-
lan yasalard›r.

TÜRK E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N GENEL AMAÇLARI 
1739 say›l› temel kanuna göre Türk e¤itim sisteminin genel amac› bütün bireyleri; 

• Atatürk ‹nk›lâp ve ‹lkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyet-
çili¤ine ba¤l›; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel de¤er-
lerini benimseyen, koruyan ve gelifltiren; ailesini, vatan›n›, milletini seven ve
daima yüceltmeye çal›flan; insan haklar›na ve Anayasa’n›n bafllang›c›ndaki
temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan
Türkiye Cumhuriyetine karfl› görev ve sorumluluklar›n› bilen ve bunlar› dav-
ran›fl haline getirmifl yurttafllar olarak yetifltirmek;

• Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bak›mlar›ndan dengeli ve sa¤l›kl› flekilde
geliflmifl bir kiflili¤e ve karaktere, hür ve bilimsel düflünme gücüne, genifl bir
dünya görüflüne sahip, insan haklar›na sayg›l›, kiflilik ve teflebbüse de¤er
veren, topluma karfl› sorumluluk duyan; yap›c›, yarat›c› ve verimli kifliler
olarak yetifltirmek;

• ‹lgi, istidat ve kabiliyetlerini gelifltirerek gerekli bilgi, beceri, davran›fllar ve
birlikte ifl görme al›flkanl›¤› kazand›rmak suretiyle hayata haz›rlamak ve on-
lar›n, kendilerini mutlu k›lacak ve toplumun mutlulu¤una katk›da buluna-
cak bir meslek sahibi olmalar›n› sa¤lamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandafllar›n›n ve Türk toplumunun refah ve mutlu-
lu¤unu art›rmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kül-
türel kalk›nmay› desteklemek ve h›zland›rmak ve nihayet Türk Milletini ça¤dafl uy-
garl›¤›n yap›c›, yarat›c›, seçkin bir orta¤› yapmakt›r. Türk e¤itim ve ö¤retim siste-
mi, bu genel amaçlar› gerçeklefltirecek flekilde düzenlenmifltir.

TÜRK E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N ÖZEL AMAÇLARI
Türk e¤itim ve ö¤retim sistemi, bu genel amaçlar› gerçeklefltirecek flekilde düzen-
lenir ve çeflitli derece ve türdeki e¤itim kurumlar›n›n özel amaçlar›, genel amaçla-
ra ve temel ilkelere uygun olarak belirlenir E¤itimin genel ve özel amaçlar›, her
e¤itim etkinli¤inde uyulmas› gereken amaçlard›r. Bu genel ve özel amaçlar e¤iti-
min çerçevesini oluflturmaktad›r. Türk E¤itiminin Temel ‹lkeleri; Genellik ve Eflit-
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1739 say›l› Milli E¤itim
Temel Kanunu’na göre Türk
E¤itim Sisteminin üç genel
amac› vard›r.



lik, Ferdin ve Toplumun ‹htiyaçlar›, Yöneltme, E¤itim Hakk›, F›rsat ve ‹mkân Eflit-
li¤i, Süreklilik, Atatürk ‹nk›lâp ve ‹lkeleri ve Atatürk Milliyetçili¤i, Demokrasi E¤i-
timi, Laiklik, Bilimsellik, Planl›l›k, Karma E¤itim, Okul ve Ailenin ‹flbirli¤i ve Her
Yerde E¤itimdir. 

Türk E¤itim Sisteminin genel ilkelerinin aç›klamalar› için ünite 2’ye bak›n›z.

Türk E¤itim Sisteminin Temel ‹lkelerinden Demokrasi E¤itimi ve E¤itim Hakk›n›n ne oldu-
¤unu aç›klay›n›z.

TÜRK E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N GENEL YAPISI
Türk e¤itim sistemi, bireylerin e¤itim gereksinimlerini karfl›layacak flekilde ve bir
bütünlük içinde “örgün e¤itim” ve “yayg›n e¤itim” olmak üzere, iki ana bölümden
oluflur. 

Örgün E¤itim
Örgün e¤itim, belirli yafl grubundaki ve ayn› seviyedeki bireylere, amaca göre ha-
z›rlanm›fl programlarla okul çat›s› alt›nda yap›lan düzenli e¤itimdir. Örgün e¤itim,
okulöncesi, okulöncesi e¤itim, ilkö¤retim, ortaö¤retim, özel e¤itim, özel ö¤retim
ve yüksekö¤retim kurumlar›n› kapsamaktad›r.

Okulöncesi E¤itim
Okulöncesi e¤itim; zorunlu ilkö¤retim ça¤›na gelmemifl 3-5 yafl grubundaki çocuk-
lar›n e¤itimini kapsar. ‹ste¤e ba¤l› olarak devam edilen okulöncesi e¤itim kurum-
lar›, ba¤›ms›z anaokullar› olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde il-
kö¤retim okuluna ba¤l› anas›n›flar› olarak, k›z meslek liselerine ba¤l› uygulama s›-
n›flar› ile di¤er ö¤retim kurumlar›na ba¤l› anas›n›flar› ile di¤er kurum ve kurulufl-
larca da aç›lan krefl, yuva, gündüz bak›mevi, çocuk bak›mevi ve çocuk bak›m yurt-
lar› da olabilir. 

Okulöncesi e¤itimin amac›; çocuklar›n bedensel, zihinsel, duygusal geliflimini
ve iyi al›flkanl›klar kazanmas›n›, onlar›n ilkö¤retime haz›rlanmas›n›, koflullar› elve-
riflsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiflme ortam› yarat›lmas›n›, Türk-
çenin do¤ru ve güzel konuflulmas›n› sa¤lamakt›r. ‹fl kanununa ba¤l› ifl yerlerinde
de okulöncesi kurumlar›n kurulmas› için gerekli flartlar ve di¤er ilgili durumlar,
Milli E¤itim ve Çal›flma Sosyal Güvenlik Bakanl›klar› ile birlikte düzenlenir ve bir
tüzükle gösterilir.

‹lkö¤retim
1997’de 4306 say›l› yasa ile zorunlu e¤itim sekiz y›la ç›kar›ld›ktan sonra, ‹lkö¤re-
tim, 6-14 yafl grubundaki çocuklar›n e¤itim ve ö¤retimini kapsam›flt›r. ‹lkö¤retim
k›z ve erkek bütün yurttafllar için zorunludur ve devlet okullar›nda paras›zd›r. ‹l-
kö¤retim okullar›nda kesintisiz e¤itim yap›l›r ve bitirenlere ilkö¤retim diplomas›
verilir. ‹lkö¤retimin amac›; milli e¤itimin genel amaçlar›na ve temel ilkelerine uy-
gun olarak her Türk çocu¤unun iyi birer yurttafl olabilmesi için, gerekli temel bil-
gi, beceri, davran›fl ve al›flkanl›k kazanmas›n›, milli ahlak anlay›fl›na uygun olarak
yetiflmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri do¤rultusunda hayata ve bir üst ö¤renime
haz›rlanmas›n› sa¤lamakt›r. ‹lkö¤retimin son ders y›l›n›n ikinci yar›s›nda ö¤rencile-
re, ortaö¤retimde devam edebilecek okul ve programlar›n hangi meslek sahibi ol-
mada gerekli oldu¤u ve bu mesleklerin kendilerine sa¤layaca¤› yaflam standard›
konusunda tan›t›c› bilgiler vermek üzere rehberlik yap›l›r. 
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Örgün e¤itim kurumlar›,
okulöncesi e¤itim,
ilkö¤retim, ortaö¤retim, özel
e¤itim, özel ö¤retim ve
yüksekö¤retim kurumlar›d›r.

2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda 26.681 okulöncesi
e¤itim kurumunda, 980.654
çocuk e¤itim görmekte olup
bu kurumlarda 42.716
ö¤retmen görev
yapmaktad›r.



Nüfusun az ve da¤›n›k oldu¤u yerlerde, köyler gruplaflt›r›larak merkezi durum-
da olan köylerde ilkö¤retim bölge okullar› ve bunlara ba¤l› pansiyonlar, gruplafl-
man›n mümkün olmad›¤› yerlerde yat›l› bölge okullar› kurulur. Yat›l› ‹lkö¤retim
Bölge Okulu (Y‹BO), ‹fl teknik, ev ekonomisi, tar›m ve ticaret derslerinin okutul-
du¤u bir okuldur.

‹lkö¤retim kurumlar›n›n amac›n› belirtiniz.

Ortaö¤retim
Ortaö¤retim; ilkö¤retime dayal›, en az dört y›ll›k genel, mesleki ve teknik ö¤retim
kurumlar›n›n tümünü kapsar. Ortaö¤retimin amac›; ö¤rencilere asgari ortak bir ge-
nel kültür vermek, birey ve toplum sorunlar›n› tan›tmak ve çözüm yollar› aramak,
ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalk›nmas›na katk›da bulunacak bilinci ka-
zand›rarak ö¤rencileri ilgi, yeti ve yetenekleri do¤rultusunda yüksekö¤retime, hem
yüksekö¤retime hem mesle¤e veya hayata ve ifl alanlar›na haz›rlamakt›r. Bu görev-
ler yerine getirilirken ö¤rencilerin istekleri ve yetenekleri ile toplum ihtiyaçlar› ara-
s›nda denge sa¤lan›r.

Ortaö¤retim, çeflitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir ve ö¤renci-
ler, istek ve yetenekleri ölçüsünde ve do¤rultusunda bu programlardan birine yö-
nelerek yetiflme olana¤› bulurlar. ‹lkö¤retimi tamamlayan ö¤rencilere ilgi, istidat
ve kabiliyetleri do¤rultusunda ortaö¤retimden yararlanma olana¤›n› sa¤lamak ama-
c›yla çok programl› liseler kurulmufltur. Yöneltme ilkö¤retimde bafllar, yan›lmalar›
önlemek ve olas› geliflmelere göre yeniden yöneltmeyi sa¤lamak için ortaö¤retim-
de de devam eder. Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan yöneltme esaslar› ile çeflitli
programlar veya ortaö¤retim okullar› aras›nda yap›lacak yatay ve dikey geçifl flart-
lar› düzenlenir

.
Genel Ortaö¤retim
Genel ortaö¤retimin amac›; ö¤rencileri ortaö¤retim seviyesinde asgari genel kültü-
re sahip, toplumun sorunlar›n› tan›yan, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kal-
k›nmas›na katk›da bulunan insanlar olarak yetifltirmek ve yüksekö¤retime haz›rla-
makt›r. Genel ortaö¤retim; Genel liseler, Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilim-
ler liseleri Anadolu ö¤retmen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri
ve çok programl› liselerden oluflmaktad›r.

Mesleki ve Teknik Ortaö¤retim
Mesleki ve teknik ortaö¤retim; ifl ve meslek alanlar›na ifl gücü yetifltiren, hayata ve
ifl alanlar›na haz›rlan ve ö¤rencileri yüksekö¤retime haz›rlayan ö¤retim kurumla-
r›d›r. Mesleki ve teknik ortaö¤retim; erkek teknik ö¤retim okullar›, k›z teknik ö¤-
retim okullar›, ticaret ve turizm ö¤retimi okullar› ve din ö¤retimi okullar›ndan
oluflmaktad›r.

Erkek teknik ö¤retmen okullar›; ülke endüstrisinin ihtiyaç duydu¤u ifl alanlar›-
na orta kademe insan gücü yetifltiren ve yüksekö¤retime ö¤renci haz›rlayan orta-
ö¤retim kurumlar›d›r. Erkek teknik ö¤retmen okullar›; endüstri meslek lisesi, çok
program› lise, teknik lise, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik liseleridir.

K›z teknik ö¤retim okullar›; ülke endüstrisinin ihtiyaç duydu¤u ifl alanlar›na or-
ta kademe teknik ifl gücü yetifltiren ve yüksekö¤retime ö¤renci haz›rlayan ortaö¤-
retim kurumlar›d›r. K›z teknik ö¤retim okullar›; k›z meslek lisesi, çok programl› li-
se, k›z teknik lisesi, Anadolu k›z meslek lisesi, Anadolu k›z teknik liseleridir.
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2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda 33.310 ilkö¤retim
okulurda, 10.916.643
ö¤renci ö¤renim görmekte
olup 485.677 ö¤retmen
görev yapmaktad›r.
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Ortaö¤retim;
• Genel ortaö¤retim
• Mesleki ve teknik

ortaö¤retim
olmak üzere iki bölümden
oluflmaktad›r.



Ticaret ve turizm ö¤retimi okullar›; ülkenin ticaret, turizm, muhasebe, bilgisa-
yar, maliye, pazarlama, bankac›l›k, kooperatifçilik, sekreterlik, emlak komisyon-
culu¤u, borsa hizmetleri, sigortac›l›k, mahalli idareler ve iletiflim gibi alanlarda, ka-
mu ve özel sektörün ihtiyaç duydu¤u nitelikli insan gücünü yetifltiren ortaö¤retim
kurumlar›d›r. Ticaret ve turizm ö¤retimi okullar›; ticaret meslek lisesi, çok prog-
raml› lise, Anadolu mahalli idareler meslek lisesi, Anadolu ticaret meslek lisesi,
Anadolu d›fl ticaret meslek lisesi, Anadolu sekreterlik meslek lisesi, Anadolu otel-
cilik ve turizm meslek lisesi, Anadolu iletiflim meslek lisesi, Anadolu aflç›l›k mes-
lek liseleridir. 

Din ö¤retimi; imaml›k-hatiplik ve Kuran kursu ö¤reticili¤i gibi dini hizmetlerin
yerine getirilmesi için görevli elamanlar› yetifltirmek üzere hem mesle¤e hem de
yüksekö¤retime haz›rlayan programlar›n uyguland›¤› ortaö¤retim kurumlar›d›r.
Din ö¤retimi okullar›; imam hatip lisesi, Anadolu imam hatip liseleridir.

Güzel Sanatlar e¤itimi veren okullarda güzel sanatlar alanlar›nda özel istidat ve
kabiliyetleri olan çocuklar› küçük yafllardan itibaren yetifltirmek üzere ilkö¤retim
ve ortaö¤retim seviyesinde ayr› okullar aç›labilir veya ayr› yetifltirme önlemleri al›-
nabilir. Özellikleri dolay›s›yla bunlar›n kurulufl, iflleyifl ve yetifltirme ile ilgili esas-
lar› ayr› bir yönetmelikle düzenlenir. Ayr›ca sa¤l›k meslek lisesi de bulunmaktad›r.

Ortaö¤retimin bölümlerinin neler oldu¤unu söyleyiniz.

Özel E¤itim
Özel e¤itimin amac›; özel e¤itim gerektiren bireylerin e¤itim ihtiyaçlar›n› en iyi fle-
kilde karfl›layarak onlar› toplumla bütünlefltirmek ve meslek sahibi yapmakt›r.

Özel e¤itim okullar› Türk e¤itim sistemindeki kademelendirmeye göre yap›lan-
d›r›lm›flt›r. Ancak ilkö¤retim öncesinde di¤er okullardan farkl› olarak haz›rl›k s›n›-
f› bulunmaktad›r. ‹lkö¤retime devam edecek durumda olan engelli ö¤renciler ha-
z›rl›k s›n›f›na al›nmadan ilkö¤retime bafllamaktad›r. Özel e¤itim okullar›nda; gör-
me engellilerin e¤itimi, iflitme engellilerin e¤itimi, ortopedik engellilerin e¤itimi, zi-
hinsel engellilerin e¤itimi, süre¤en hastal›¤› olanlar›n e¤itimi, otistik çocuklar›n
e¤itimi, üstün veya özel yeteneklilerin e¤itimi ve kaynaflt›rma ve özel s›n›flarda
e¤itim kademelerinde e¤itim verilmektedir. 

Özel e¤itim kurumlar›nda hangi çocuklara e¤itim verildi¤ini belirtiniz?

Özel Ö¤retim
Özel ö¤retim kurumlar› 625 say›l› kanun do¤rultusunda aç›lm›fl, her kademe ve
türdeki özel okullar, özel dershaneler, özel mesleki ve teknik kurslar, özel motor-
lu tafl›t sürücüleri kurslar› ile özel ö¤renci etüt e¤itim merkezlerini kapsamaktad›r.
Özel ö¤retim kurumlar› faaliyetlerini, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n gözetim ve deneti-
minde sürdürmektedir. Özel okullar Türk, az›nl›k, yabanc› ve uluslararas› okullar
olarak s›n›fland›r›l›r. Özel az›nl›k okullar›; Osmanl›lar zaman›nda aç›lm›flt›r ve Lo-
zan Antlaflmas› ile az›nl›k okulu olarak devam etmesi kabul edilmifltir. Özel yaban-
c› okullar› da Osmanl›lar döneminde aç›lm›flt›r ve hala e¤itime devam etmektedir-
ler. Özel uluslar aras› okullar 625 say›l› yasa ile aç›lm›fl ve yaln›zca yabanc› uyruk-
lular›n devam edebildi okullar olmufltur.
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2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda 4.846’s› mesleki ve
teknik e¤itim okulu olmak
üzere 8.913 ortaö¤retim
okulunda, 4.240.139 ö¤renci
(2.420.691’i genel,
1.819.448’i mesleki ve
teknik ortaö¤retimde)
ö¤renim görmekte olup
206.862 ö¤retmen
(111.896’s› genel, 94.966’s›
mesleki ve teknik
ortaö¤retimde) görev
yapmaktad›r.
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2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda 1.136 özel e¤itim
kurumunda, 61.801 ö¤renci
e¤itim görmekte ve bu
kurumlarda 7.223 ö¤retmen
görev yapmaktad›r.
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2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda 15.944 özel ö¤retim
kurumunda, 3.664.072
ö¤renci ö¤renim görmekte
bu kurumlarda 106.382
ö¤retmen görev
yapmaktad›r. 



Yüksekö¤retim
Yüksekö¤retim, ortaö¤retime dayal› en az iki y›ll›k yüksek ö¤renim veren, en üst
seviyeli insan gücünün ve bilimsel araflt›rma alanlar›n›n istedi¤i elemanlar› yetiflti-
ren e¤itim kurumlar›n›n tümünü kapsar.

Yüksek ö¤retimin amaç ve görevleri, milli e¤itimin genel amaçlar›na ve temel
ilkelerine uygun olarak; ö¤rencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve do¤-
rultusunda ülkenin bilim politikas›na ve toplumun yüksek seviyede ve çeflitli ka-
demelerdeki insan gücü ihtiyaçlar›na göre yetifltirmek, çeflitli kademelerde bilimsel
ö¤retim yapmak, bilimsel, teknik ve kültürel sorunlar› çözmek için bilimleri genifl-
letip derinlefltirecek inceleme ve araflt›rmalarda bulunmak, ülkenin her türlü yön-
de ilerleme ve geliflmesini ilgilendiren sorunlar›, hükümet ve kurumlarla birlikte
çal›flarak sonuçland›rmak ve toplumun yararlanmas›na sunmak, araflt›rma ve ince-
lemelerin sonuçlar›n› gösteren, bilim ve tekni¤in ilerlemesini sa¤layan her türlü ya-
y›nlar› yapmak, Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu ay-
d›nlat›c› bilim verilerini sözle, yaz› ile halka yaymak ve yayg›n e¤itim hizmetlerin-
de bulunmakt›r.

Mili E¤itim Sistemi çerçevesinde yüksekö¤retimde; lisans öncesi, lisans ve lisan-
süstü seviyelerinde ö¤renci yetifltirilir. Yüksekö¤retim kurumlar›; üniversite, fakül-
te, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ile uygulama ve arafl-
t›rma merkezlerinden oluflmaktad›r.

Yüksekö¤retim kurumlar›n›n amaçlar›, aç›l›fl, kurulufl, iflleyiflleri, ö¤retim ele-
manlar›na iliflin esaslar ve yüksekö¤retim kurumlar› ile ilgili durumlar özel kanun-
lar›nda belirlenir. Yüksekö¤renim paral›d›r ö¤renim harç ve ücretlerinin tutar ve
ödeme tarzlar›, burs, kredi tutarlar›, verilifl esaslar› Milli E¤itim Bakanl›¤› ile birlik-
te haz›rlanacak yönetmelikle belirlenir.

Yüksekö¤retim, Türk e¤itim sistemi çerçevesinde, ö¤rencileri lisans öncesi, li-
sans ve lisansüstü seviyelerinde yetifltiren bir bütünlük içinde düzenlenir. Bu bü-
tünlük içinde çeflitli görevleri yerine getiren ve farkl› düzeyde ö¤retim yapan ku-
rulufllar bulunur. Farkl› düzeyler ve kurulufllar aras›nda ö¤rencilere yeteneklerine
göre, yatay ve dikey geçifl yollar› aç›k tutulur. 

Yüksekö¤retimde, ö¤retim elemanlar›ndan, tesislerden ve ö¤rencinin zaman›n-
dan en verimli bir flekilde yararlanmay› olanakl› k›lacak ve çeflitli bölgelerdeki
yüksekö¤retim kurumlar›n›n dengeli bir flekilde geliflmesini sa¤layacak önlemler
al›n›r, yüksekö¤retimin bütününü kapsayan ve orta ö¤retimle ilgisini sa¤layan bir
planlama düzeni kurulur.

Yayg›n E¤itim
Yayg›n e¤itim, örgün e¤itim sistemine hiç girmemifl, herhangi bir kademesinde bu-
lunan veya bu kademelerden birinden ayr›lm›fl olan bireylere ilgi ve ihtiyaç duy-
duklar› alanda örgün e¤itim yan›nda veya d›fl›nda modern e¤itim teknolojilerinden
yararlan›larak düzenlenen e¤itim etkinliklerinin tümünü kapsar. Yayg›n e¤itim, ye-
tiflkinlere okuma-yazma ö¤retmek, temel bilgiler vermek, en son devam ettikleri
ö¤renim kademesinde edindikleri bilgi ve yeteneklerini gelifltirmek ve hayat›n› ka-
zanmas›n› sa¤layacak yeni olanaklar kazand›rmak, ça¤›n bilimsel, teknolojik, eko-
nomik, sosyal ve kültürel geliflimlerine uymalar›n› sa¤lay›c› e¤itim olanaklar› haz›r-
lamak, milli kültür de¤erlerinin koruyucu, gelifltirici, tan›t›c› ve benimsetici nitelik-
te e¤itim yapmak, toplu yaflama, dayan›flma, birlikte çal›flma, örgütlenme anlay›fl
ve al›flkanl›klar› kazand›rmak, istihdam politikas›na uygun ve ekonominin geliflimi
do¤rultusunda meslek edinmelerini sa¤lay›c› olanaklar haz›rlamak, beslenme ve
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görmektedir.



sa¤l›kl› yaflam› benimsetmek, çeflitli mesleklerde çal›flanlara geliflimleri için gerek-
li bilgi ve becerileri kazand›rmak, bofl zamanlar› yararl› bir biçimde de¤erlendirme
al›flkanl›klar› kazand›rmak, k›sa süreli ve kademeli e¤itim uygulayarak ekonominin
geliflmesi do¤rultusunda ve istihdam politikas›na uygun meslekleri edinmelerini
sa¤lay›c› olanaklar haz›rlamak, çeflitli mesleklerde çal›flmakta olanlar›n hizmet için-
de ve mesleklerinde geliflmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazand›rmak ama-
c›yla verilen okul d›fl› e¤itimdir.

Yayg›n e¤itim; genel ve mesleki teknik yayg›n e¤itim olmak üzere iki bölüm-
den oluflmaktad›r. Genel, mesleki ve teknik yayg›n e¤itim alan›nda görev alan res-
mi, özel ve gönüllü kurulufllar›n çal›flmalar› aras›ndaki koordinasyon Milli E¤itim
Bakanl›¤›nca sa¤lan›r. Genel yayg›n e¤itim programlar›n›n düzenlenifl flekli yönet-
melikle belirlenir. Mesleki ve teknik e¤itim faaliyetlerini yürüten Bakanl›klar ile
özerk e¤itim kurumlar› ve resmi ve özel iflletmeler aras›nda Milli E¤itim Bakanl›-
¤›nca sa¤lanacak koordinasyon ve ifl birli¤inin esaslar› kanunla düzenlenir.

Yayg›n e¤itim; halk e¤itimi, ç›rakl›k e¤itimi ve uzaktan e¤itim yoluyla gerçek-
lefltirilmektedir. Yayg›n e¤itim kurumlar› flunlard›r: Halk e¤itimi merkezleri, Ç›rak-
l›k e¤itimi merkezleri, Pratik k›z sanat okullar›, Olgunlaflma enstitüleri, Endüstri
pratik sanat okullar›, Mesleki e¤itim merkezi, Yetiflkinler teknik e¤itim merkezleri,
Özel kurslar, Özel dershaneler, E¤itim ve uygulama okullar›(özel e¤itim), Meslek
okullar›(özel e¤itim), Mesleki e¤itim merkezleri (özel e¤itim), Bilim ve sanat mer-
kezleri (özel e¤itim), Aç›k ilkö¤retim okulu, Aç›k ö¤retim lisesi.

Yayg›n e¤itimin hangi kurumlarda yap›ld›¤›n› belirtiniz.

M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄ININ ÖRGÜT YAPISI
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n; 3797 say›l› Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevle-
ri Hakk›nda Kanunu bu kanunda yap›lan baz› de¤iflikliklerle (03.04.1998 tarih ve
4359 say›l› kanun) Bakanl›¤›n ve alt birimlerinin görevleri flu flekilde belirlenmifltir:

• Atatürk ‹nk›lap ve ‹lkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk Milliyet-
çili¤ine ba¤l›, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel de¤er-
lerini benimseyen, koruyan ve gelifltiren, ailesini, vatan›n›, milletini seven ve
daima yüceltmeye çal›flan, insan haklar›na ve Anayasa’n›n bafllang›c›ndaki
temel ilkelere dayanan, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cum-
huriyet’ine karfl› görev ve sorumluluklar›n› bilen ve bunlar› davran›fl haline
getirmifl vatandafl olarak yetifltirmek üzere, Bakanl›¤a ba¤l› her kademedeki
ö¤retim kurumlar›na ait bütün e¤itim ve ö¤retim hizmetlerini planlamak,
programlamak, yürütmek ve denetim alt›nda bulundurmak;

• Okulöncesi e¤itimi, ilkö¤retim, ortaö¤retim ve her çeflit örgün ve yayg›n e¤i-
tim kurumlar›n› açmak ve yüksekö¤retim d›fl›nda kalan ö¤retim kurumlar›-
n›n di¤er bakanl›k, kurum ve kurulufllarca aç›lmas›na izin vermek;

• Di¤er bakanl›k, kurum ve kurulufllarca aç›lan ve yüksekö¤retim d›fl›nda ka-
lan örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›n›n denklik derecelerini belirlemek,
program ve yönetmeliklerini birlikte haz›rlamak ve onaylamak;

• Türk vatandafllar›n›n yurt d›fl›nda yap›lacak e¤itim ve ö¤retimi ile ilgili hiz-
metleri düzenlemek ve yürütmek, koordinasyonu sa¤lamak;

• Türk Silahl› Kuvvetlerine ba¤l› ö¤retim kurumlar›n›n program, yönetmelik
ve ö¤retim denklik derecelerinin belirlenmesi konular›nda ifl birli¤inde
bulunmak;
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2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda 13.439 yayg›n e¤itim
kurumunda (halk e¤itim
merkezi ve ç›rakl›k e¤itim
merkezlerinde) 7.062.429
kursiyer ö¤renim görmüfl ve
92.976 ö¤retmen görev
yapm›flt›r. Bununla birlikte,
2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda 389.948 ö¤renci aç›k
ilkö¤retim, 601.038 ö¤renci
ise aç›k lise uygulamas›
kapsam›nda ö¤renim
görmektedir.
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fiekil 3.1

BAKAN

Müsteflar

Müsteflar
Yard›mc›lar›

Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›

Bakanl›k
Müflavirli¤i

Strateji Gelifltirme
Baflkanl›¤›

Hukuk
Müflavirli¤i

Bas›n ve Halkla
‹liflkiler Müflavirli¤i

Özel Kalem
Müdürlü¤ü

Talim ve Terbiye
Kurulu Baflkanl›¤›

Müdürler
Kurulu

Yüksek Disiplin
Kurulu

Merkez Disiplin
Kurulu

Ö¤renci Disiplin
Kurulu

Yüksek
Ö¤retim

fiuras›

Milli
E¤itim
fiuras›

Mesleki
E¤itim
Kurulu
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Ortaö¤retim Genel

Müdürlü¤ü

K›z Teknik Ö¤retim
Genel Müdürlü¤ü

Ö¤retmen
Yetifltirme

ve E¤itimi Gen. Md.

Ç›rakl›k ve Yayg›n
E¤itim Genel Md.

D›fl ‹liflkiler
Genel Müdürlü¤ü

Özel Ö¤retim
Kurumlar› Gen. Md.

E¤itim Teknolojileri
Genel Müdürlü¤ü

Erkek Tek. Ö¤retim
Genel Müdürlü¤ü

Ticaret ve Turizm
Ö¤retimi Gen. Md.

Din Ö¤retimi
Genel Müdürlü¤ü

Yüksek Ö¤retim
Genel Müdürlü¤ü

Yurt D›fl› E¤itim
Ö¤retim Gen. Md.

Özel E¤itim
Rehberlik ve

Dan. Hiz. Gen. Md.

Okuliçi Beden E¤t.
Spor ve ‹zcilik

Dai. Bflk.

Hizmetiçi E¤itim
Dairesi Baflkanl›¤›

Ö¤retmene Hizmet
ve Sosyal ‹fller

Dai. Bflk.

Yat›r›mlar ve
Tesisler Dai. Bflk.

Sa¤l›k ‹flleri
Dairesi Baflkanl›¤›

E¤itimi Araflt›rma
ve Gelifltirme

Dai. Bflk.

Savunma
Sekreterli¤i

Okul Öncesi E¤itim
Genel Müdürlü¤ü

‹lkö¤retim
Genel Müdürlü¤ü

Personel
Genel Müdürlü¤ü

Yay›mlar Dairesi
Baflkanl›¤›

‹dari ve Mali ‹fller
Dairesi Baflkanl›¤›

‹flletmeler Dairesi
Baflkanl›¤›

Orta Ö¤renim Burs
ve Yurtlar Dai. Bflk.

E¤itim Araçlar› ve
Donat›m Dai. Bflk.

Ç›r. mes. ve Tek.
E¤it. Gelifl. ve
Yay. Dai Bflk.

ANA H‹ZMET B‹R‹MLER‹ YARDIMCI B‹R‹MLER‹

Taflra Örgütü

Milli E¤itim
Müdürlükleri

E¤itim Müflavirlikleri
ve E¤itim

Ateflelikleri

Milli E¤itim
Akedemisi

Yüksek Ö¤renim
Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel

Müdürlü¤ü

Yurtd›fl› Örgütü Ba¤l› Kurulufllar

Milli E¤itim Bakanl›¤›
Örgüt fiemas›

Kaynak:
http://www.meb.gov.tr



• Yüksekö¤retimin e¤itim politikas› bütünlü¤ü içinde yürütülmesini sa¤lamak
için Yüksek Ö¤retim Kanunu ile Bakanl›¤a verilmifl olan görev ve sorumlu-
luklar› yerine getirmek;

• Yüksekö¤renim gençli¤inin Yüksekö¤retim Kredi ve Yurtlar Kurumu arac›-
l›¤›yla bar›nma, beslenme ihtiyaçlar›n› ve maddi yönden desteklenmelerini
sa¤lamak;

• Okullardaki beden e¤itimi, spor ve izcilik e¤itimi ile ilgili hizmetleri yürütmek;
• Yüksekö¤renim gençli¤inin bar›nma, beslenme ihtiyaçlar›n› ve maddi yön-

den desteklenmelerini sa¤lamakt›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤›, merkez örgütü, taflra örgütü ve yurt d›fl› örgütünden

oluflmaktad›r. Bunlar›n yan›nda Bakanl›¤a ba¤l› kurulufllar da bulunmaktad›r. Ka-
nun, Türk e¤itim hizmetlerinin yürütülmesi, iflleyifli için Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
kurulmas› ve örgütün görevlerine iliflkin esaslar› belirlemektedir.

Merkez Örgütü
Bakanl›k merkez örgütü; Bakanl›k makam›, Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›,
Ana Hizmet Birimleri, Dan›flma ve Denetim Birimleri ile Yard›mc› Birimlerin yan›
s›ra Sürekli Kurullar, makam onay› ile kurulan; Projeler Koordinasyon Merkezi
Baflkanl›¤›ndan oluflmaktad›r. 

Bakanl›k Makam›
Bakanl›k makam›nda bakan, müsteflar ve müsteflar yard›mc›lar› görev yapmakta-
d›r. Bakan, Bakanl›k hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle, milli gü-
venlik siyasetine, kalk›nma planlar›na ve y›ll›k programlara uygun olarak yürüt-
mekle ve Bakanl›¤›n faaliyet alan›na giren konularda di¤er bakanl›klarla ve kuru-
lufllarla ifl birli¤i ve koordinasyonu sa¤lamakla görevlidir. 

Müsteflar, Bakan›n yard›mc›s› olup Bakanl›k hizmetlerini Bakanl›¤›n amaç ve
politikalar›na, kalk›nma planlar›na, y›ll›k programlara ve mevzuat hükümlerine uy-
gun olarak Bakan ad›na düzenler ve yürütür. Hizmetlerin yürütülmesinde Müste-
flara yard›mc› olmak üzere müsteflar yard›mc›s› görevlendirilebilir.

Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›
Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›, bakana do¤rudan ba¤l› bir karar organ›d›r. E¤i-
timle ilgili hemen her konuda bakana yard›mc› olmakta, görüfl vermekte, e¤itim so-
runlar› ile ilgili araflt›rmalar yapmakta veya yapt›rmaktad›r. Görevleri flunlard›r:

• E¤itim sistemini, e¤itim plan ve programlar›n›, bütün ders araç ve gereçleri-
ni araflt›rmak, gelifltirmek ve uygulama kararlar›n› onaylatmak üzere Bakan-
l›k makam›na sunmak,

• Bakanl›k birimlerince haz›rlanan ö¤retim programlar› ile ders kitaplar›, yar-
d›mc› kitaplar, ö¤retmen k›lavuz kitaplar›, bilgi ve ifllem yapraklar›n› incele-
mek, gelifltirmek ve uygun görülenleri karara ba¤lamak,

• E¤itim ve ö¤retimi gelifltirme ve de¤erlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri
yürütmek,

• Yurt içi ve yurt d›fl› e¤itim hareketlerini takip etmek ve de¤erlendirmek,
• Programlara göre ders ve yard›mc› ders kitaplar›n› haz›rlamak, haz›rlatmak

ve sat›n almak,
• Sat›n al›nmas› veya imal edilmesi öngörülen e¤itim araç ve gereçlerini e¤iti-

me katk›lar› ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere
bildirmek,
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Milli E¤itim Bakanl›¤›,
merkez örgütü, taflra örgütü,
yurt d›fl› örgütü ve ba¤l›
kurulufllar olmak üzere dört
bölümden oluflmaktad›r.

Bakanl›k makam›, bakan,
müsteflar ve müsteflar
yard›mc›lar›ndan oluflur.

Talim ve Terbiye Kurulu
Baflkanl›¤› do¤rudan bakana
ba¤l› olarak ve bakana
e¤itimdeki her türlü sorunla
ilgili yard›mc› olarak görev
yapar.



• Bakanl›k birimlerinde haz›rlanan e¤itim ve ö¤retimle ilgili kanun tasar›lar›-
na, tüzük ve yönetmeliklere, gerekti¤inde Hukuk Müflavirli¤inin de görüflü-
nü alarak son fleklini vermek ve ilgili makamlara sunmak,

• Yasama organ› üyelerince veya di¤er Bakanl›klarca haz›rlanan e¤itim ve ö¤-
retime iliflkin kanun teklif ve tasar›lar› hakk›nda Hukuk Müflavirli¤ine görüfl
bildirmek,

• ‹lkö¤retim ve ortaö¤retim kademesinde yurt d›fl› e¤itim kurumlar›ndan al›n-
m›fl diploma ve ö¤renim belgelerinin derece ve denkliklerini belirlemek,

• Yabanc› ülkelere gönderilen ö¤retmen ve ö¤renciler için esas olacak ö¤re-
tim programlar›n› incelemek,

• Milli E¤itim fiuras›n›n sekreterlik görevini yürütmek,
• Bakan›n onay›ndan sonra kurul kararlar›n›n yürürlü¤e konulmas› ile ilgili ifl-

lemleri yapmakt›r.

Bakanl›¤›n Ana Hizmet Birimleri
Merkez örgütünde e¤itim-ö¤retim hizmeti için yönetsel kararlar üreten birimlerdir.
On befli genel müdürlük, biri de baflkanl›k olarak belirlenen ana hizmet birimleri
flunlard›r:

• Okulöncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü
• ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü
• Ortaö¤retim Genel Müdürlü¤ü
• Erkek Teknik Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü
• K›z Teknik Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü
• Ticaret ve Turizm Ö¤retimi Genel Müdürlü¤ü
• Ö¤retmen Yetifltirme ve E¤itimi Genel Müdürlü¤ü
• Din Ö¤retimi Genel Müdürlü¤ü
• Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü
• Yüksekö¤retim Genel Müdürlü¤ü
• D›fl ‹liflkiler Genel Müdürlü¤ü
• Yurt D›fl› E¤itim Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü
• Özel Ö¤retim Kurumlar› Genel Müdürlü¤ü
• Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
• E¤itim Teknolojileri Genel Müdürlü¤ü
• Okul ‹çi Beden E¤itimi, Spor ve ‹zcilik Dairesi Baflkanl›¤›

Ana Hizmet Birimlerinin görevinin ne oldu¤unu aç›klay›n›z.

Bakanl›¤›n Dan›flma ve Denetim Birimleri
Dan›flma ve denetim birimleri, Bakana gerekli konularda yard›mc› bilgi üreten bi-
rimlerdir. Bunlar, yönetsel konularda araflt›rma, planlama yapar. Ayr›ca, do¤rudan
veya dolayl› olarak Bakan ad›na e¤itim sisteminin denetimini de yapan bu birim-
ler flunlard›r: 

• Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›
• Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›
• Hukuk Müflavirli¤i
• Bakanl›k Müflavirleri
• Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müflavirli¤i
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Ana hizmet birimleri e¤itim-
ö¤retim hizmetinin yönetsel
kararlar›n› üreten
birimlerdir.
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Bakanl›¤›n Yard›mc› Birimleri
Milli E¤itim Bakanl›¤› merkez örgütünde on dört yard›mc› hizmet birimi kurulmufl-
tur. E¤itim hizmetleriyle do¤rudan iliflkileri yoktur; ancak destek hizmetlerden olu-
flan birimlerdir. Biri genel müdürlük, biri sekreterlik, biri müdürlük ve di¤er on bi-
ri ise daire baflkanl›¤› düzeyinde örgütlenen yard›mc› hizmet birimleri flunlard›r:

• Personel Genel Müdürlü¤ü
• Yay›mlar Dairesi Baflkanl›¤›
• Hizmet ‹çi E¤itim Dairesi Baflkanl›¤›
• ‹dari ve Mali ‹fller Dairesi Baflkanl›¤›
• Ö¤retmene Hizmet ve Sosyal ‹fller Dairesi Baflkanl›¤›
• ‹flletmeler Dairesi Baflkanl›¤›
• Yat›r›mlar ve Tesisler Dairesi Baflkanl›¤›
• E¤itim Araçlar› ve Donat›m Dairesi Baflkanl›¤›
• Sa¤l›k ‹flleri Dairesi Baflkanl›¤›
• Orta Ö¤renim Burs ve Yurtlar Dairesi Baflkanl›¤›
• E¤itimi Araflt›rma ve Gelifltirme Dairesi Baflkanl›¤›
• Ç›rakl›k, Mesleki ve Teknik E¤itimi Gelifltirme ve Yayg›nlaflt›rma Dairesi

Baflkanl›¤›
• Savunma Sekreterli¤i
• Özel Kalem Müdürlü¤ü

Bakanl›¤›n Sürekli Kurullar›
Ayl›k ç›kan yönetmeliklerle oluflumu ve çal›flma yöntemleri düzenlenen sürekli
kurullar flunlard›r:

• Milli E¤itim fiuras›
• Müdürler Kurulu
• Ç›rakl›k ve Mesleki E¤itim Kurulu
• Ö¤renci Disiplin Kurullar›
• Özel ‹htisas Komisyonlar›

Bakanl›¤›n Ba¤l› Kurulufllar›
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n ba¤l› kurulufllar› Milli E¤itim Akademisi ile Yüksek Ö¤re-
nim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü¤üdür. Ayr›ca Bakan onay›yla baz› bi-
rimler de kurulmufltur. Bunlar Projeler Koordinasyon Merkezi Baflkanl›¤› ile Mes-
leki ve Teknik E¤itim Araflt›rma ve Gelifltirme Merkezi Baflkanl›¤›d›r.

Taflra Örgütü
Milli E¤itim Bakanl›¤› taflrada 81 il ve 924 ilçede örgütlenmifltir. Her ilde milli e¤i-
tim müdürlü¤ü ve her ilçede ilçe milli e¤itim müdürlü¤ü (merkez ilçe hariç) bulun-
maktad›r. ‹lçe milli e¤itim müdürlükleri görev ve hizmetleri aç›s›ndan, il milli e¤i-
tim müdürlüklerine karfl› sorumludurlar ve hem il hem de ilçe baz›nda e¤itim hiz-
metlerini yürütürler. ‹l ve ilçe milli e¤itim müdürlükleri; hizmetin özelliklerine gö-
re flubeler, bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan oluflur. Milli e¤itim müdür-
lüklerinin görev alanlar› flöyle grupland›r›lm›flt›r:

• Yönetim hizmetleri.
• Personel hizmetleri 
• E¤itim-ö¤retim hizmetleri
• Bütçe-yat›r›m hizmetleri
• Araflt›rma-planlama-istatistik hizmetleri
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Taflra örgütü 81 il ve 924
ilçede örgütlenmifltir. Taflra
örgütü içerisinde her ilde ve
ilçede milli e¤itim
müdürlükleri bulunmaktad›r.



• Teftifl-rehberlik-soruflturma hizmetleri
• Sivil savunma hizmetleri
‹l ve ilçe milli e¤itim müdürlüklerinin yetkileri ise flöyle belirtilmifltir:
• ‹l içi yer de¤ifltirme ifllemleri,
• ‹l içi s›ra tayin ifllemleri,
• Vekil ve belletici ö¤retmen atamalar›,
• Personel il içi görevlendirme ifllemleri,
• Müdür yard›mc›s› atama ifllemleri,
• Atölye flefi, müdür baflyard›mc› atama ifllemleri,
• Milli e¤itim Bakanl›¤› merkez örgütünün onay›yla dal de¤iflikli¤i ifllemleri,
• Denetim ifllemleri,
• Terfi ifllemleri,
• Sicil rapor ifllemleri,
• Ödül ve ceza ifllemleri,
• ‹zin ifllemleri,
• Stajyerlik ifllemleri,
• Askerlik ifllemleri,
• Emeklilik ifllemleri.
‹l ve ilçe milli e¤itim müdürlüklerinde bulunmas› gereken bafll›ca bölümler

flunlard›r:

Bölümler, il veya ilçenin milli e¤itim flube müdürü kadro say›s›na göre tek tek
veya hizmet benzerli¤ine göre birlefltirilerek veya ayr›larak flubeler fleklinde olufl-
turmaktad›r.

Milli E¤itim Müdürlüklerinin görev alanlar›n› belirtiniz.

Yurt D›fl› Örgütü
Yurt D›fl› örgütü Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan Türk milli kültürünün d›fl ülke-
lerde korunmas›, tan›t›lmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› ile ilgili e¤itim ve ö¤retim hizmet-
lerini düzenlemek üzere oluflturulmufl örgüttür. 

D›fl ülkelerin genel, mesleki ve teknik ö¤retim alanlar›nda e¤itim ve ö¤retim
geliflmelerini takip etmek ve ülkemize aktar›m›n› sa¤lamak ve ülkemizin e¤itim ile
bilim etkinliklerini yurt d›fl›nda tan›tmak üzere 21 ülkede 38 temsilcilik kurulmufl-
tur. Bunlar›n 20’si müflavirlik, 18’i atafleliktir. 
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1. Özlük 13. Burslar ve Yurtlar

2. Atama 14. Özel Ö¤retim Kurumlar›

3. ‹nceleme, Soruflturma ve De¤erlendirme 15. Sa¤l›k ‹flleri

4. Kültür 16. Yayg›n E¤itim

5. E¤itim-Ö¤retim ve Ö¤renci ‹flleri 17. Ç›rakl›k ve Mesleki Teknik E¤itim

6. Program Gelifltirme 18. Araflt›rma, Planlama ve ‹statistik

7. Hizmet ‹çi E¤itim 19. Bütçe-Yat›r›m ve Tesisler

8. Bilgisayar ve S›nav Hizmetleri 20. E¤itim Araçlar› ve Donat›m

9. Okulöncesi E¤itim 21. Arfliv ve ‹dare Bölümü

10. Özel E¤itim ve Rehberlik 22. Sivil Savunma Hizmetleri

11. Okul ‹çi Beden E¤itimi Spor 23. Bas›n ve Halkla ‹liflkiler

12. Ö¤retmene Hizmet ve Sosyal ‹fller

Tablo 3.1
‹l ve ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlükleri
Bölümleri

Milli E¤itim Müdürlü¤ünde
bulunan kurullar ve
komisyonlar flunlard›r:
• ‹l Milli E¤itim Dan›flma

Kurulu
• ‹lkö¤retim Müfettiflleri

Kurulu,
• ‹l Ç›rakl›k ve Mesleki

E¤itim Kurulu,
• Milli E¤itim Komisyonu.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

7

Yurt d›fl› örgütünün görevi
Türk milli kültürünün d›fl
ülkelerde korunmas›,
tan›t›lmas›,
yayg›nlaflt›r›lmas› ile ilgili
e¤itim ve ö¤retim
hizmetlerini düzenlemektir.



Türk E¤itim Sisteminde Milli E¤itim Bakanl›¤› ile birlikte Yüksekö¤retimle ilgili
üst kurulufllar da bulunmaktad›r. Bunlar Yüksekö¤retim Kurulu ve Yüksek Denet-
leme Kuruludur. Üniversitelerde Yönetim organ› Rektör, Senato ve Üniversite Yö-
netim Kurulu’ndan oluflur.

Yurt d›fl› örgütlenmesi olarak kaç ülkede kaç temsilci¤imiz bulundu¤unu söyleyiniz.

TÜRK E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N ‹fiLEY‹fi‹
Toplumun sürekli artan gereksinimlerine yan›t vermede Türk e¤itim sisteminin ol-
dukça baflar›s›z kald›¤› görülmektedir. Türk e¤itim sistemi, farkl› kaynak ve nitelik-
te ortaya ç›kan sorunlarla mücadele etmektedir (Ada, 2002, s. 176). 

Türkiye’de hala e¤itim sisteminden yararlanamayan yaklafl›k 10 milyon dola-
y›nda yetiflkin vard›r. Okullardan mezun olanlar›n da amaçlara uygun biçimde ye-
tifltirildiklerini söylemek oldukça zordur. Okullarda ö¤renme al›flkanl›¤› kazand›r›-
lamad›¤› için pek çok bilgi k›sa sürede unutulmaktad›r. Bilgilerin ço¤unu da kifli-
lerin yaflam›na geçiremedikleri, toplum, çevre ve dünyay› ak›lc› olarak alg›layama-
d›klar›, bilimsel düflünme becerisinin de kazand›r›lmad›¤› görülmektedir. Meslek
lisesi mezunlar›ndan mezun olanlar amaç do¤rultusunda ifl bulamamaktad›rlar.
Genel lise mezunlar› da üniversiteye giremediklerinde zaman aç›kta, iflsiz olarak
kalmaktad›rlar (Okçabol, 2005, s.171-172).

Türk E¤itim Sisteminde çok fazla kalabal›k s›n›f vard›r. Genel bütçeden yeterin-
ce pay ayr›lamamas› artan ö¤renci say›s›na paralel fiziksel mekânlar›n yap›lama-
mas›na hatta onar›lmas›na bile yetmemektedir. Ayn› zamanda pek çok okulun
bahçe alan›, ifllikleri, kitapl›¤› ve spor salonlar› bulunmamaktad›r (Okçabol, 2005,
s. 210-211).

fiiflman ve Tafldemir (2008, s. 155) ise e¤itimle ilgili pek çok sorunu flöyle özet-
lemifllerdir:

• ‹lkö¤retimde hedeflenen %100 okullaflma sa¤lanamam›flt›r. 
• Mesleki ve teknik e¤itimle ilgili sorunlar çözülememifltir.
• Okullar aras› yatay ve dikey geçifller yeterince sa¤lanamam›flt›r.
• E¤itim sisteminde yeterli bir burs sistemi kurulamam›flt›r.
• E¤itimle istihdam aras›nda denge oluflturulmam›flt›r.
• Ö¤retmen bafl›na düflen ö¤renci say›s› artm›flt›r.
• Bölgeler aras› e¤itimsel eflitsizlikler devam etmektedir.
• E¤itimde sosyal adalet, f›rsat ve olanak eflitli¤i sa¤lanamam›flt›r.
• ‹nsan kaynaklar›n niteliksel sorunlar› devam etmektedir.
• Ö¤retim üyesi ve ö¤retmen ihtiyac› giderilememifltir.
• E¤itimde altyap› ve donan›m eksiklikleri devam etmektedir.
• E¤irimde rehberlik ve yönlendirme sistemi kurulmam›flt›r.
• Üniversite önündeki y›¤›lmalar ortadan kald›r›lmam›flt›r.
• E¤itime ayr›lan kaynaklar art›r›lamam›flt›r.
• Ö¤retim üyesi ve ö¤retmenlerin belli merkezlerde y›¤›lmas› önlenememifltir.
Türk E¤itim Sistemi genel sorunlar›n çözülememesinin en büyük nedenlerin-

den birisi olarak örgütsel anlamda da iflleyiflte sorunlar›n olmas›d›r (Kaya, 1996, s.
181). Örgüt, merkeziyetçi olup yetki devrini gerçeklefltirememektedir. ‹flleyiflte,
bürokrasi ile ilgili pek çok engelle karfl›lafl›lmaktad›r. Çevre sistemlerle iliflkilerin-
de d›fl çevreye uyum sa¤layamayan bir iflleyifli vard›r (Ergezer, 1999). Genel yöne-
tim çok otoriterdir. Bakanl›k merkezi örgütünün hangi birimlerden olufltu¤unu da-
ha önceden görmüfltük ‹flte bu merkezi örgütte, görev tan›mlar›, yetki ve sorumlu-
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Milli E¤itim Bakanl›¤›
örgütsel iflleyifl sorunlar›n›n
büyüklü¤ü Türk E¤itim
Sisteminin sorunlar›n›n
çözümünü engellemektedir.



luklar›n pek aç›k olmad›¤› görülmektedir. Yetki paylafl›m› ve kiflilerin bulundukla-
r› görevlerini devam ettirebilme güvenceleri yoktur (Okçabol, 1999; Okçabol,
2005). Milli E¤itim Bakanl›¤› örgütünün sürekli büyümesi, pek çok gereksinimi or-
taya ç›karm›fl ve yeni birimler kurulmufltur. Bu birimlerin bir k›sm› ayn› görevleri
yapmaktad›r, bir biniflme olmufltur. Birim say›s›n›n fazla olmas› a¤›r, hantal bir ifl-
leyifle neden olmufltur. Bu yüzden Milli E¤itim Bakanl›¤› örgüt yap›s›n›n yeniden
yap›land›r›lmas› gerekmektedir. Ancak bunu yapacak bir iradenin olmamas› ifl ta-
n›m ve analizlerinin yap›lamamas›na, norm kadro uygulamalar›n›n gerçeklefltirile-
memesine neden olmaktad›r. Merkez örgütün yeniden yap›land›r›lmas›, ayn› za-
manda kamu yönetiminde yap›lanma, devletin görevlerinin yeniden tan›mlanmas›
konular›n› gündeme getirmektedir. E¤itim kurulufllar›n›n say›s›n›n hem çeflitlen-
mesi hem de çok h›zl› artm›fl olmas› da iflleyiflte önemli bir sorun olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Ayn› zamanda e¤itim sürecinde e¤itim yönetimi, ölçme de¤erlendir-
me, program gelifltirme ve rehberlik uzmanl›k alanlar› belirlenmemifltir. Ayr›ca e¤i-
tim kurumlar› aras›nda da iletiflim ve eflgüdümün olmamas›n›n da pek çok çözü-
mün olamamas›na gerekçe oluflturmaktad›r (fiiflman, 2008, s. 154, 158).

E¤itim etkinlikleri denetleyebilecek, hizmetlerle ilgili bilgi toplay›p ve de¤er-
lendirecek etkin bir alt sistemin oluflturulamad›¤› da görülmektedir. Bir sistemin
baflar›l› olmas› ancak sistemin amaçlar› do¤rultusunda ürün ve hizmetleri vermesi
ile olanakl›d›r. Sistemden al›nacak dönütlerle uygulamalar, ürünler ve hizmetler
hakk›nda de¤erlendirme yapma olana¤› bulunur. Bakanl›¤›n, Teftifl Kurulu Bafl-
kanl›¤›nda görevli bakanl›k müfettiflleri ile illerdeki ilkö¤retim müfettifllerinin yap-
t›klar› denetleme, inceleme ve sorgulama ifllemleri, belirli aral›klarla toplanan ista-
tistiksel veriler, s›nav sonuçlar›, denetçilerin verdikleri raporlar, okul müdürlerine
ilçe müdürlerinden ve okul-aile birli¤inden gelen her bilgi dönüttür. Ayr›ca ö¤ret-
menler y›l sonunda de¤erlendirme çizelgeleri de doldurarak da sisteme önemli
katk› sa¤lam›fl olurlar. Mili E¤itim fiuralar›, çeflitli araflt›rmalar, yaz›l› ve görsel ba-
s›ndaki elefltiriler, de¤erlendirmeler, panel, kongre vb. bilimsel toplant›lardaki
öneriler, e¤itim sendikalar› ve sivil toplum örgütlerinin istek ve önerileri de siste-
min di¤er dönütleridir (Okçabol, 2005, s. 285-286). Denetim Sisteminin sorunu be-
lirleme, de¤erlendirme ve gelifltirme olarak özetlenen aflamalar› uygulamaya geçi-
rilememektedir. Hem okul yöneticili¤ine hem de denetim görevine atanmada e¤i-
tim yönetim alan›nda hizmet öncesi e¤itim verilmesini gerektiren yasal bir düzen-
leme yoktur (Kaya, 1996, s. 186-187).

Türkiye’de e¤itim politikalar› ve e¤itim sorunlar›n› çözmeye yönelik politikalar
da merkezi otorite taraf›ndan belirlenip uygulanmaktad›r. Demokratik yaklafl›mlar
uygulanmamaktad›r. Oysa geliflmifl ülkelerde, e¤itim sisteminin yap›land›r›lmas›n-
da devletin rolü yeniden tan›mlanm›flt›r. Yeni role göre devlet, düzenleyici ve yol
gösterici olmal›d›r, araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmelidir, makro
düzeyde çal›flmalar yap›lmal›d›r, yerel, ulusal ve uluslararas› düzeyde karfl›laflt›r-
malar yapmal›d›r.

Türk E¤itim Sisteminde merkez örgütün yeniden yap›land›r›lmas› konusu hep
gündemde olmufltur. Milli E¤itim Bakanl›¤› 2007 Bütçe raporuna göre sorunun çö-
zümü Bakanl›¤› küçültmek ya da büyütmek de¤il, temel ifllevlerin etkin ve verim-
li yürütülebilmesi için bir örgüt yap›s› oluflturma gereklili¤idir. Bu amaçla Doku-
zuncu Kalk›nma Plan›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› merkez örgütünde hizmete daya-
l› bir yap›lanmaya gidilmesi, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi taflra örgütleri-
ne ve e¤itim kurumlar›na yetki ve sorumluluklar›n devredilmesi hedeflerine yer
verilmifltir. 
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Merkez örgütünün sahip olmas› gereken temel görev alanlar› dünyadaki genel
e¤ilimler do¤rultusunda flöyle önerilebilir:

• Stratejik Planlama,
• Bütçeleme,
• Araflt›rma,
• Program Gelifltirme,
• Denetleme,
• Eflgüdüm sa¤lama (fiiflman, 2008, s. 156-158).

Türk E¤itim Sisteminin kendini yenileyebilmesi için dönütleri hangi bilgi kaynaklar›ndan
almas› gerekti¤ini tart›fl›n›z.

62 Türk E¤i t im Sistemi  ve  Okul  Yönet imi

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

9



633.  Ünite  -  Türk  E¤i t imi  S isteminin Yap›s ›  ve  ‹fl ley ifl i

Özet

Türk E¤itim Sisteminin genel amaçlar›n› s›ralamak
Türk E¤itim Sisteminin genel amaçlar› üçtür:
• Atatürk ‹nk›lap ve ‹lkelerine ve Anayasada ifa-

desini bulan Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›; Türk
Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kül-
türel de¤erlerini benimseyen, koruyan ve ge-
lifltiren; ailesini, vatan›n›, milletini seven ve dai-
ma yüceltmeye çal›flan; insan haklar›na ve Ana-
yasa’n›n bafllang›c›ndaki temel ilkelere daya-
nan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev-
leti olan Türkiye Cumhuriyetine karfl› görev ve
sorumluluklar›n› bilen ve bunlar› davran›fl ha-
line getirmifl yurttafllar olarak yetifltirmek;

• Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bak›mla-
r›ndan dengeli ve sa¤l›kl› flekilde geliflmifl bir
kiflili¤e ve karaktere, hür ve bilimsel düflün-
me gücüne, genifl bir dünya görüflüne sahip,
insan haklar›na sayg›l›, kiflilik ve teflebbüse
de¤er veren, topluma karfl› sorumluluk du-
yan; yap›c›, yarat›c› ve verimli kifliler olarak
yetifltirmek;

• ‹lgi, istidat ve kabiliyetlerini gelifltirerek ge-
rekli bilgi, beceri, davran›fllar ve birlikte ifl gör-
me al›flkanl›¤› kazand›rmak suretiyle hayata
haz›rlamak ve onlar›n, kendilerini mutlu k›la-
cak ve toplumun mutlulu¤una katk›da bulu-
nacak bir meslek sahibi olmalar›n› sa¤lamak.

Türk E¤itim Sisteminin temel ilkelerini söylemek
E¤itimin temel ilkeleri genellik ve eflitlik, yönelt-
me, e¤itim hakk›, f›rsat ve olanak eflitli¤i, sürek-
lilik, Atatürk ink›lap ve ilkeleri ve Atatürk milli-
yetçili¤i: Atatürk ink›lap ve ilkeleri ve Atatürk
milliyetçili¤i, demokrasi e¤itimi, laiklik, bilimsel-
lik, planl›l›k, karma e¤itim, okul ile ailenin ifl bir-
li¤i ile her yerde e¤itimdir.

Türk E¤itim Sistemin yap›s›nda yer alan örgün
e¤itim kurumlar›n›n kapsam›n› ve amaçlar›n›
saymak
Türk e¤itim sistemi örgün e¤itimi okulöncesi
e¤itim, ilkö¤retim, ortaö¤retim, özel e¤itim,
özel ö¤retim ve yüksek ö¤retim kurumlar›n›
kapsamaktad›r.
Okulöncesi e¤itimin amac›; çocuklar›n bedensel,
zihinsel, duygusal geliflimini ve iyi al›flkanl›klar
kazanmas›n›, onlar›n ilkö¤retime haz›rlanmas›n›,

koflullar› elveriflsiz çevrelerden gelen çocuklar
için ortak bir yetiflme ortam› yarat›lmas›n›, Türk-
çenin do¤ru ve güzel konuflulmas›n› sa¤lamakt›r.
‹lkö¤retimin amac›; milli e¤itimin genel amaçla-
r›na ve temel ilkelerine uygun olarak her Türk
çocu¤unun iyi birer yurttafl olabilmesi için, ge-
rekli temel bilgi, beceri, davran›fl ve al›flkanl›k
kazanmas›n›, milli ahlak anlay›fl›na uygun olarak
yetiflmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri do¤rultu-
sunda hayata ve bir üst ö¤renime haz›rlanmas›n›
sa¤lamakt›r.
Ortaö¤retimin amac›; ö¤rencilere asgari ortak bir
genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlar›-
n› tan›tmak ve çözüm yollar› aramak, ülkenin
sosyo-ekonomik ve kültürel kalk›nmas›na katk›-
da bulunacak bilinci kazand›rarak ö¤rencileri il-
gi, yeti ve yetenekleri do¤rultusunda yüksekö¤-
retime, hem yüksekö¤retime hem mesle¤e veya
hayata ve ifl alanlar›na haz›rlamakt›r. Özel e¤iti-
min amac›; özel e¤itim gerektiren bireylerin e¤i-
tim ihtiyaçlar›n› en iyi flekilde karfl›layarak onlar›
toplumla bütünlefltirmek ve meslek sahibi yap-
makt›r. Özel ö¤retim kurumlar›; 625 say›l› kanun
do¤rultusunda özel amaçlarla aç›lm›flt›r. Her ka-
deme ve türdeki özel okullar, özel dershaneler,
özel mesleki ve teknik kurslar, özel motorlu tafl›t
sürücüleri kurslar› ile özel ö¤renci etüt e¤itim
merkezlerini kapsamaktad›r.
Yüksek ö¤retimin amaçlar› ö¤rencileri ilgi, istidat
ve kabiliyetleri ölçüsünde ve do¤rultusunda ül-
kenin bilim politikas›na ve toplumun yüksek se-
viyede ve çeflitli kademelerdeki insan gücü ihti-
yaçlar›na göre yetifltirmek, çeflitli kademelerde
bilimsel ö¤retim yapmak, bilimsel, teknik ve kül-
türel sorunlar› çözmek için bilimleri geniflletip
derinlefltirecek inceleme ve araflt›rmalarda bu-
lunmak, ülkenin her türlü yönde ilerleme ve ge-
liflmesini ilgilendiren sorunlar›, hükümet ve ku-
rumlarla birlikte çal›flarak sonuçland›rmak ve top-
lumun yararlanmas›na sunmak, araflt›rma ve in-
celemelerin sonuçlar›n› gösteren, bilim ve tekni-
¤in ilerlemesini sa¤layan her türlü yay›nlar› yap-
mak, Türk toplumunun genel seviyesini yüksel-
tici ve kamu oyunu ayd›nlat›c› bilim verilerini
sözle, yaz› ile halka yaymak ve yayg›n e¤itim hiz-
metlerinde bulunmakt›r.
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Türk E¤itim Sisteminde yer alan yayg›n e¤itim

kurumlar›n›n amaçlar›n› özetlemek

Yayg›n e¤itim, yetiflkinlere okuma-yazma ö¤ret-
mek, temel bilgiler vermek, en son devam ettik-
leri ö¤renim kademesinde edindikleri bilgi ve ye-
teneklerini gelifltirmek ve hayat›n› kazanmas›n›
sa¤layacak yeni olanaklar kazand›rmak, ça¤›n bi-
limsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel
geliflimlerine uymalar›n› sa¤lay›c› e¤itim olanak-
lar› haz›rlamak, milli kültür de¤erlerinin koruyu-
cu, gelifltirici, tan›t›c› ve benimsetici nitelikte e¤i-
tim yapmak, toplu yaflama, dayan›flma, birlikte
çal›flma, örgütlenme anlay›fl ve al›flkanl›klar› ka-
zand›rmak, istihdam politikas›na uygun ve eko-
nominin geliflimi do¤rultusunda meslek edinme-
lerini sa¤lay›c› olanaklar haz›rlamak, beslenme
ve sa¤l›kl› yaflam› benimsetmek, çeflitli meslek-
lerde çal›flanlara geliflimleri için gerekli bilgi ve
becerileri kazand›rmak, bofl zamanlar› yararl› bir
biçimde de¤erlendirme al›flkanl›klar› kazand›r-
mak, k›sa süreli ve kademeli e¤itim uygulayarak
ekonominin geliflmesi do¤rultusunda ve istihdam
politikas›na uygun meslekleri edinmelerini sa¤la-
y›c› olanaklar haz›rlamak, çeflitli mesleklerde ça-
l›flmakta olanlar›n hizmet içinde ve mesleklerin-
de geliflmeleri için gerekli bilgi ve becerileri ka-
zand›rmak amac›yla verilen okul d›fl› e¤itimdir.

Milli E¤itim Bakanl›¤› Örgütünün görevlerini

s›ralamak

• Atatürk ‹nk›lap ve ‹lkelerine ve Anayasa’da ifa-
desini bulan Atatürk Milliyetçili¤ine ba¤l›, Türk
milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel
de¤erlerini benimseyen, koruyan ve gelifltiren,
ailesini, vatan›n›, milletini seven ve daima yü-
celtmeye çal›flan, insan haklar›na ve Anayasa’n›n
bafllang›c›ndaki temel ilkelere dayanan, laik ve
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuri-
yet’ine karfl› görev ve sorumluluklar›n› bilen ve
bunlar› davran›fl haline getirmifl vatandafl olarak
yetifltirmek üzere, Bakanl›¤a ba¤l› her kademe-
deki ö¤retim kurumlar›na ait bütün e¤itim ve ö¤-
retim hizmetlerini planlamak, programlamak, yü-
rütmek ve denetim alt›nda bulundurmak;

• Okulöncesi e¤itimi, ilkö¤retim, ortaö¤retim ve
her çeflit örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›n› aç-
mak ve yüksekö¤retim d›fl›nda kalan ö¤retim ku-
rumlar›n›n di¤er bakanl›k, kurum ve kurulufllar-
ca aç›lmas›na izin vermek;

• Di¤er bakanl›k, kurum ve kurulufllarca aç›lan ve
yüksekö¤retim d›fl›nda kalan örgün ve yayg›n
e¤itim kurumlar›n›n denklik derecelerini belirle-
mek, program ve yönetmeliklerini birlikte haz›r-
lamak ve onaylamak;

• Türk vatandafllar›n›n yurt d›fl›nda yap›lacak e¤i-
tim ve ö¤retimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek
ve yürütmek, koordinasyonu sa¤lamak;

• Türk Silahl› Kuvvetlerine ba¤l› ö¤retim kurumla-
r›n›n program, yönetmelik ve ö¤retim denklik
derecelerinin belirlenmesi konular›nda ifl birli¤in-
de bulunmak;

• Yüksekö¤retimin e¤itim politikas› bütünlü¤ü
içinde yürütülmesini sa¤lamak için Yüksek Ö¤-
retim Kanunu ile Bakanl›¤a verilmifl olan görev
ve sorumluluklar› yerine getirmek;

• Yüksekö¤renim gençli¤inin Yüksekö¤retim Kre-
di ve Yurtlar Kurumu arac›l›¤›yla bar›nma, bes-
lenme ihtiyaçlar›n› ve maddi yönden desteklen-
melerini sa¤lamak;

• Okullardaki beden e¤itimi, spor ve izcilik e¤itimi
ile ilgili hizmetleri yürütmek;

• Yüksekö¤renim gençli¤inin bar›nma, beslenme
ihtiyaçlar›n› ve maddi yönden desteklenmelerini
sa¤lamakt›r.

Mili E¤itim Bakanl›¤› Örgütünün bölümlerini

s›ralamak

Milli E¤itim Bakanl›¤›, merkez örgütü, taflra ör-
gütü ve yurt d›fl› örgütünden oluflmaktad›r. Bun-
lar›n yan›nda Bakanl›¤a ba¤l› kurulufllar da bu-
lunmaktad›r.

Mili E¤itim Bakanl›¤› Merkez Örgütünün alt bi-

rimlerinin neler oldu¤unu belirlemek

Bakanl›k merkez örgütü; Bakanl›k makam›, Ta-
lim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›, Ana Hizmet
Birimleri, Dan›flma ve Denetim Birimleri ile Yar-
d›mc› Birimlerin yan› s›ra Sürekli Kurullar, ma-
kam onay› ile kurulan; Projeler Koordinasyon
Merkezi Baflkanl›¤›ndan oluflmaktad›r.

Milli E¤itim Bakanl›¤› Taflra Örgütünün alt bi-

rimlerinin neler oldu¤unu belirlemek

Taflra örgütü alt birimleri her ilde milli e¤itim
müdürlü¤ü ve her ilçede ilçe milli e¤itim müdür-
lü¤ünden (merkez ilçe hariç) oluflmaktad›r.
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Milli E¤itim Bakanl›¤› Yurt d›fl› Örgütünün ama-

c›n›n neler oldu¤unu s›ralamak

Yurt d›fl› örgütü Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
Türk milli kültürünün d›fl ülkelerde korunmas›,
tan›t›lmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› ile ilgili e¤itim ve
ö¤retim hizmetlerini düzenlemek amac›yla olufl-
turulmufl örgüttür.

Türk E¤itim Sisteminde yaflanan sorunlar›

özetlemek

• ‹lkö¤retimde hedeflenen %100 okullaflma sa¤la-
namam›flt›r. 

• Mesleki ve teknik e¤itimle ilgili sorunlar çözüle-
memifltir.

• Okullar aras› yatay ve dikey geçifller yeterince
sa¤lanamam›flt›r.

• E¤itim sisteminde yeterli bir burs sistemi kurula-
mam›flt›r.

• E¤itimle istihdam aras›nda denge oluflturulma-
m›flt›r.

• Ö¤retmen bafl›na düflen ö¤renci say›s› artm›flt›r.
• Bölgeler aras› e¤itimsel eflitsizlikler devam et-

mektedir.
• E¤itimde sosyal adalet, f›rsat ve olanak eflitli¤i

sa¤lanamam›flt›r.
• ‹nsan kaynaklar›n niteliksel sorunlar› devam

etmektedir.
• Ö¤retim üyesi ve ö¤retmen ihtiyac› giderileme-

mifltir.
• E¤itimde altyap› ve donan›m eksiklikleri devam

etmektedir.
• E¤itimde rehberlik ve yönlendirme sistemi ku-

rulmam›flt›r.
• Üniversite önündeki y›¤›lmalar ortadan kald›r›l-

mam›flt›r.
• E¤itime ayr›lan kaynaklar art›r›lamam›flt›r.
• Ö¤retim üyesi ve ö¤retmenlerin belli merkezler-

de y›¤›lmas› önlenememifltir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi Türk E¤itim Sisteminin ilke-
lerinden biri de¤ildir?

a. E¤itim hakk›
b. Demokrasi e¤itimi
c. F›rsat ve imkan eflitli¤i
d. Eflgüdümleme
e. Yöneltme

2. Afla¤›dakilerden hangisi örgün e¤itim kurumlar›n-
dan biri de¤ildir?

a. ‹lkö¤retim Okulu
b. Halk E¤itim Merkezi
c. Sosyal Bilimler Lisesi
d. T›p Fakültesi
e. Anaokulu

3. Afla¤›dakilerden hangisi Ticaret ve Turizm Ö¤retim
Okullar›ndan birisidir?

a. Anadolu Erkek Teknik Lisesi
b. Anadolu K›z Meslek Lisesi
c. Anadolu Mahalli ‹dareler Meslek Lisesi
d. Anadolu K›z Teknik Lisesi
e. Mesleki E¤itim Merkezi

4. Zorunlu e¤itim 8 y›la hangi say›l› kanunla ç›kar›l-
m›flt›r?

a. 4306 say›l› Kanun
b. 625 say›l› Kanun
c. 1739 say›l› Kanun
d. 3797 say›l› Kanun
e. 2916 say›l› Kanun

5. Afla¤›dakilerden hangisi Bakanl›¤›n yard›mc› birimle-
rinden birisi de¤ildir?

a. Personel Genel Müdürlü¤ü
b. Yat›r›mlar ve Tesisler Dairesi Baflkanl›¤›
c. ‹flletmeler Dairesi Baflkanl›¤›
d. E¤itim Teknolojileri Genel Müdürlü¤ü
e. Sa¤l›k ‹flleri Dairesi Baflkanl›¤›

6. Afla¤›dakilerden hangisi Milli E¤itim Bakanl›¤› mer-
kez örgütünde yer almaz?

a. Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›
b. Ana Hizmet Birimleri
c. Dan›flma ve Denetim Birimleri
d. D›fl ‹liflkiler Genel Müdürlü¤ü
e. Sivil Savunma Hizmetleri

7. Afla¤›dakilerden hangisi Dan›flma ve Destek Birimi
de¤ildir?

a. Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›
b. Hukuk Müflavirli¤i
c. Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü
d. Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müflavirli¤i
e. Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›

8. E¤itimle ilgili her konuda bakana yard›mc› olan, gö-
rüfl bildiren ve sorunlarla ilgili araflt›rma yapan kurulufl,
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Özel Kalem Müdürlü¤ü
b. Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›
c. Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›
d. Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›
e. ‹dari ve Mali ‹fller Dairesi Baflkanl›¤›

9. Milli E¤itim Bakanl›¤› örgütünün yap›s› hangi say›l›
kanunla belirlenmifltir?

a. 3797 say›l› Kanun
b. 4306 say›l› Kanun
c. 1739 say›l› Kanun
d. 222 say›l› Kanun
e. 3308 say›l› Kanun

10. Afla¤›dakilerden hangisi, Milli E¤itim Bakanl›¤› Mer-
kez örgütünün sahip olmas› gereken temel görev alan-
lar›ndan birisi olarak önerilmemektedir?

a. Eflgüdümleme
b. Araflt›rma
c. Bütçeleme
d. Denetleme
e. Planlama
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Yaflam›n ‹çinden

E¤itimin Amac› Ne?

Temel E¤itim Kanunu’na bakt›¤›n›zda e¤itimin amac›
bafll›¤› alt›nda onlarca madde s›ralan›yor. Ama ö¤renci-
lerle konufltu¤unuzda, Onca dersi niye al›yoruz? Bütün
bu bilgiler ne iflimize yarayacak ki?’ sorusuyla karfl›lafl›-
yoruz... 
Gerçekten bu problemin sil bafltan yeniden ele al›n›p
‘amaçlar›n’ yeniden ve herkesin kabul edece¤i flekilde
yeniden düzenlenmesi gerekiyor. 
Tamam e¤itim flart da, nas›l bir e¤itim ve ne için e¤itim
sorular›na inand›r›c› cevaplar›n bulunmas›n›n zaman›
geldi de geçiyor. 
E¤itim, sosyal geliflim için mi, bilgi hamall›¤› için mi,
yaflam için mi, istihdam için mi, yoksa bizde oldu¤u gi-
bi s›navlar için mi?
Madde say›s›n› olabildi¤ince art›rabiliriz. Çünkü her ne
kadar ka¤›t üzerinde belli amaçlar var gibi gözüküyor-
sa da, iktidardan iktidara, okuldan okula, ö¤retmenden
ö¤retmene, aileden aileye de¤iflen farkl› amaçlar öyle-
sine çok ki! Hemen herkes de kendi içinde hakl›! 
Bir imam hatip ö¤rencisinin e¤itimden beklentileri ile
fen lisesi ö¤rencisinin beklentileri çok farkl›. Yine ayn›
flekilde Van’daki bir ö¤rencinin e¤itimden anlad›¤› ile
‹stanbul’dakini ortak noktada buluflturmak hiç de kolay
de¤il. 
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda Tevhidi Tedrisat Kanunu
yani e¤itimin birlefltirilmesi kanunu ile ortak amaç ve
ortak hedefler do¤rultusunda yeniden yap›lanman›n
gerekçesi buydu. E¤itim deyince ortak bir düflünce plat-
formu oluflsun. Ama nerede...?
Yaflam hakk›ndan sonra, en temel haklar›n bafl›nda e¤i-
tim hakk› geliyor. E¤itilmemifl bir insan›n ne kendisine,
ne ülkesine, ne dünyaya ne de do¤aya sayg›s› olabilir.
Yönetim anlay›fl› ne olursa olsun, her ülkenin temel
e¤itimi zorunlu hale getirmesi ve olabildi¤ince uzatma-
s› iflte bu yüzden. ‹yi bir yurttafl yetifltirmenin yolu, da-
ha iyi ve daha uzun temel e¤itimden geçiyor. 
Ama baflta biz olmak üzere kaç ülke bunu gerçekleflti-
rebiliyor? E¤er anayasal zorunluluk olan bu konuyu ye-
terince ciddiye alm›fl olsayd›k, halen 7,5 milyon insan›-
m›z okuma yazma bile bilmiyor olabilir miydi...?
‹stihdama yönelik e¤itim 

Türk e¤itim sisteminin tamamen s›navlara endeksli ol-
du¤unu biliyoruz. Ö¤rencilerin de, ailelerin de, okulla-
r›n da tek hedefi var: ÖSS’de, OKS’de ve di¤er girifl s›-
navlar›nda daha yüksek baflar› elde etmek. Peki, bu ö¤-
rencilerden ileride ne kadar› ayaklar› üzerinde durup ifl
güç sahibi olabiliyor. Bu hiç kimsenin umurunda de¤il.
Özellikle de ö¤retim kurumlar›n›n. Oysa e¤itimin ve
okullar›n öncelikli amac›, önce istihdam ve ard›ndan da
baflar›l›, mutlu, bir o kadar da bol kazançl› bir gelecek
sunmak olmal›yd›. 
Elbette Temel E¤itim Kanununun öngördü¤ü, vatan›n›
milletini seven, hoflgörülü, soran, sorgulayan yurttafllar
yetifltirmek, her fleyden önemli ama devletin amaçlar›
kadar, bireylerin hedefleri de art›k dikkate al›nmal›d›r. 
‹stihdam garantisi olmayan, üretkenlik kazand›rmayan,
karfl›laflt›¤› sorunlar karfl›nda ezilme ya da kaçma yeri-
ne çözüm üretmekten y›lmayan gençler yetifltiremiyor-
sak, e¤itimin amaçlar› yeniden sorgulanmal›d›r.
Hele hele Türkiye gibi nüfusun neredeyse üçte birinin
okuma ça¤›ndaki çocuk ve gençlerden olufltu¤u ülke-
lerde bu çok daha ciddiye al›nmal›d›r. 
fiimdi baz› akl›evveller, e¤itimin ve üniversitenin ama-
c›, meslek adam› yetifltirmek, ifl bulmas›na yard›mc› ol-
mak de¤il entelektüel birikim, bilim, teknoloji üretmek
gibi farkl› e¤ilimler ortaya koyabilirler. Elbette bu tür
söylemlere de sayg› duyar›z. Ama okumufl iflsizlerin son
sürat artt›¤› flu günlerde, üniversite mezunlar›, ‘Onca y›l
niye okuduk?’, ‘Bu kadar y›l okudun da ne oldu. Bir ifl
bile bulam›yorsun’ fleklinde afla¤›lay›c› yorumlar›n he-
defi haline geldiyse, bugünkü e¤itim sistemi ve hedef-
leri yeniden sorgulanmal›d›r. 
Özetin özeti: Bireysel ve toplumsal geliflimin olmazsa
olmaz› olan e¤itim, yanl›fl ellerde, yanl›fl amaçlara yö-
neldi¤inde, yanl›fl sonuçlar do¤urabiliyor... 

Kaynak: Abbas Güçlü. “E¤itimin Amac› Ne?”, Milliyet,

13 Aral›k 2006.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk E¤itim Sisteminin Özel
Amaçlar›” konusuna bak›n›z.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk E¤itim Sisteminin
Genel Yap›s›” konusuna bak›n›z.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk E¤itim Sisteminin
Genel Yap›s›” konusuna bak›n›z.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk E¤itim Sisteminin
Genel Yap›s›” konusuna bak›n›z.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk E¤itim Sisteminin
Genel Yap›s›” konusuna bak›n›z.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n
Örgüt Yap›s›” konusuna bak›n›z.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n
Örgüt Yap›s›” konusuna bak›n›z.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n
Örgüt Yap›s›” konusuna bak›n›z.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n
Örgüt Yap›s›” konusuna bak›n›z.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk E¤itim Sisteminin
‹flleyifli” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Demokrasi e¤itimi: Her türlü e¤itim çal›flmalar›nda ö¤-
rencilere güçlü ve istikrarl›, hür ve demokratik bir top-
lum düzeninin gerçekleflmesi ve devam› için gereken
demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlay›fl,
davran›fl ve sorumluluk duygusu ile manevi de¤erlere
sayg›n›n kazand›r›l›p gelifltirilmesine çal›fl›l›r; ancak e¤i-
tim kurumlar›nda Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk
milliyetçili¤ine ayk›r› siyasi ve ideolojik telkinler yap›l-
mas›na ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tart›flma-
lara kar›fl›lmas›na hiçbir flekilde yer verilmez. 
E¤itim hakk›: Temel ilkö¤retim e¤itimini görmek her
Türk vatandafl›n›n hakk›d›r. Vatandafllar ilkö¤retim ku-
rumlar›ndan sonraki e¤itim kurumlar›nda ilgi, istidat ve
kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmaya devam edebilirler. 

S›ra Sizde 2

‹lkö¤retimin amac›; milli e¤itimin genel amaçlar›na ve
temel ilkelerine uygun olarak her Türk çocu¤unun iyi
birer yurttafl olabilmesi için, gerekli temel bilgi, beceri,
davran›fl ve al›flkanl›k kazanmas›n›, milli ahlak anlay›fl›-
na uygun olarak yetiflmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri
do¤rultusunda hayata ve bir üst ö¤renime haz›rlanma-
s›n› sa¤lamakt›r.

S›ra Sizde 3

Ortaö¤retim; genel ortaö¤retim ile mesleki ve teknik
ortaö¤retim olmak üzere iki bölümden oluflmaktad›r. 

S›ra Sizde 4

Özel e¤itim okullar›nda; görme engellilerin e¤itimi, iflit-
me engellilerin e¤itimi, ortopedik engellilerin e¤itimi,
zihinsel engellilerin e¤itimi, süre¤en hastal›¤› olanlar›n
e¤itimi, otistik çocuklar›n e¤itimi, üstün veya özel yete-
neklilerin e¤itimi ve kaynaflt›rma ve özel s›n›flarda e¤i-
tim kademelerinde e¤itim verilmektedir. 

S›ra Sizde 5

Yayg›n e¤itim halk e¤itimi, ç›rakl›k e¤itimi ve uzaktan
e¤itim yoluyla gerçeklefltirilmektedir. Yayg›n e¤itim ku-
rumlar›; Halk e¤itimi merkezleri, Ç›rakl›k e¤itimi mer-
kezleri, Pratik k›z sanat okullar›, Olgunlaflma enstitüle-
ri, Endüstri pratik sanat okullar›, Mesleki e¤itim merke-
zi, Yetiflkinler teknik e¤itim merkezleri, Özel kurslar,
Özel dershaneler, E¤itim ve uygulama okullar› (özel
e¤itim), Meslek okullar› (özel e¤itim), Mesleki e¤itim
merkezleri (özel e¤itim), Bilim ve sanat merkezleri (özel
e¤itim), Aç›k ilkö¤retim okulu ve Aç›k ö¤retim lisesidir.

S›ra Sizde 6

Ana Hizmet Birimleri, merkez örgütünde e¤itim-ö¤re-
tim hizmeti için yönetsel kararlar üreten birimlerdir.

S›ra Sizde 7

• Yönetim hizmetleri
• Personel hizmetleri
• E¤itim-ö¤retim hizmetleri
• Bütçe-yat›r›m hizmetleri
• Araflt›rma-planlama-istatistik hizmetleri
• Teftifl-rehberlik-soruflturma hizmetleri
• Sivil savunma hizmetleri
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S›ra Sizde 8

21 ülkede 38 temsilcili¤imiz vard›r.

S›ra Sizde 9

Türk E¤itim Sistemi, kendini yenileyebilmek için dö-
nütlerini Bakanl›¤›n, Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›nda gö-
revli bakanl›k müfettiflleri ile illerdeki ilkö¤retim müfet-
tifllerinin yapt›klar› denetleme, inceleme ve sorgulama
ifllemleri, belirli aral›klarla toplanan istatistiksel veriler,
s›nav sonuçlar›, denetçilerin verdikleri raporlar, okul
müdürlerine ilçe müdürlerinden ve okul-aile birli¤in-
den gelen bilgiler, ö¤retmenlerin y›l sonunda doldur-
duklar› de¤erlendirme çizelgeleri, E¤itim fiuralar›, çeflit-
li araflt›rmalar, yaz›l› ve görsel bas›ndaki elefltiriler, de-
¤erlendirmeler, panel, kongre vb. bilimsel toplant›lar-
daki öneriler, e¤itim sendikalar› ve sivil toplum örgütle-
rinin istek ve önerileri vb. bilgi kaynaklar›ndan al›r.
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Türk E¤itim
Sisteminin Yap›s›
ve ‹flleyifli

Türk E¤itim Sistemi, Milli E¤itim Temel Kanunu’nda yer alan amaçlar›na uygun
bireyler yetifltirmeye çal›flmaktad›r. Türk e¤itim sistemi, örgün ve yayg›n ö¤retim
olmak üzere iki bölümden oluflmaktad›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Türk E¤itim Sisteminin genel amaçlar›n› s›ralayabilecek,
Türk E¤itim Sisteminin temel ilkelerini söyleyebilecek,
Türk E¤itim Sistemin yap›s›nda yer alan örgün e¤itim kurumlar›n›n kapsa-
m›n› ve amaçlar›n› sayabilecek,
Türk E¤itim Sisteminde yer alan yayg›n e¤itim kurumlar›n›n amaçlar›n›
özetleyebilecek,
Milli E¤itim Bakanl›¤› Örgütünün görevlerini s›ralayabilecek,
Mili E¤itim Bakanl›¤› Örgütü bölümlerini s›ralayabilecek,
Mili E¤itim Bakanl›¤› Merkez Örgütünün alt birimlerinin neler oldu¤unu
belirleyebilecek,
Milli E¤itim Bakanl›¤› Taflra Örgütünün alt birimlerinin neler oldu¤unu
belirleyebilecek,
Milli E¤itim Bakanl›¤› Yurt d›fl› Örgütünün amac›n›n neler oldu¤unu
s›ralayabilecek,
Türk E¤itim Sisteminde yaflanan sorunlar› özetleyecek

bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

3
Kaynak: http://www.gelisimplatformu.org.
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Örnek Olay

Oya ile Tar›k’›n üç çocuklar› vard›r. Her biri de Türk e¤itim sistemi içinde de¤iflik
okul tür ve derecelerinde ö¤renimlerine devam etmektedir. Küçük çocuk Çi¤dem il-
kö¤retim birinci s›n›ftad›r. Okuma yazmay› ö¤rendi, çok mutlu. Evlerinin yak›-
n›ndaki ilkö¤retim okuluna devam etmektedir. Çi¤dem ilkö¤retim okulunda ö¤re-
nime bafllad›¤›ndan beri annesi Oya Han›m da bofl vakitlerini de¤erlendirme ve
bir hobi ö¤renmek için Yayg›n E¤itim Kurumu olan Halk E¤itim Merkezinde e¤i-
tim al›yor. Kumafl boyama kursuna devam ediyor. 

Ortanca çocuk Fatih bu sene Fen lisesini kazand›. Ailece onun s›nav› kazana-
bilmesi için özveride bulundular, kazanmas› hiç de çok kolay olmayan bu okulu
kazanmas› için ona güzel ortam sa¤lamaya çal›flt›lar, özel dershaneye gönderdi-
ler. Ama çocuk gece gündüz evden ç›kmad›. Ne spor yapmak, ne gezmek, ne de gü-
zel bir film seyretmek. Bunlar›n hiçbirini yapmad›, bunlar› yapmay› istedi¤inde
suçluluk duydu, bunun yerine “50 soru daha, 100 soru daha çözerim” diye hesap-
lar yapt›. Gencecik bir ergendi. Kan› kayn›yordu. “Hay›r, soru çözecekti”. Bu s›na-
v›n hayat›ndan neler çald›¤›n› sonraki y›llarda daha çok fark edecek ve bunun üs-
tüne daha büyük s›nav stresi ÖSS s›nav›n› da yaflayacak...

En büyük a¤abey Ali geçen y›l üniversite s›nav›n› ikinci defa kazanamad›. Ar-
t›k ne yapacaklar›n› bilmeyen aile düflündü tafl›nd› ve sonunda ÖSS’de çok heye-
canland›¤› için baflar›l› olamayan bu çocuklar›n› üniversite s›nav›na girmesi için
zorlamamaya karar verdiler. Zaten yapacaklar› baflka bir seçenek de hemen he-
men yok gibi. Durumlar› çok iyi olsayd› belki özel üniversiteye gönderebilirlerdi.
Ancak özel üniversitelerin ücretleri ise çok pahal›. Ali, üniversitede okumay› çok is-
tedi¤i halde ÖSS’de baflar›l› olamad›¤› için flimdi bir yerde ö¤renimine devam ede-
miyor. Art›k bu sene çal›flmaya da bafllad›. Belki önümüzdeki y›llarda çal›fl›rken
ayn› zamanda uzaktan e¤itim yoluyla okuyabilme f›rsat›n› yakalayabilir...

Babalar› fiahin Bey, çocuklar›n›n iyi e¤itim almalar›n›n en büyük haklar› ol-
du¤unu düflünüyor. Ama ne yaz›k ki genç nüfusu çok fazla olan ülkede çocukla-
r›n›n istedikleri e¤itimi alabilme flanslar›n›n bu olanaklarla oldukça zay›f oldu¤u-
nun da fark›nda. Ve efli Oya Han›m’a “keflke “diyor ve ekliyor: “Daha çok ve daha
nitelikli okulumuz olsa çocuklar flu s›nav streslerinden kurtulsalar, baka hiçbir fley
istemiyorum”
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Anahtar Kavramlar
• Türk E¤itim Sistemi
• Örgün E¤itim
• Yayg›n Ö¤retim

• Milli E¤itim Bakanl›¤› 
• Örgüt 

‹çindekiler



G‹R‹fi
Türkiye’de e¤itim; devletin temel ifllevlerinden biridir ve devletin denetimi, göze-
timi alt›nda yap›lmaktad›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› merkez örgütü, taflra ve yurt d›fl›
örgütleri e¤itim hizmetlerinin sunumunda önemli görevler üstlenmektedir. Türk
E¤itim Sisteminde e¤itim hakk›, T.C Anayasas› ile güvence alt›na al›nm›fl; e¤itimin
tür ve kademelerini ve iflleyifle dönük esaslar› düzenleyen mevzuatta yerini alm›fl-
t›r. Türk E¤itim Sisteminin genel çerçevesi ve iflleyifli, 1739 say›l› Milli E¤itim Temel
Kanunu ve 3797 say›l› Milli E¤itim Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Ka-
nun ile belirlenmifl ve baz› eklerle de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. Sistemin belirlenmesin-
de etkili olan di¤er yasalar ise flöyledir: 1982 Anayasas›, Ö¤retim Birli¤i Kanunu
(1924), Yeni Türk Alfabelerinin Kabulüne Dair Kanun (1928), 3423 say›l› Milli E¤i-
tim Bakanl›¤›na Ba¤l› Mesleki ve Teknik Ö¤retim Okullar› Döner Sermayesi Hak-
k›nda Kanun (1938), 222 say›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu (1961), 625 say›l› Özel
Ö¤retim Kurumlar› Kanunu (1965), 2429 say›l› Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Hakk›nda Kanun (1981), 2916 say›l› Özel E¤itime Muhtaç Çocuklar Kanunu (1983),
3308 say›l› Ç›rakl›k ve Meslek E¤itimi Kanunu (1986), 8 y›ll›k kesintisiz e¤itimle il-
gili olan 8 A¤ustos 1997 tarih ve 4306 say›l› yasa ve di¤er de¤ifliklikler için ç›kar›-
lan yasalard›r.

TÜRK E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N GENEL AMAÇLARI 
1739 say›l› temel kanuna göre Türk e¤itim sisteminin genel amac› bütün bireyleri; 

• Atatürk ‹nk›lâp ve ‹lkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyet-
çili¤ine ba¤l›; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel de¤er-
lerini benimseyen, koruyan ve gelifltiren; ailesini, vatan›n›, milletini seven ve
daima yüceltmeye çal›flan; insan haklar›na ve Anayasa’n›n bafllang›c›ndaki
temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan
Türkiye Cumhuriyetine karfl› görev ve sorumluluklar›n› bilen ve bunlar› dav-
ran›fl haline getirmifl yurttafllar olarak yetifltirmek;

• Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bak›mlar›ndan dengeli ve sa¤l›kl› flekilde
geliflmifl bir kiflili¤e ve karaktere, hür ve bilimsel düflünme gücüne, genifl bir
dünya görüflüne sahip, insan haklar›na sayg›l›, kiflilik ve teflebbüse de¤er
veren, topluma karfl› sorumluluk duyan; yap›c›, yarat›c› ve verimli kifliler
olarak yetifltirmek;

• ‹lgi, istidat ve kabiliyetlerini gelifltirerek gerekli bilgi, beceri, davran›fllar ve
birlikte ifl görme al›flkanl›¤› kazand›rmak suretiyle hayata haz›rlamak ve on-
lar›n, kendilerini mutlu k›lacak ve toplumun mutlulu¤una katk›da buluna-
cak bir meslek sahibi olmalar›n› sa¤lamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandafllar›n›n ve Türk toplumunun refah ve mutlu-
lu¤unu art›rmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kül-
türel kalk›nmay› desteklemek ve h›zland›rmak ve nihayet Türk Milletini ça¤dafl uy-
garl›¤›n yap›c›, yarat›c›, seçkin bir orta¤› yapmakt›r. Türk e¤itim ve ö¤retim siste-
mi, bu genel amaçlar› gerçeklefltirecek flekilde düzenlenmifltir.

TÜRK E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N ÖZEL AMAÇLARI
Türk e¤itim ve ö¤retim sistemi, bu genel amaçlar› gerçeklefltirecek flekilde düzen-
lenir ve çeflitli derece ve türdeki e¤itim kurumlar›n›n özel amaçlar›, genel amaçla-
ra ve temel ilkelere uygun olarak belirlenir E¤itimin genel ve özel amaçlar›, her
e¤itim etkinli¤inde uyulmas› gereken amaçlard›r. Bu genel ve özel amaçlar e¤iti-
min çerçevesini oluflturmaktad›r. Türk E¤itiminin Temel ‹lkeleri; Genellik ve Eflit-
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1739 say›l› Milli E¤itim
Temel Kanunu’na göre Türk
E¤itim Sisteminin üç genel
amac› vard›r.



lik, Ferdin ve Toplumun ‹htiyaçlar›, Yöneltme, E¤itim Hakk›, F›rsat ve ‹mkân Eflit-
li¤i, Süreklilik, Atatürk ‹nk›lâp ve ‹lkeleri ve Atatürk Milliyetçili¤i, Demokrasi E¤i-
timi, Laiklik, Bilimsellik, Planl›l›k, Karma E¤itim, Okul ve Ailenin ‹flbirli¤i ve Her
Yerde E¤itimdir. 

Türk E¤itim Sisteminin genel ilkelerinin aç›klamalar› için ünite 2’ye bak›n›z.

Türk E¤itim Sisteminin Temel ‹lkelerinden Demokrasi E¤itimi ve E¤itim Hakk›n›n ne oldu-
¤unu aç›klay›n›z.

TÜRK E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N GENEL YAPISI
Türk e¤itim sistemi, bireylerin e¤itim gereksinimlerini karfl›layacak flekilde ve bir
bütünlük içinde “örgün e¤itim” ve “yayg›n e¤itim” olmak üzere, iki ana bölümden
oluflur. 

Örgün E¤itim
Örgün e¤itim, belirli yafl grubundaki ve ayn› seviyedeki bireylere, amaca göre ha-
z›rlanm›fl programlarla okul çat›s› alt›nda yap›lan düzenli e¤itimdir. Örgün e¤itim,
okulöncesi, okulöncesi e¤itim, ilkö¤retim, ortaö¤retim, özel e¤itim, özel ö¤retim
ve yüksekö¤retim kurumlar›n› kapsamaktad›r.

Okulöncesi E¤itim
Okulöncesi e¤itim; zorunlu ilkö¤retim ça¤›na gelmemifl 3-5 yafl grubundaki çocuk-
lar›n e¤itimini kapsar. ‹ste¤e ba¤l› olarak devam edilen okulöncesi e¤itim kurum-
lar›, ba¤›ms›z anaokullar› olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde il-
kö¤retim okuluna ba¤l› anas›n›flar› olarak, k›z meslek liselerine ba¤l› uygulama s›-
n›flar› ile di¤er ö¤retim kurumlar›na ba¤l› anas›n›flar› ile di¤er kurum ve kurulufl-
larca da aç›lan krefl, yuva, gündüz bak›mevi, çocuk bak›mevi ve çocuk bak›m yurt-
lar› da olabilir. 

Okulöncesi e¤itimin amac›; çocuklar›n bedensel, zihinsel, duygusal geliflimini
ve iyi al›flkanl›klar kazanmas›n›, onlar›n ilkö¤retime haz›rlanmas›n›, koflullar› elve-
riflsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiflme ortam› yarat›lmas›n›, Türk-
çenin do¤ru ve güzel konuflulmas›n› sa¤lamakt›r. ‹fl kanununa ba¤l› ifl yerlerinde
de okulöncesi kurumlar›n kurulmas› için gerekli flartlar ve di¤er ilgili durumlar,
Milli E¤itim ve Çal›flma Sosyal Güvenlik Bakanl›klar› ile birlikte düzenlenir ve bir
tüzükle gösterilir.

‹lkö¤retim
1997’de 4306 say›l› yasa ile zorunlu e¤itim sekiz y›la ç›kar›ld›ktan sonra, ‹lkö¤re-
tim, 6-14 yafl grubundaki çocuklar›n e¤itim ve ö¤retimini kapsam›flt›r. ‹lkö¤retim
k›z ve erkek bütün yurttafllar için zorunludur ve devlet okullar›nda paras›zd›r. ‹l-
kö¤retim okullar›nda kesintisiz e¤itim yap›l›r ve bitirenlere ilkö¤retim diplomas›
verilir. ‹lkö¤retimin amac›; milli e¤itimin genel amaçlar›na ve temel ilkelerine uy-
gun olarak her Türk çocu¤unun iyi birer yurttafl olabilmesi için, gerekli temel bil-
gi, beceri, davran›fl ve al›flkanl›k kazanmas›n›, milli ahlak anlay›fl›na uygun olarak
yetiflmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri do¤rultusunda hayata ve bir üst ö¤renime
haz›rlanmas›n› sa¤lamakt›r. ‹lkö¤retimin son ders y›l›n›n ikinci yar›s›nda ö¤rencile-
re, ortaö¤retimde devam edebilecek okul ve programlar›n hangi meslek sahibi ol-
mada gerekli oldu¤u ve bu mesleklerin kendilerine sa¤layaca¤› yaflam standard›
konusunda tan›t›c› bilgiler vermek üzere rehberlik yap›l›r. 
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Örgün e¤itim kurumlar›,
okulöncesi e¤itim,
ilkö¤retim, ortaö¤retim, özel
e¤itim, özel ö¤retim ve
yüksekö¤retim kurumlar›d›r.

2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda 26.681 okulöncesi
e¤itim kurumunda, 980.654
çocuk e¤itim görmekte olup
bu kurumlarda 42.716
ö¤retmen görev
yapmaktad›r.



Nüfusun az ve da¤›n›k oldu¤u yerlerde, köyler gruplaflt›r›larak merkezi durum-
da olan köylerde ilkö¤retim bölge okullar› ve bunlara ba¤l› pansiyonlar, gruplafl-
man›n mümkün olmad›¤› yerlerde yat›l› bölge okullar› kurulur. Yat›l› ‹lkö¤retim
Bölge Okulu (Y‹BO), ‹fl teknik, ev ekonomisi, tar›m ve ticaret derslerinin okutul-
du¤u bir okuldur.

‹lkö¤retim kurumlar›n›n amac›n› belirtiniz.

Ortaö¤retim
Ortaö¤retim; ilkö¤retime dayal›, en az dört y›ll›k genel, mesleki ve teknik ö¤retim
kurumlar›n›n tümünü kapsar. Ortaö¤retimin amac›; ö¤rencilere asgari ortak bir ge-
nel kültür vermek, birey ve toplum sorunlar›n› tan›tmak ve çözüm yollar› aramak,
ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalk›nmas›na katk›da bulunacak bilinci ka-
zand›rarak ö¤rencileri ilgi, yeti ve yetenekleri do¤rultusunda yüksekö¤retime, hem
yüksekö¤retime hem mesle¤e veya hayata ve ifl alanlar›na haz›rlamakt›r. Bu görev-
ler yerine getirilirken ö¤rencilerin istekleri ve yetenekleri ile toplum ihtiyaçlar› ara-
s›nda denge sa¤lan›r.

Ortaö¤retim, çeflitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir ve ö¤renci-
ler, istek ve yetenekleri ölçüsünde ve do¤rultusunda bu programlardan birine yö-
nelerek yetiflme olana¤› bulurlar. ‹lkö¤retimi tamamlayan ö¤rencilere ilgi, istidat
ve kabiliyetleri do¤rultusunda ortaö¤retimden yararlanma olana¤›n› sa¤lamak ama-
c›yla çok programl› liseler kurulmufltur. Yöneltme ilkö¤retimde bafllar, yan›lmalar›
önlemek ve olas› geliflmelere göre yeniden yöneltmeyi sa¤lamak için ortaö¤retim-
de de devam eder. Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan yöneltme esaslar› ile çeflitli
programlar veya ortaö¤retim okullar› aras›nda yap›lacak yatay ve dikey geçifl flart-
lar› düzenlenir

.
Genel Ortaö¤retim
Genel ortaö¤retimin amac›; ö¤rencileri ortaö¤retim seviyesinde asgari genel kültü-
re sahip, toplumun sorunlar›n› tan›yan, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kal-
k›nmas›na katk›da bulunan insanlar olarak yetifltirmek ve yüksekö¤retime haz›rla-
makt›r. Genel ortaö¤retim; Genel liseler, Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilim-
ler liseleri Anadolu ö¤retmen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri
ve çok programl› liselerden oluflmaktad›r.

Mesleki ve Teknik Ortaö¤retim
Mesleki ve teknik ortaö¤retim; ifl ve meslek alanlar›na ifl gücü yetifltiren, hayata ve
ifl alanlar›na haz›rlan ve ö¤rencileri yüksekö¤retime haz›rlayan ö¤retim kurumla-
r›d›r. Mesleki ve teknik ortaö¤retim; erkek teknik ö¤retim okullar›, k›z teknik ö¤-
retim okullar›, ticaret ve turizm ö¤retimi okullar› ve din ö¤retimi okullar›ndan
oluflmaktad›r.

Erkek teknik ö¤retmen okullar›; ülke endüstrisinin ihtiyaç duydu¤u ifl alanlar›-
na orta kademe insan gücü yetifltiren ve yüksekö¤retime ö¤renci haz›rlayan orta-
ö¤retim kurumlar›d›r. Erkek teknik ö¤retmen okullar›; endüstri meslek lisesi, çok
program› lise, teknik lise, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik liseleridir.

K›z teknik ö¤retim okullar›; ülke endüstrisinin ihtiyaç duydu¤u ifl alanlar›na or-
ta kademe teknik ifl gücü yetifltiren ve yüksekö¤retime ö¤renci haz›rlayan ortaö¤-
retim kurumlar›d›r. K›z teknik ö¤retim okullar›; k›z meslek lisesi, çok programl› li-
se, k›z teknik lisesi, Anadolu k›z meslek lisesi, Anadolu k›z teknik liseleridir.
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2009-2010 e¤itim-ö¤retim
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okulurda, 10.916.643
ö¤renci ö¤renim görmekte
olup 485.677 ö¤retmen
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S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

2

Ortaö¤retim;
• Genel ortaö¤retim
• Mesleki ve teknik

ortaö¤retim
olmak üzere iki bölümden
oluflmaktad›r.



Ticaret ve turizm ö¤retimi okullar›; ülkenin ticaret, turizm, muhasebe, bilgisa-
yar, maliye, pazarlama, bankac›l›k, kooperatifçilik, sekreterlik, emlak komisyon-
culu¤u, borsa hizmetleri, sigortac›l›k, mahalli idareler ve iletiflim gibi alanlarda, ka-
mu ve özel sektörün ihtiyaç duydu¤u nitelikli insan gücünü yetifltiren ortaö¤retim
kurumlar›d›r. Ticaret ve turizm ö¤retimi okullar›; ticaret meslek lisesi, çok prog-
raml› lise, Anadolu mahalli idareler meslek lisesi, Anadolu ticaret meslek lisesi,
Anadolu d›fl ticaret meslek lisesi, Anadolu sekreterlik meslek lisesi, Anadolu otel-
cilik ve turizm meslek lisesi, Anadolu iletiflim meslek lisesi, Anadolu aflç›l›k mes-
lek liseleridir. 

Din ö¤retimi; imaml›k-hatiplik ve Kuran kursu ö¤reticili¤i gibi dini hizmetlerin
yerine getirilmesi için görevli elamanlar› yetifltirmek üzere hem mesle¤e hem de
yüksekö¤retime haz›rlayan programlar›n uyguland›¤› ortaö¤retim kurumlar›d›r.
Din ö¤retimi okullar›; imam hatip lisesi, Anadolu imam hatip liseleridir.

Güzel Sanatlar e¤itimi veren okullarda güzel sanatlar alanlar›nda özel istidat ve
kabiliyetleri olan çocuklar› küçük yafllardan itibaren yetifltirmek üzere ilkö¤retim
ve ortaö¤retim seviyesinde ayr› okullar aç›labilir veya ayr› yetifltirme önlemleri al›-
nabilir. Özellikleri dolay›s›yla bunlar›n kurulufl, iflleyifl ve yetifltirme ile ilgili esas-
lar› ayr› bir yönetmelikle düzenlenir. Ayr›ca sa¤l›k meslek lisesi de bulunmaktad›r.

Ortaö¤retimin bölümlerinin neler oldu¤unu söyleyiniz.

Özel E¤itim
Özel e¤itimin amac›; özel e¤itim gerektiren bireylerin e¤itim ihtiyaçlar›n› en iyi fle-
kilde karfl›layarak onlar› toplumla bütünlefltirmek ve meslek sahibi yapmakt›r.

Özel e¤itim okullar› Türk e¤itim sistemindeki kademelendirmeye göre yap›lan-
d›r›lm›flt›r. Ancak ilkö¤retim öncesinde di¤er okullardan farkl› olarak haz›rl›k s›n›-
f› bulunmaktad›r. ‹lkö¤retime devam edecek durumda olan engelli ö¤renciler ha-
z›rl›k s›n›f›na al›nmadan ilkö¤retime bafllamaktad›r. Özel e¤itim okullar›nda; gör-
me engellilerin e¤itimi, iflitme engellilerin e¤itimi, ortopedik engellilerin e¤itimi, zi-
hinsel engellilerin e¤itimi, süre¤en hastal›¤› olanlar›n e¤itimi, otistik çocuklar›n
e¤itimi, üstün veya özel yeteneklilerin e¤itimi ve kaynaflt›rma ve özel s›n›flarda
e¤itim kademelerinde e¤itim verilmektedir. 

Özel e¤itim kurumlar›nda hangi çocuklara e¤itim verildi¤ini belirtiniz?

Özel Ö¤retim
Özel ö¤retim kurumlar› 625 say›l› kanun do¤rultusunda aç›lm›fl, her kademe ve
türdeki özel okullar, özel dershaneler, özel mesleki ve teknik kurslar, özel motor-
lu tafl›t sürücüleri kurslar› ile özel ö¤renci etüt e¤itim merkezlerini kapsamaktad›r.
Özel ö¤retim kurumlar› faaliyetlerini, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n gözetim ve deneti-
minde sürdürmektedir. Özel okullar Türk, az›nl›k, yabanc› ve uluslararas› okullar
olarak s›n›fland›r›l›r. Özel az›nl›k okullar›; Osmanl›lar zaman›nda aç›lm›flt›r ve Lo-
zan Antlaflmas› ile az›nl›k okulu olarak devam etmesi kabul edilmifltir. Özel yaban-
c› okullar› da Osmanl›lar döneminde aç›lm›flt›r ve hala e¤itime devam etmektedir-
ler. Özel uluslar aras› okullar 625 say›l› yasa ile aç›lm›fl ve yaln›zca yabanc› uyruk-
lular›n devam edebildi okullar olmufltur.
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2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda 4.846’s› mesleki ve
teknik e¤itim okulu olmak
üzere 8.913 ortaö¤retim
okulunda, 4.240.139 ö¤renci
(2.420.691’i genel,
1.819.448’i mesleki ve
teknik ortaö¤retimde)
ö¤renim görmekte olup
206.862 ö¤retmen
(111.896’s› genel, 94.966’s›
mesleki ve teknik
ortaö¤retimde) görev
yapmaktad›r.
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2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda 1.136 özel e¤itim
kurumunda, 61.801 ö¤renci
e¤itim görmekte ve bu
kurumlarda 7.223 ö¤retmen
görev yapmaktad›r.
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2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda 15.944 özel ö¤retim
kurumunda, 3.664.072
ö¤renci ö¤renim görmekte
bu kurumlarda 106.382
ö¤retmen görev
yapmaktad›r. 



Yüksekö¤retim
Yüksekö¤retim, ortaö¤retime dayal› en az iki y›ll›k yüksek ö¤renim veren, en üst
seviyeli insan gücünün ve bilimsel araflt›rma alanlar›n›n istedi¤i elemanlar› yetiflti-
ren e¤itim kurumlar›n›n tümünü kapsar.

Yüksek ö¤retimin amaç ve görevleri, milli e¤itimin genel amaçlar›na ve temel
ilkelerine uygun olarak; ö¤rencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve do¤-
rultusunda ülkenin bilim politikas›na ve toplumun yüksek seviyede ve çeflitli ka-
demelerdeki insan gücü ihtiyaçlar›na göre yetifltirmek, çeflitli kademelerde bilimsel
ö¤retim yapmak, bilimsel, teknik ve kültürel sorunlar› çözmek için bilimleri genifl-
letip derinlefltirecek inceleme ve araflt›rmalarda bulunmak, ülkenin her türlü yön-
de ilerleme ve geliflmesini ilgilendiren sorunlar›, hükümet ve kurumlarla birlikte
çal›flarak sonuçland›rmak ve toplumun yararlanmas›na sunmak, araflt›rma ve ince-
lemelerin sonuçlar›n› gösteren, bilim ve tekni¤in ilerlemesini sa¤layan her türlü ya-
y›nlar› yapmak, Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu ay-
d›nlat›c› bilim verilerini sözle, yaz› ile halka yaymak ve yayg›n e¤itim hizmetlerin-
de bulunmakt›r.

Mili E¤itim Sistemi çerçevesinde yüksekö¤retimde; lisans öncesi, lisans ve lisan-
süstü seviyelerinde ö¤renci yetifltirilir. Yüksekö¤retim kurumlar›; üniversite, fakül-
te, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ile uygulama ve arafl-
t›rma merkezlerinden oluflmaktad›r.

Yüksekö¤retim kurumlar›n›n amaçlar›, aç›l›fl, kurulufl, iflleyiflleri, ö¤retim ele-
manlar›na iliflin esaslar ve yüksekö¤retim kurumlar› ile ilgili durumlar özel kanun-
lar›nda belirlenir. Yüksekö¤renim paral›d›r ö¤renim harç ve ücretlerinin tutar ve
ödeme tarzlar›, burs, kredi tutarlar›, verilifl esaslar› Milli E¤itim Bakanl›¤› ile birlik-
te haz›rlanacak yönetmelikle belirlenir.

Yüksekö¤retim, Türk e¤itim sistemi çerçevesinde, ö¤rencileri lisans öncesi, li-
sans ve lisansüstü seviyelerinde yetifltiren bir bütünlük içinde düzenlenir. Bu bü-
tünlük içinde çeflitli görevleri yerine getiren ve farkl› düzeyde ö¤retim yapan ku-
rulufllar bulunur. Farkl› düzeyler ve kurulufllar aras›nda ö¤rencilere yeteneklerine
göre, yatay ve dikey geçifl yollar› aç›k tutulur. 

Yüksekö¤retimde, ö¤retim elemanlar›ndan, tesislerden ve ö¤rencinin zaman›n-
dan en verimli bir flekilde yararlanmay› olanakl› k›lacak ve çeflitli bölgelerdeki
yüksekö¤retim kurumlar›n›n dengeli bir flekilde geliflmesini sa¤layacak önlemler
al›n›r, yüksekö¤retimin bütününü kapsayan ve orta ö¤retimle ilgisini sa¤layan bir
planlama düzeni kurulur.

Yayg›n E¤itim
Yayg›n e¤itim, örgün e¤itim sistemine hiç girmemifl, herhangi bir kademesinde bu-
lunan veya bu kademelerden birinden ayr›lm›fl olan bireylere ilgi ve ihtiyaç duy-
duklar› alanda örgün e¤itim yan›nda veya d›fl›nda modern e¤itim teknolojilerinden
yararlan›larak düzenlenen e¤itim etkinliklerinin tümünü kapsar. Yayg›n e¤itim, ye-
tiflkinlere okuma-yazma ö¤retmek, temel bilgiler vermek, en son devam ettikleri
ö¤renim kademesinde edindikleri bilgi ve yeteneklerini gelifltirmek ve hayat›n› ka-
zanmas›n› sa¤layacak yeni olanaklar kazand›rmak, ça¤›n bilimsel, teknolojik, eko-
nomik, sosyal ve kültürel geliflimlerine uymalar›n› sa¤lay›c› e¤itim olanaklar› haz›r-
lamak, milli kültür de¤erlerinin koruyucu, gelifltirici, tan›t›c› ve benimsetici nitelik-
te e¤itim yapmak, toplu yaflama, dayan›flma, birlikte çal›flma, örgütlenme anlay›fl
ve al›flkanl›klar› kazand›rmak, istihdam politikas›na uygun ve ekonominin geliflimi
do¤rultusunda meslek edinmelerini sa¤lay›c› olanaklar haz›rlamak, beslenme ve
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sa¤l›kl› yaflam› benimsetmek, çeflitli mesleklerde çal›flanlara geliflimleri için gerek-
li bilgi ve becerileri kazand›rmak, bofl zamanlar› yararl› bir biçimde de¤erlendirme
al›flkanl›klar› kazand›rmak, k›sa süreli ve kademeli e¤itim uygulayarak ekonominin
geliflmesi do¤rultusunda ve istihdam politikas›na uygun meslekleri edinmelerini
sa¤lay›c› olanaklar haz›rlamak, çeflitli mesleklerde çal›flmakta olanlar›n hizmet için-
de ve mesleklerinde geliflmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazand›rmak ama-
c›yla verilen okul d›fl› e¤itimdir.

Yayg›n e¤itim; genel ve mesleki teknik yayg›n e¤itim olmak üzere iki bölüm-
den oluflmaktad›r. Genel, mesleki ve teknik yayg›n e¤itim alan›nda görev alan res-
mi, özel ve gönüllü kurulufllar›n çal›flmalar› aras›ndaki koordinasyon Milli E¤itim
Bakanl›¤›nca sa¤lan›r. Genel yayg›n e¤itim programlar›n›n düzenlenifl flekli yönet-
melikle belirlenir. Mesleki ve teknik e¤itim faaliyetlerini yürüten Bakanl›klar ile
özerk e¤itim kurumlar› ve resmi ve özel iflletmeler aras›nda Milli E¤itim Bakanl›-
¤›nca sa¤lanacak koordinasyon ve ifl birli¤inin esaslar› kanunla düzenlenir.

Yayg›n e¤itim; halk e¤itimi, ç›rakl›k e¤itimi ve uzaktan e¤itim yoluyla gerçek-
lefltirilmektedir. Yayg›n e¤itim kurumlar› flunlard›r: Halk e¤itimi merkezleri, Ç›rak-
l›k e¤itimi merkezleri, Pratik k›z sanat okullar›, Olgunlaflma enstitüleri, Endüstri
pratik sanat okullar›, Mesleki e¤itim merkezi, Yetiflkinler teknik e¤itim merkezleri,
Özel kurslar, Özel dershaneler, E¤itim ve uygulama okullar›(özel e¤itim), Meslek
okullar›(özel e¤itim), Mesleki e¤itim merkezleri (özel e¤itim), Bilim ve sanat mer-
kezleri (özel e¤itim), Aç›k ilkö¤retim okulu, Aç›k ö¤retim lisesi.

Yayg›n e¤itimin hangi kurumlarda yap›ld›¤›n› belirtiniz.

M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄ININ ÖRGÜT YAPISI
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n; 3797 say›l› Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Görevle-
ri Hakk›nda Kanunu bu kanunda yap›lan baz› de¤iflikliklerle (03.04.1998 tarih ve
4359 say›l› kanun) Bakanl›¤›n ve alt birimlerinin görevleri flu flekilde belirlenmifltir:

• Atatürk ‹nk›lap ve ‹lkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk Milliyet-
çili¤ine ba¤l›, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel de¤er-
lerini benimseyen, koruyan ve gelifltiren, ailesini, vatan›n›, milletini seven ve
daima yüceltmeye çal›flan, insan haklar›na ve Anayasa’n›n bafllang›c›ndaki
temel ilkelere dayanan, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cum-
huriyet’ine karfl› görev ve sorumluluklar›n› bilen ve bunlar› davran›fl haline
getirmifl vatandafl olarak yetifltirmek üzere, Bakanl›¤a ba¤l› her kademedeki
ö¤retim kurumlar›na ait bütün e¤itim ve ö¤retim hizmetlerini planlamak,
programlamak, yürütmek ve denetim alt›nda bulundurmak;

• Okulöncesi e¤itimi, ilkö¤retim, ortaö¤retim ve her çeflit örgün ve yayg›n e¤i-
tim kurumlar›n› açmak ve yüksekö¤retim d›fl›nda kalan ö¤retim kurumlar›-
n›n di¤er bakanl›k, kurum ve kurulufllarca aç›lmas›na izin vermek;

• Di¤er bakanl›k, kurum ve kurulufllarca aç›lan ve yüksekö¤retim d›fl›nda ka-
lan örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›n›n denklik derecelerini belirlemek,
program ve yönetmeliklerini birlikte haz›rlamak ve onaylamak;

• Türk vatandafllar›n›n yurt d›fl›nda yap›lacak e¤itim ve ö¤retimi ile ilgili hiz-
metleri düzenlemek ve yürütmek, koordinasyonu sa¤lamak;

• Türk Silahl› Kuvvetlerine ba¤l› ö¤retim kurumlar›n›n program, yönetmelik
ve ö¤retim denklik derecelerinin belirlenmesi konular›nda ifl birli¤inde
bulunmak;
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2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda 13.439 yayg›n e¤itim
kurumunda (halk e¤itim
merkezi ve ç›rakl›k e¤itim
merkezlerinde) 7.062.429
kursiyer ö¤renim görmüfl ve
92.976 ö¤retmen görev
yapm›flt›r. Bununla birlikte,
2009-2010 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda 389.948 ö¤renci aç›k
ilkö¤retim, 601.038 ö¤renci
ise aç›k lise uygulamas›
kapsam›nda ö¤renim
görmektedir.
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fiekil 3.1

BAKAN

Müsteflar

Müsteflar
Yard›mc›lar›

Teftifl Kurulu
Baflkanl›¤›

Bakanl›k
Müflavirli¤i

Strateji Gelifltirme
Baflkanl›¤›

Hukuk
Müflavirli¤i

Bas›n ve Halkla
‹liflkiler Müflavirli¤i

Özel Kalem
Müdürlü¤ü

Talim ve Terbiye
Kurulu Baflkanl›¤›

Müdürler
Kurulu

Yüksek Disiplin
Kurulu

Merkez Disiplin
Kurulu

Ö¤renci Disiplin
Kurulu

Yüksek
Ö¤retim

fiuras›

Milli
E¤itim
fiuras›

Mesleki
E¤itim
Kurulu

D
an
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Ortaö¤retim Genel

Müdürlü¤ü

K›z Teknik Ö¤retim
Genel Müdürlü¤ü

Ö¤retmen
Yetifltirme

ve E¤itimi Gen. Md.

Ç›rakl›k ve Yayg›n
E¤itim Genel Md.

D›fl ‹liflkiler
Genel Müdürlü¤ü

Özel Ö¤retim
Kurumlar› Gen. Md.

E¤itim Teknolojileri
Genel Müdürlü¤ü

Erkek Tek. Ö¤retim
Genel Müdürlü¤ü

Ticaret ve Turizm
Ö¤retimi Gen. Md.

Din Ö¤retimi
Genel Müdürlü¤ü

Yüksek Ö¤retim
Genel Müdürlü¤ü

Yurt D›fl› E¤itim
Ö¤retim Gen. Md.

Özel E¤itim
Rehberlik ve

Dan. Hiz. Gen. Md.

Okuliçi Beden E¤t.
Spor ve ‹zcilik

Dai. Bflk.

Hizmetiçi E¤itim
Dairesi Baflkanl›¤›

Ö¤retmene Hizmet
ve Sosyal ‹fller

Dai. Bflk.

Yat›r›mlar ve
Tesisler Dai. Bflk.

Sa¤l›k ‹flleri
Dairesi Baflkanl›¤›

E¤itimi Araflt›rma
ve Gelifltirme

Dai. Bflk.

Savunma
Sekreterli¤i

Okul Öncesi E¤itim
Genel Müdürlü¤ü

‹lkö¤retim
Genel Müdürlü¤ü

Personel
Genel Müdürlü¤ü

Yay›mlar Dairesi
Baflkanl›¤›

‹dari ve Mali ‹fller
Dairesi Baflkanl›¤›

‹flletmeler Dairesi
Baflkanl›¤›

Orta Ö¤renim Burs
ve Yurtlar Dai. Bflk.

E¤itim Araçlar› ve
Donat›m Dai. Bflk.

Ç›r. mes. ve Tek.
E¤it. Gelifl. ve
Yay. Dai Bflk.

ANA H‹ZMET B‹R‹MLER‹ YARDIMCI B‹R‹MLER‹

Taflra Örgütü

Milli E¤itim
Müdürlükleri

E¤itim Müflavirlikleri
ve E¤itim

Ateflelikleri

Milli E¤itim
Akedemisi

Yüksek Ö¤renim
Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel

Müdürlü¤ü

Yurtd›fl› Örgütü Ba¤l› Kurulufllar

Milli E¤itim Bakanl›¤›
Örgüt fiemas›

Kaynak:
http://www.meb.gov.tr



• Yüksekö¤retimin e¤itim politikas› bütünlü¤ü içinde yürütülmesini sa¤lamak
için Yüksek Ö¤retim Kanunu ile Bakanl›¤a verilmifl olan görev ve sorumlu-
luklar› yerine getirmek;

• Yüksekö¤renim gençli¤inin Yüksekö¤retim Kredi ve Yurtlar Kurumu arac›-
l›¤›yla bar›nma, beslenme ihtiyaçlar›n› ve maddi yönden desteklenmelerini
sa¤lamak;

• Okullardaki beden e¤itimi, spor ve izcilik e¤itimi ile ilgili hizmetleri yürütmek;
• Yüksekö¤renim gençli¤inin bar›nma, beslenme ihtiyaçlar›n› ve maddi yön-

den desteklenmelerini sa¤lamakt›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤›, merkez örgütü, taflra örgütü ve yurt d›fl› örgütünden

oluflmaktad›r. Bunlar›n yan›nda Bakanl›¤a ba¤l› kurulufllar da bulunmaktad›r. Ka-
nun, Türk e¤itim hizmetlerinin yürütülmesi, iflleyifli için Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
kurulmas› ve örgütün görevlerine iliflkin esaslar› belirlemektedir.

Merkez Örgütü
Bakanl›k merkez örgütü; Bakanl›k makam›, Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›,
Ana Hizmet Birimleri, Dan›flma ve Denetim Birimleri ile Yard›mc› Birimlerin yan›
s›ra Sürekli Kurullar, makam onay› ile kurulan; Projeler Koordinasyon Merkezi
Baflkanl›¤›ndan oluflmaktad›r. 

Bakanl›k Makam›
Bakanl›k makam›nda bakan, müsteflar ve müsteflar yard›mc›lar› görev yapmakta-
d›r. Bakan, Bakanl›k hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle, milli gü-
venlik siyasetine, kalk›nma planlar›na ve y›ll›k programlara uygun olarak yürüt-
mekle ve Bakanl›¤›n faaliyet alan›na giren konularda di¤er bakanl›klarla ve kuru-
lufllarla ifl birli¤i ve koordinasyonu sa¤lamakla görevlidir. 

Müsteflar, Bakan›n yard›mc›s› olup Bakanl›k hizmetlerini Bakanl›¤›n amaç ve
politikalar›na, kalk›nma planlar›na, y›ll›k programlara ve mevzuat hükümlerine uy-
gun olarak Bakan ad›na düzenler ve yürütür. Hizmetlerin yürütülmesinde Müste-
flara yard›mc› olmak üzere müsteflar yard›mc›s› görevlendirilebilir.

Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›
Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›, bakana do¤rudan ba¤l› bir karar organ›d›r. E¤i-
timle ilgili hemen her konuda bakana yard›mc› olmakta, görüfl vermekte, e¤itim so-
runlar› ile ilgili araflt›rmalar yapmakta veya yapt›rmaktad›r. Görevleri flunlard›r:

• E¤itim sistemini, e¤itim plan ve programlar›n›, bütün ders araç ve gereçleri-
ni araflt›rmak, gelifltirmek ve uygulama kararlar›n› onaylatmak üzere Bakan-
l›k makam›na sunmak,

• Bakanl›k birimlerince haz›rlanan ö¤retim programlar› ile ders kitaplar›, yar-
d›mc› kitaplar, ö¤retmen k›lavuz kitaplar›, bilgi ve ifllem yapraklar›n› incele-
mek, gelifltirmek ve uygun görülenleri karara ba¤lamak,

• E¤itim ve ö¤retimi gelifltirme ve de¤erlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri
yürütmek,

• Yurt içi ve yurt d›fl› e¤itim hareketlerini takip etmek ve de¤erlendirmek,
• Programlara göre ders ve yard›mc› ders kitaplar›n› haz›rlamak, haz›rlatmak

ve sat›n almak,
• Sat›n al›nmas› veya imal edilmesi öngörülen e¤itim araç ve gereçlerini e¤iti-

me katk›lar› ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere
bildirmek,
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Milli E¤itim Bakanl›¤›,
merkez örgütü, taflra örgütü,
yurt d›fl› örgütü ve ba¤l›
kurulufllar olmak üzere dört
bölümden oluflmaktad›r.

Bakanl›k makam›, bakan,
müsteflar ve müsteflar
yard›mc›lar›ndan oluflur.

Talim ve Terbiye Kurulu
Baflkanl›¤› do¤rudan bakana
ba¤l› olarak ve bakana
e¤itimdeki her türlü sorunla
ilgili yard›mc› olarak görev
yapar.



• Bakanl›k birimlerinde haz›rlanan e¤itim ve ö¤retimle ilgili kanun tasar›lar›-
na, tüzük ve yönetmeliklere, gerekti¤inde Hukuk Müflavirli¤inin de görüflü-
nü alarak son fleklini vermek ve ilgili makamlara sunmak,

• Yasama organ› üyelerince veya di¤er Bakanl›klarca haz›rlanan e¤itim ve ö¤-
retime iliflkin kanun teklif ve tasar›lar› hakk›nda Hukuk Müflavirli¤ine görüfl
bildirmek,

• ‹lkö¤retim ve ortaö¤retim kademesinde yurt d›fl› e¤itim kurumlar›ndan al›n-
m›fl diploma ve ö¤renim belgelerinin derece ve denkliklerini belirlemek,

• Yabanc› ülkelere gönderilen ö¤retmen ve ö¤renciler için esas olacak ö¤re-
tim programlar›n› incelemek,

• Milli E¤itim fiuras›n›n sekreterlik görevini yürütmek,
• Bakan›n onay›ndan sonra kurul kararlar›n›n yürürlü¤e konulmas› ile ilgili ifl-

lemleri yapmakt›r.

Bakanl›¤›n Ana Hizmet Birimleri
Merkez örgütünde e¤itim-ö¤retim hizmeti için yönetsel kararlar üreten birimlerdir.
On befli genel müdürlük, biri de baflkanl›k olarak belirlenen ana hizmet birimleri
flunlard›r:

• Okulöncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü
• ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü
• Ortaö¤retim Genel Müdürlü¤ü
• Erkek Teknik Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü
• K›z Teknik Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü
• Ticaret ve Turizm Ö¤retimi Genel Müdürlü¤ü
• Ö¤retmen Yetifltirme ve E¤itimi Genel Müdürlü¤ü
• Din Ö¤retimi Genel Müdürlü¤ü
• Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü
• Yüksekö¤retim Genel Müdürlü¤ü
• D›fl ‹liflkiler Genel Müdürlü¤ü
• Yurt D›fl› E¤itim Ö¤retim Genel Müdürlü¤ü
• Özel Ö¤retim Kurumlar› Genel Müdürlü¤ü
• Özel E¤itim Rehberlik ve Dan›flma Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
• E¤itim Teknolojileri Genel Müdürlü¤ü
• Okul ‹çi Beden E¤itimi, Spor ve ‹zcilik Dairesi Baflkanl›¤›

Ana Hizmet Birimlerinin görevinin ne oldu¤unu aç›klay›n›z.

Bakanl›¤›n Dan›flma ve Denetim Birimleri
Dan›flma ve denetim birimleri, Bakana gerekli konularda yard›mc› bilgi üreten bi-
rimlerdir. Bunlar, yönetsel konularda araflt›rma, planlama yapar. Ayr›ca, do¤rudan
veya dolayl› olarak Bakan ad›na e¤itim sisteminin denetimini de yapan bu birim-
ler flunlard›r: 

• Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›
• Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›
• Hukuk Müflavirli¤i
• Bakanl›k Müflavirleri
• Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müflavirli¤i
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Ana hizmet birimleri e¤itim-
ö¤retim hizmetinin yönetsel
kararlar›n› üreten
birimlerdir.
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Bakanl›¤›n Yard›mc› Birimleri
Milli E¤itim Bakanl›¤› merkez örgütünde on dört yard›mc› hizmet birimi kurulmufl-
tur. E¤itim hizmetleriyle do¤rudan iliflkileri yoktur; ancak destek hizmetlerden olu-
flan birimlerdir. Biri genel müdürlük, biri sekreterlik, biri müdürlük ve di¤er on bi-
ri ise daire baflkanl›¤› düzeyinde örgütlenen yard›mc› hizmet birimleri flunlard›r:

• Personel Genel Müdürlü¤ü
• Yay›mlar Dairesi Baflkanl›¤›
• Hizmet ‹çi E¤itim Dairesi Baflkanl›¤›
• ‹dari ve Mali ‹fller Dairesi Baflkanl›¤›
• Ö¤retmene Hizmet ve Sosyal ‹fller Dairesi Baflkanl›¤›
• ‹flletmeler Dairesi Baflkanl›¤›
• Yat›r›mlar ve Tesisler Dairesi Baflkanl›¤›
• E¤itim Araçlar› ve Donat›m Dairesi Baflkanl›¤›
• Sa¤l›k ‹flleri Dairesi Baflkanl›¤›
• Orta Ö¤renim Burs ve Yurtlar Dairesi Baflkanl›¤›
• E¤itimi Araflt›rma ve Gelifltirme Dairesi Baflkanl›¤›
• Ç›rakl›k, Mesleki ve Teknik E¤itimi Gelifltirme ve Yayg›nlaflt›rma Dairesi

Baflkanl›¤›
• Savunma Sekreterli¤i
• Özel Kalem Müdürlü¤ü

Bakanl›¤›n Sürekli Kurullar›
Ayl›k ç›kan yönetmeliklerle oluflumu ve çal›flma yöntemleri düzenlenen sürekli
kurullar flunlard›r:

• Milli E¤itim fiuras›
• Müdürler Kurulu
• Ç›rakl›k ve Mesleki E¤itim Kurulu
• Ö¤renci Disiplin Kurullar›
• Özel ‹htisas Komisyonlar›

Bakanl›¤›n Ba¤l› Kurulufllar›
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n ba¤l› kurulufllar› Milli E¤itim Akademisi ile Yüksek Ö¤re-
nim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü¤üdür. Ayr›ca Bakan onay›yla baz› bi-
rimler de kurulmufltur. Bunlar Projeler Koordinasyon Merkezi Baflkanl›¤› ile Mes-
leki ve Teknik E¤itim Araflt›rma ve Gelifltirme Merkezi Baflkanl›¤›d›r.

Taflra Örgütü
Milli E¤itim Bakanl›¤› taflrada 81 il ve 924 ilçede örgütlenmifltir. Her ilde milli e¤i-
tim müdürlü¤ü ve her ilçede ilçe milli e¤itim müdürlü¤ü (merkez ilçe hariç) bulun-
maktad›r. ‹lçe milli e¤itim müdürlükleri görev ve hizmetleri aç›s›ndan, il milli e¤i-
tim müdürlüklerine karfl› sorumludurlar ve hem il hem de ilçe baz›nda e¤itim hiz-
metlerini yürütürler. ‹l ve ilçe milli e¤itim müdürlükleri; hizmetin özelliklerine gö-
re flubeler, bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan oluflur. Milli e¤itim müdür-
lüklerinin görev alanlar› flöyle grupland›r›lm›flt›r:

• Yönetim hizmetleri.
• Personel hizmetleri 
• E¤itim-ö¤retim hizmetleri
• Bütçe-yat›r›m hizmetleri
• Araflt›rma-planlama-istatistik hizmetleri
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Taflra örgütü 81 il ve 924
ilçede örgütlenmifltir. Taflra
örgütü içerisinde her ilde ve
ilçede milli e¤itim
müdürlükleri bulunmaktad›r.



• Teftifl-rehberlik-soruflturma hizmetleri
• Sivil savunma hizmetleri
‹l ve ilçe milli e¤itim müdürlüklerinin yetkileri ise flöyle belirtilmifltir:
• ‹l içi yer de¤ifltirme ifllemleri,
• ‹l içi s›ra tayin ifllemleri,
• Vekil ve belletici ö¤retmen atamalar›,
• Personel il içi görevlendirme ifllemleri,
• Müdür yard›mc›s› atama ifllemleri,
• Atölye flefi, müdür baflyard›mc› atama ifllemleri,
• Milli e¤itim Bakanl›¤› merkez örgütünün onay›yla dal de¤iflikli¤i ifllemleri,
• Denetim ifllemleri,
• Terfi ifllemleri,
• Sicil rapor ifllemleri,
• Ödül ve ceza ifllemleri,
• ‹zin ifllemleri,
• Stajyerlik ifllemleri,
• Askerlik ifllemleri,
• Emeklilik ifllemleri.
‹l ve ilçe milli e¤itim müdürlüklerinde bulunmas› gereken bafll›ca bölümler

flunlard›r:

Bölümler, il veya ilçenin milli e¤itim flube müdürü kadro say›s›na göre tek tek
veya hizmet benzerli¤ine göre birlefltirilerek veya ayr›larak flubeler fleklinde olufl-
turmaktad›r.

Milli E¤itim Müdürlüklerinin görev alanlar›n› belirtiniz.

Yurt D›fl› Örgütü
Yurt D›fl› örgütü Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan Türk milli kültürünün d›fl ülke-
lerde korunmas›, tan›t›lmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› ile ilgili e¤itim ve ö¤retim hizmet-
lerini düzenlemek üzere oluflturulmufl örgüttür. 

D›fl ülkelerin genel, mesleki ve teknik ö¤retim alanlar›nda e¤itim ve ö¤retim
geliflmelerini takip etmek ve ülkemize aktar›m›n› sa¤lamak ve ülkemizin e¤itim ile
bilim etkinliklerini yurt d›fl›nda tan›tmak üzere 21 ülkede 38 temsilcilik kurulmufl-
tur. Bunlar›n 20’si müflavirlik, 18’i atafleliktir. 
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1. Özlük 13. Burslar ve Yurtlar

2. Atama 14. Özel Ö¤retim Kurumlar›

3. ‹nceleme, Soruflturma ve De¤erlendirme 15. Sa¤l›k ‹flleri

4. Kültür 16. Yayg›n E¤itim

5. E¤itim-Ö¤retim ve Ö¤renci ‹flleri 17. Ç›rakl›k ve Mesleki Teknik E¤itim

6. Program Gelifltirme 18. Araflt›rma, Planlama ve ‹statistik

7. Hizmet ‹çi E¤itim 19. Bütçe-Yat›r›m ve Tesisler

8. Bilgisayar ve S›nav Hizmetleri 20. E¤itim Araçlar› ve Donat›m

9. Okulöncesi E¤itim 21. Arfliv ve ‹dare Bölümü

10. Özel E¤itim ve Rehberlik 22. Sivil Savunma Hizmetleri

11. Okul ‹çi Beden E¤itimi Spor 23. Bas›n ve Halkla ‹liflkiler

12. Ö¤retmene Hizmet ve Sosyal ‹fller

Tablo 3.1
‹l ve ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlükleri
Bölümleri

Milli E¤itim Müdürlü¤ünde
bulunan kurullar ve
komisyonlar flunlard›r:
• ‹l Milli E¤itim Dan›flma

Kurulu
• ‹lkö¤retim Müfettiflleri

Kurulu,
• ‹l Ç›rakl›k ve Mesleki

E¤itim Kurulu,
• Milli E¤itim Komisyonu.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

7

Yurt d›fl› örgütünün görevi
Türk milli kültürünün d›fl
ülkelerde korunmas›,
tan›t›lmas›,
yayg›nlaflt›r›lmas› ile ilgili
e¤itim ve ö¤retim
hizmetlerini düzenlemektir.



Türk E¤itim Sisteminde Milli E¤itim Bakanl›¤› ile birlikte Yüksekö¤retimle ilgili
üst kurulufllar da bulunmaktad›r. Bunlar Yüksekö¤retim Kurulu ve Yüksek Denet-
leme Kuruludur. Üniversitelerde Yönetim organ› Rektör, Senato ve Üniversite Yö-
netim Kurulu’ndan oluflur.

Yurt d›fl› örgütlenmesi olarak kaç ülkede kaç temsilci¤imiz bulundu¤unu söyleyiniz.

TÜRK E⁄‹T‹M S‹STEM‹N‹N ‹fiLEY‹fi‹
Toplumun sürekli artan gereksinimlerine yan›t vermede Türk e¤itim sisteminin ol-
dukça baflar›s›z kald›¤› görülmektedir. Türk e¤itim sistemi, farkl› kaynak ve nitelik-
te ortaya ç›kan sorunlarla mücadele etmektedir (Ada, 2002, s. 176). 

Türkiye’de hala e¤itim sisteminden yararlanamayan yaklafl›k 10 milyon dola-
y›nda yetiflkin vard›r. Okullardan mezun olanlar›n da amaçlara uygun biçimde ye-
tifltirildiklerini söylemek oldukça zordur. Okullarda ö¤renme al›flkanl›¤› kazand›r›-
lamad›¤› için pek çok bilgi k›sa sürede unutulmaktad›r. Bilgilerin ço¤unu da kifli-
lerin yaflam›na geçiremedikleri, toplum, çevre ve dünyay› ak›lc› olarak alg›layama-
d›klar›, bilimsel düflünme becerisinin de kazand›r›lmad›¤› görülmektedir. Meslek
lisesi mezunlar›ndan mezun olanlar amaç do¤rultusunda ifl bulamamaktad›rlar.
Genel lise mezunlar› da üniversiteye giremediklerinde zaman aç›kta, iflsiz olarak
kalmaktad›rlar (Okçabol, 2005, s.171-172).

Türk E¤itim Sisteminde çok fazla kalabal›k s›n›f vard›r. Genel bütçeden yeterin-
ce pay ayr›lamamas› artan ö¤renci say›s›na paralel fiziksel mekânlar›n yap›lama-
mas›na hatta onar›lmas›na bile yetmemektedir. Ayn› zamanda pek çok okulun
bahçe alan›, ifllikleri, kitapl›¤› ve spor salonlar› bulunmamaktad›r (Okçabol, 2005,
s. 210-211).

fiiflman ve Tafldemir (2008, s. 155) ise e¤itimle ilgili pek çok sorunu flöyle özet-
lemifllerdir:

• ‹lkö¤retimde hedeflenen %100 okullaflma sa¤lanamam›flt›r. 
• Mesleki ve teknik e¤itimle ilgili sorunlar çözülememifltir.
• Okullar aras› yatay ve dikey geçifller yeterince sa¤lanamam›flt›r.
• E¤itim sisteminde yeterli bir burs sistemi kurulamam›flt›r.
• E¤itimle istihdam aras›nda denge oluflturulmam›flt›r.
• Ö¤retmen bafl›na düflen ö¤renci say›s› artm›flt›r.
• Bölgeler aras› e¤itimsel eflitsizlikler devam etmektedir.
• E¤itimde sosyal adalet, f›rsat ve olanak eflitli¤i sa¤lanamam›flt›r.
• ‹nsan kaynaklar›n niteliksel sorunlar› devam etmektedir.
• Ö¤retim üyesi ve ö¤retmen ihtiyac› giderilememifltir.
• E¤itimde altyap› ve donan›m eksiklikleri devam etmektedir.
• E¤irimde rehberlik ve yönlendirme sistemi kurulmam›flt›r.
• Üniversite önündeki y›¤›lmalar ortadan kald›r›lmam›flt›r.
• E¤itime ayr›lan kaynaklar art›r›lamam›flt›r.
• Ö¤retim üyesi ve ö¤retmenlerin belli merkezlerde y›¤›lmas› önlenememifltir.
Türk E¤itim Sistemi genel sorunlar›n çözülememesinin en büyük nedenlerin-

den birisi olarak örgütsel anlamda da iflleyiflte sorunlar›n olmas›d›r (Kaya, 1996, s.
181). Örgüt, merkeziyetçi olup yetki devrini gerçeklefltirememektedir. ‹flleyiflte,
bürokrasi ile ilgili pek çok engelle karfl›lafl›lmaktad›r. Çevre sistemlerle iliflkilerin-
de d›fl çevreye uyum sa¤layamayan bir iflleyifli vard›r (Ergezer, 1999). Genel yöne-
tim çok otoriterdir. Bakanl›k merkezi örgütünün hangi birimlerden olufltu¤unu da-
ha önceden görmüfltük ‹flte bu merkezi örgütte, görev tan›mlar›, yetki ve sorumlu-
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Milli E¤itim Bakanl›¤›
örgütsel iflleyifl sorunlar›n›n
büyüklü¤ü Türk E¤itim
Sisteminin sorunlar›n›n
çözümünü engellemektedir.



luklar›n pek aç›k olmad›¤› görülmektedir. Yetki paylafl›m› ve kiflilerin bulundukla-
r› görevlerini devam ettirebilme güvenceleri yoktur (Okçabol, 1999; Okçabol,
2005). Milli E¤itim Bakanl›¤› örgütünün sürekli büyümesi, pek çok gereksinimi or-
taya ç›karm›fl ve yeni birimler kurulmufltur. Bu birimlerin bir k›sm› ayn› görevleri
yapmaktad›r, bir biniflme olmufltur. Birim say›s›n›n fazla olmas› a¤›r, hantal bir ifl-
leyifle neden olmufltur. Bu yüzden Milli E¤itim Bakanl›¤› örgüt yap›s›n›n yeniden
yap›land›r›lmas› gerekmektedir. Ancak bunu yapacak bir iradenin olmamas› ifl ta-
n›m ve analizlerinin yap›lamamas›na, norm kadro uygulamalar›n›n gerçeklefltirile-
memesine neden olmaktad›r. Merkez örgütün yeniden yap›land›r›lmas›, ayn› za-
manda kamu yönetiminde yap›lanma, devletin görevlerinin yeniden tan›mlanmas›
konular›n› gündeme getirmektedir. E¤itim kurulufllar›n›n say›s›n›n hem çeflitlen-
mesi hem de çok h›zl› artm›fl olmas› da iflleyiflte önemli bir sorun olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Ayn› zamanda e¤itim sürecinde e¤itim yönetimi, ölçme de¤erlendir-
me, program gelifltirme ve rehberlik uzmanl›k alanlar› belirlenmemifltir. Ayr›ca e¤i-
tim kurumlar› aras›nda da iletiflim ve eflgüdümün olmamas›n›n da pek çok çözü-
mün olamamas›na gerekçe oluflturmaktad›r (fiiflman, 2008, s. 154, 158).

E¤itim etkinlikleri denetleyebilecek, hizmetlerle ilgili bilgi toplay›p ve de¤er-
lendirecek etkin bir alt sistemin oluflturulamad›¤› da görülmektedir. Bir sistemin
baflar›l› olmas› ancak sistemin amaçlar› do¤rultusunda ürün ve hizmetleri vermesi
ile olanakl›d›r. Sistemden al›nacak dönütlerle uygulamalar, ürünler ve hizmetler
hakk›nda de¤erlendirme yapma olana¤› bulunur. Bakanl›¤›n, Teftifl Kurulu Bafl-
kanl›¤›nda görevli bakanl›k müfettiflleri ile illerdeki ilkö¤retim müfettifllerinin yap-
t›klar› denetleme, inceleme ve sorgulama ifllemleri, belirli aral›klarla toplanan ista-
tistiksel veriler, s›nav sonuçlar›, denetçilerin verdikleri raporlar, okul müdürlerine
ilçe müdürlerinden ve okul-aile birli¤inden gelen her bilgi dönüttür. Ayr›ca ö¤ret-
menler y›l sonunda de¤erlendirme çizelgeleri de doldurarak da sisteme önemli
katk› sa¤lam›fl olurlar. Mili E¤itim fiuralar›, çeflitli araflt›rmalar, yaz›l› ve görsel ba-
s›ndaki elefltiriler, de¤erlendirmeler, panel, kongre vb. bilimsel toplant›lardaki
öneriler, e¤itim sendikalar› ve sivil toplum örgütlerinin istek ve önerileri de siste-
min di¤er dönütleridir (Okçabol, 2005, s. 285-286). Denetim Sisteminin sorunu be-
lirleme, de¤erlendirme ve gelifltirme olarak özetlenen aflamalar› uygulamaya geçi-
rilememektedir. Hem okul yöneticili¤ine hem de denetim görevine atanmada e¤i-
tim yönetim alan›nda hizmet öncesi e¤itim verilmesini gerektiren yasal bir düzen-
leme yoktur (Kaya, 1996, s. 186-187).

Türkiye’de e¤itim politikalar› ve e¤itim sorunlar›n› çözmeye yönelik politikalar
da merkezi otorite taraf›ndan belirlenip uygulanmaktad›r. Demokratik yaklafl›mlar
uygulanmamaktad›r. Oysa geliflmifl ülkelerde, e¤itim sisteminin yap›land›r›lmas›n-
da devletin rolü yeniden tan›mlanm›flt›r. Yeni role göre devlet, düzenleyici ve yol
gösterici olmal›d›r, araflt›rma gelifltirme çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmelidir, makro
düzeyde çal›flmalar yap›lmal›d›r, yerel, ulusal ve uluslararas› düzeyde karfl›laflt›r-
malar yapmal›d›r.

Türk E¤itim Sisteminde merkez örgütün yeniden yap›land›r›lmas› konusu hep
gündemde olmufltur. Milli E¤itim Bakanl›¤› 2007 Bütçe raporuna göre sorunun çö-
zümü Bakanl›¤› küçültmek ya da büyütmek de¤il, temel ifllevlerin etkin ve verim-
li yürütülebilmesi için bir örgüt yap›s› oluflturma gereklili¤idir. Bu amaçla Doku-
zuncu Kalk›nma Plan›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› merkez örgütünde hizmete daya-
l› bir yap›lanmaya gidilmesi, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi taflra örgütleri-
ne ve e¤itim kurumlar›na yetki ve sorumluluklar›n devredilmesi hedeflerine yer
verilmifltir. 
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Merkez örgütünün sahip olmas› gereken temel görev alanlar› dünyadaki genel
e¤ilimler do¤rultusunda flöyle önerilebilir:

• Stratejik Planlama,
• Bütçeleme,
• Araflt›rma,
• Program Gelifltirme,
• Denetleme,
• Eflgüdüm sa¤lama (fiiflman, 2008, s. 156-158).

Türk E¤itim Sisteminin kendini yenileyebilmesi için dönütleri hangi bilgi kaynaklar›ndan
almas› gerekti¤ini tart›fl›n›z.
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Özet

Türk E¤itim Sisteminin genel amaçlar›n› s›ralamak
Türk E¤itim Sisteminin genel amaçlar› üçtür:
• Atatürk ‹nk›lap ve ‹lkelerine ve Anayasada ifa-

desini bulan Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›; Türk
Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kül-
türel de¤erlerini benimseyen, koruyan ve ge-
lifltiren; ailesini, vatan›n›, milletini seven ve dai-
ma yüceltmeye çal›flan; insan haklar›na ve Ana-
yasa’n›n bafllang›c›ndaki temel ilkelere daya-
nan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk dev-
leti olan Türkiye Cumhuriyetine karfl› görev ve
sorumluluklar›n› bilen ve bunlar› davran›fl ha-
line getirmifl yurttafllar olarak yetifltirmek;

• Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bak›mla-
r›ndan dengeli ve sa¤l›kl› flekilde geliflmifl bir
kiflili¤e ve karaktere, hür ve bilimsel düflün-
me gücüne, genifl bir dünya görüflüne sahip,
insan haklar›na sayg›l›, kiflilik ve teflebbüse
de¤er veren, topluma karfl› sorumluluk du-
yan; yap›c›, yarat›c› ve verimli kifliler olarak
yetifltirmek;

• ‹lgi, istidat ve kabiliyetlerini gelifltirerek ge-
rekli bilgi, beceri, davran›fllar ve birlikte ifl gör-
me al›flkanl›¤› kazand›rmak suretiyle hayata
haz›rlamak ve onlar›n, kendilerini mutlu k›la-
cak ve toplumun mutlulu¤una katk›da bulu-
nacak bir meslek sahibi olmalar›n› sa¤lamak.

Türk E¤itim Sisteminin temel ilkelerini söylemek
E¤itimin temel ilkeleri genellik ve eflitlik, yönelt-
me, e¤itim hakk›, f›rsat ve olanak eflitli¤i, sürek-
lilik, Atatürk ink›lap ve ilkeleri ve Atatürk milli-
yetçili¤i: Atatürk ink›lap ve ilkeleri ve Atatürk
milliyetçili¤i, demokrasi e¤itimi, laiklik, bilimsel-
lik, planl›l›k, karma e¤itim, okul ile ailenin ifl bir-
li¤i ile her yerde e¤itimdir.

Türk E¤itim Sistemin yap›s›nda yer alan örgün
e¤itim kurumlar›n›n kapsam›n› ve amaçlar›n›
saymak
Türk e¤itim sistemi örgün e¤itimi okulöncesi
e¤itim, ilkö¤retim, ortaö¤retim, özel e¤itim,
özel ö¤retim ve yüksek ö¤retim kurumlar›n›
kapsamaktad›r.
Okulöncesi e¤itimin amac›; çocuklar›n bedensel,
zihinsel, duygusal geliflimini ve iyi al›flkanl›klar
kazanmas›n›, onlar›n ilkö¤retime haz›rlanmas›n›,

koflullar› elveriflsiz çevrelerden gelen çocuklar
için ortak bir yetiflme ortam› yarat›lmas›n›, Türk-
çenin do¤ru ve güzel konuflulmas›n› sa¤lamakt›r.
‹lkö¤retimin amac›; milli e¤itimin genel amaçla-
r›na ve temel ilkelerine uygun olarak her Türk
çocu¤unun iyi birer yurttafl olabilmesi için, ge-
rekli temel bilgi, beceri, davran›fl ve al›flkanl›k
kazanmas›n›, milli ahlak anlay›fl›na uygun olarak
yetiflmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri do¤rultu-
sunda hayata ve bir üst ö¤renime haz›rlanmas›n›
sa¤lamakt›r.
Ortaö¤retimin amac›; ö¤rencilere asgari ortak bir
genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlar›-
n› tan›tmak ve çözüm yollar› aramak, ülkenin
sosyo-ekonomik ve kültürel kalk›nmas›na katk›-
da bulunacak bilinci kazand›rarak ö¤rencileri il-
gi, yeti ve yetenekleri do¤rultusunda yüksekö¤-
retime, hem yüksekö¤retime hem mesle¤e veya
hayata ve ifl alanlar›na haz›rlamakt›r. Özel e¤iti-
min amac›; özel e¤itim gerektiren bireylerin e¤i-
tim ihtiyaçlar›n› en iyi flekilde karfl›layarak onlar›
toplumla bütünlefltirmek ve meslek sahibi yap-
makt›r. Özel ö¤retim kurumlar›; 625 say›l› kanun
do¤rultusunda özel amaçlarla aç›lm›flt›r. Her ka-
deme ve türdeki özel okullar, özel dershaneler,
özel mesleki ve teknik kurslar, özel motorlu tafl›t
sürücüleri kurslar› ile özel ö¤renci etüt e¤itim
merkezlerini kapsamaktad›r.
Yüksek ö¤retimin amaçlar› ö¤rencileri ilgi, istidat
ve kabiliyetleri ölçüsünde ve do¤rultusunda ül-
kenin bilim politikas›na ve toplumun yüksek se-
viyede ve çeflitli kademelerdeki insan gücü ihti-
yaçlar›na göre yetifltirmek, çeflitli kademelerde
bilimsel ö¤retim yapmak, bilimsel, teknik ve kül-
türel sorunlar› çözmek için bilimleri geniflletip
derinlefltirecek inceleme ve araflt›rmalarda bu-
lunmak, ülkenin her türlü yönde ilerleme ve ge-
liflmesini ilgilendiren sorunlar›, hükümet ve ku-
rumlarla birlikte çal›flarak sonuçland›rmak ve top-
lumun yararlanmas›na sunmak, araflt›rma ve in-
celemelerin sonuçlar›n› gösteren, bilim ve tekni-
¤in ilerlemesini sa¤layan her türlü yay›nlar› yap-
mak, Türk toplumunun genel seviyesini yüksel-
tici ve kamu oyunu ayd›nlat›c› bilim verilerini
sözle, yaz› ile halka yaymak ve yayg›n e¤itim hiz-
metlerinde bulunmakt›r.
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Türk E¤itim Sisteminde yer alan yayg›n e¤itim

kurumlar›n›n amaçlar›n› özetlemek

Yayg›n e¤itim, yetiflkinlere okuma-yazma ö¤ret-
mek, temel bilgiler vermek, en son devam ettik-
leri ö¤renim kademesinde edindikleri bilgi ve ye-
teneklerini gelifltirmek ve hayat›n› kazanmas›n›
sa¤layacak yeni olanaklar kazand›rmak, ça¤›n bi-
limsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel
geliflimlerine uymalar›n› sa¤lay›c› e¤itim olanak-
lar› haz›rlamak, milli kültür de¤erlerinin koruyu-
cu, gelifltirici, tan›t›c› ve benimsetici nitelikte e¤i-
tim yapmak, toplu yaflama, dayan›flma, birlikte
çal›flma, örgütlenme anlay›fl ve al›flkanl›klar› ka-
zand›rmak, istihdam politikas›na uygun ve eko-
nominin geliflimi do¤rultusunda meslek edinme-
lerini sa¤lay›c› olanaklar haz›rlamak, beslenme
ve sa¤l›kl› yaflam› benimsetmek, çeflitli meslek-
lerde çal›flanlara geliflimleri için gerekli bilgi ve
becerileri kazand›rmak, bofl zamanlar› yararl› bir
biçimde de¤erlendirme al›flkanl›klar› kazand›r-
mak, k›sa süreli ve kademeli e¤itim uygulayarak
ekonominin geliflmesi do¤rultusunda ve istihdam
politikas›na uygun meslekleri edinmelerini sa¤la-
y›c› olanaklar haz›rlamak, çeflitli mesleklerde ça-
l›flmakta olanlar›n hizmet içinde ve mesleklerin-
de geliflmeleri için gerekli bilgi ve becerileri ka-
zand›rmak amac›yla verilen okul d›fl› e¤itimdir.

Milli E¤itim Bakanl›¤› Örgütünün görevlerini

s›ralamak

• Atatürk ‹nk›lap ve ‹lkelerine ve Anayasa’da ifa-
desini bulan Atatürk Milliyetçili¤ine ba¤l›, Türk
milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel
de¤erlerini benimseyen, koruyan ve gelifltiren,
ailesini, vatan›n›, milletini seven ve daima yü-
celtmeye çal›flan, insan haklar›na ve Anayasa’n›n
bafllang›c›ndaki temel ilkelere dayanan, laik ve
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuri-
yet’ine karfl› görev ve sorumluluklar›n› bilen ve
bunlar› davran›fl haline getirmifl vatandafl olarak
yetifltirmek üzere, Bakanl›¤a ba¤l› her kademe-
deki ö¤retim kurumlar›na ait bütün e¤itim ve ö¤-
retim hizmetlerini planlamak, programlamak, yü-
rütmek ve denetim alt›nda bulundurmak;

• Okulöncesi e¤itimi, ilkö¤retim, ortaö¤retim ve
her çeflit örgün ve yayg›n e¤itim kurumlar›n› aç-
mak ve yüksekö¤retim d›fl›nda kalan ö¤retim ku-
rumlar›n›n di¤er bakanl›k, kurum ve kurulufllar-
ca aç›lmas›na izin vermek;

• Di¤er bakanl›k, kurum ve kurulufllarca aç›lan ve
yüksekö¤retim d›fl›nda kalan örgün ve yayg›n
e¤itim kurumlar›n›n denklik derecelerini belirle-
mek, program ve yönetmeliklerini birlikte haz›r-
lamak ve onaylamak;

• Türk vatandafllar›n›n yurt d›fl›nda yap›lacak e¤i-
tim ve ö¤retimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek
ve yürütmek, koordinasyonu sa¤lamak;

• Türk Silahl› Kuvvetlerine ba¤l› ö¤retim kurumla-
r›n›n program, yönetmelik ve ö¤retim denklik
derecelerinin belirlenmesi konular›nda ifl birli¤in-
de bulunmak;

• Yüksekö¤retimin e¤itim politikas› bütünlü¤ü
içinde yürütülmesini sa¤lamak için Yüksek Ö¤-
retim Kanunu ile Bakanl›¤a verilmifl olan görev
ve sorumluluklar› yerine getirmek;

• Yüksekö¤renim gençli¤inin Yüksekö¤retim Kre-
di ve Yurtlar Kurumu arac›l›¤›yla bar›nma, bes-
lenme ihtiyaçlar›n› ve maddi yönden desteklen-
melerini sa¤lamak;

• Okullardaki beden e¤itimi, spor ve izcilik e¤itimi
ile ilgili hizmetleri yürütmek;

• Yüksekö¤renim gençli¤inin bar›nma, beslenme
ihtiyaçlar›n› ve maddi yönden desteklenmelerini
sa¤lamakt›r.

Mili E¤itim Bakanl›¤› Örgütünün bölümlerini

s›ralamak

Milli E¤itim Bakanl›¤›, merkez örgütü, taflra ör-
gütü ve yurt d›fl› örgütünden oluflmaktad›r. Bun-
lar›n yan›nda Bakanl›¤a ba¤l› kurulufllar da bu-
lunmaktad›r.

Mili E¤itim Bakanl›¤› Merkez Örgütünün alt bi-

rimlerinin neler oldu¤unu belirlemek

Bakanl›k merkez örgütü; Bakanl›k makam›, Ta-
lim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›, Ana Hizmet
Birimleri, Dan›flma ve Denetim Birimleri ile Yar-
d›mc› Birimlerin yan› s›ra Sürekli Kurullar, ma-
kam onay› ile kurulan; Projeler Koordinasyon
Merkezi Baflkanl›¤›ndan oluflmaktad›r.

Milli E¤itim Bakanl›¤› Taflra Örgütünün alt bi-

rimlerinin neler oldu¤unu belirlemek

Taflra örgütü alt birimleri her ilde milli e¤itim
müdürlü¤ü ve her ilçede ilçe milli e¤itim müdür-
lü¤ünden (merkez ilçe hariç) oluflmaktad›r.
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Milli E¤itim Bakanl›¤› Yurt d›fl› Örgütünün ama-

c›n›n neler oldu¤unu s›ralamak

Yurt d›fl› örgütü Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
Türk milli kültürünün d›fl ülkelerde korunmas›,
tan›t›lmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› ile ilgili e¤itim ve
ö¤retim hizmetlerini düzenlemek amac›yla olufl-
turulmufl örgüttür.

Türk E¤itim Sisteminde yaflanan sorunlar›

özetlemek

• ‹lkö¤retimde hedeflenen %100 okullaflma sa¤la-
namam›flt›r. 

• Mesleki ve teknik e¤itimle ilgili sorunlar çözüle-
memifltir.

• Okullar aras› yatay ve dikey geçifller yeterince
sa¤lanamam›flt›r.

• E¤itim sisteminde yeterli bir burs sistemi kurula-
mam›flt›r.

• E¤itimle istihdam aras›nda denge oluflturulma-
m›flt›r.

• Ö¤retmen bafl›na düflen ö¤renci say›s› artm›flt›r.
• Bölgeler aras› e¤itimsel eflitsizlikler devam et-

mektedir.
• E¤itimde sosyal adalet, f›rsat ve olanak eflitli¤i

sa¤lanamam›flt›r.
• ‹nsan kaynaklar›n niteliksel sorunlar› devam

etmektedir.
• Ö¤retim üyesi ve ö¤retmen ihtiyac› giderileme-

mifltir.
• E¤itimde altyap› ve donan›m eksiklikleri devam

etmektedir.
• E¤itimde rehberlik ve yönlendirme sistemi ku-

rulmam›flt›r.
• Üniversite önündeki y›¤›lmalar ortadan kald›r›l-

mam›flt›r.
• E¤itime ayr›lan kaynaklar art›r›lamam›flt›r.
• Ö¤retim üyesi ve ö¤retmenlerin belli merkezler-

de y›¤›lmas› önlenememifltir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi Türk E¤itim Sisteminin ilke-
lerinden biri de¤ildir?

a. E¤itim hakk›
b. Demokrasi e¤itimi
c. F›rsat ve imkan eflitli¤i
d. Eflgüdümleme
e. Yöneltme

2. Afla¤›dakilerden hangisi örgün e¤itim kurumlar›n-
dan biri de¤ildir?

a. ‹lkö¤retim Okulu
b. Halk E¤itim Merkezi
c. Sosyal Bilimler Lisesi
d. T›p Fakültesi
e. Anaokulu

3. Afla¤›dakilerden hangisi Ticaret ve Turizm Ö¤retim
Okullar›ndan birisidir?

a. Anadolu Erkek Teknik Lisesi
b. Anadolu K›z Meslek Lisesi
c. Anadolu Mahalli ‹dareler Meslek Lisesi
d. Anadolu K›z Teknik Lisesi
e. Mesleki E¤itim Merkezi

4. Zorunlu e¤itim 8 y›la hangi say›l› kanunla ç›kar›l-
m›flt›r?

a. 4306 say›l› Kanun
b. 625 say›l› Kanun
c. 1739 say›l› Kanun
d. 3797 say›l› Kanun
e. 2916 say›l› Kanun

5. Afla¤›dakilerden hangisi Bakanl›¤›n yard›mc› birimle-
rinden birisi de¤ildir?

a. Personel Genel Müdürlü¤ü
b. Yat›r›mlar ve Tesisler Dairesi Baflkanl›¤›
c. ‹flletmeler Dairesi Baflkanl›¤›
d. E¤itim Teknolojileri Genel Müdürlü¤ü
e. Sa¤l›k ‹flleri Dairesi Baflkanl›¤›

6. Afla¤›dakilerden hangisi Milli E¤itim Bakanl›¤› mer-
kez örgütünde yer almaz?

a. Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›
b. Ana Hizmet Birimleri
c. Dan›flma ve Denetim Birimleri
d. D›fl ‹liflkiler Genel Müdürlü¤ü
e. Sivil Savunma Hizmetleri

7. Afla¤›dakilerden hangisi Dan›flma ve Destek Birimi
de¤ildir?

a. Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›
b. Hukuk Müflavirli¤i
c. Ç›rakl›k ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü
d. Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Müflavirli¤i
e. Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›

8. E¤itimle ilgili her konuda bakana yard›mc› olan, gö-
rüfl bildiren ve sorunlarla ilgili araflt›rma yapan kurulufl,
afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Özel Kalem Müdürlü¤ü
b. Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›
c. Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›
d. Strateji Gelifltirme Baflkanl›¤›
e. ‹dari ve Mali ‹fller Dairesi Baflkanl›¤›

9. Milli E¤itim Bakanl›¤› örgütünün yap›s› hangi say›l›
kanunla belirlenmifltir?

a. 3797 say›l› Kanun
b. 4306 say›l› Kanun
c. 1739 say›l› Kanun
d. 222 say›l› Kanun
e. 3308 say›l› Kanun

10. Afla¤›dakilerden hangisi, Milli E¤itim Bakanl›¤› Mer-
kez örgütünün sahip olmas› gereken temel görev alan-
lar›ndan birisi olarak önerilmemektedir?

a. Eflgüdümleme
b. Araflt›rma
c. Bütçeleme
d. Denetleme
e. Planlama
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Yaflam›n ‹çinden

E¤itimin Amac› Ne?

Temel E¤itim Kanunu’na bakt›¤›n›zda e¤itimin amac›
bafll›¤› alt›nda onlarca madde s›ralan›yor. Ama ö¤renci-
lerle konufltu¤unuzda, Onca dersi niye al›yoruz? Bütün
bu bilgiler ne iflimize yarayacak ki?’ sorusuyla karfl›lafl›-
yoruz... 
Gerçekten bu problemin sil bafltan yeniden ele al›n›p
‘amaçlar›n’ yeniden ve herkesin kabul edece¤i flekilde
yeniden düzenlenmesi gerekiyor. 
Tamam e¤itim flart da, nas›l bir e¤itim ve ne için e¤itim
sorular›na inand›r›c› cevaplar›n bulunmas›n›n zaman›
geldi de geçiyor. 
E¤itim, sosyal geliflim için mi, bilgi hamall›¤› için mi,
yaflam için mi, istihdam için mi, yoksa bizde oldu¤u gi-
bi s›navlar için mi?
Madde say›s›n› olabildi¤ince art›rabiliriz. Çünkü her ne
kadar ka¤›t üzerinde belli amaçlar var gibi gözüküyor-
sa da, iktidardan iktidara, okuldan okula, ö¤retmenden
ö¤retmene, aileden aileye de¤iflen farkl› amaçlar öyle-
sine çok ki! Hemen herkes de kendi içinde hakl›! 
Bir imam hatip ö¤rencisinin e¤itimden beklentileri ile
fen lisesi ö¤rencisinin beklentileri çok farkl›. Yine ayn›
flekilde Van’daki bir ö¤rencinin e¤itimden anlad›¤› ile
‹stanbul’dakini ortak noktada buluflturmak hiç de kolay
de¤il. 
Cumhuriyetin ilk y›llar›nda Tevhidi Tedrisat Kanunu
yani e¤itimin birlefltirilmesi kanunu ile ortak amaç ve
ortak hedefler do¤rultusunda yeniden yap›lanman›n
gerekçesi buydu. E¤itim deyince ortak bir düflünce plat-
formu oluflsun. Ama nerede...?
Yaflam hakk›ndan sonra, en temel haklar›n bafl›nda e¤i-
tim hakk› geliyor. E¤itilmemifl bir insan›n ne kendisine,
ne ülkesine, ne dünyaya ne de do¤aya sayg›s› olabilir.
Yönetim anlay›fl› ne olursa olsun, her ülkenin temel
e¤itimi zorunlu hale getirmesi ve olabildi¤ince uzatma-
s› iflte bu yüzden. ‹yi bir yurttafl yetifltirmenin yolu, da-
ha iyi ve daha uzun temel e¤itimden geçiyor. 
Ama baflta biz olmak üzere kaç ülke bunu gerçekleflti-
rebiliyor? E¤er anayasal zorunluluk olan bu konuyu ye-
terince ciddiye alm›fl olsayd›k, halen 7,5 milyon insan›-
m›z okuma yazma bile bilmiyor olabilir miydi...?
‹stihdama yönelik e¤itim 

Türk e¤itim sisteminin tamamen s›navlara endeksli ol-
du¤unu biliyoruz. Ö¤rencilerin de, ailelerin de, okulla-
r›n da tek hedefi var: ÖSS’de, OKS’de ve di¤er girifl s›-
navlar›nda daha yüksek baflar› elde etmek. Peki, bu ö¤-
rencilerden ileride ne kadar› ayaklar› üzerinde durup ifl
güç sahibi olabiliyor. Bu hiç kimsenin umurunda de¤il.
Özellikle de ö¤retim kurumlar›n›n. Oysa e¤itimin ve
okullar›n öncelikli amac›, önce istihdam ve ard›ndan da
baflar›l›, mutlu, bir o kadar da bol kazançl› bir gelecek
sunmak olmal›yd›. 
Elbette Temel E¤itim Kanununun öngördü¤ü, vatan›n›
milletini seven, hoflgörülü, soran, sorgulayan yurttafllar
yetifltirmek, her fleyden önemli ama devletin amaçlar›
kadar, bireylerin hedefleri de art›k dikkate al›nmal›d›r. 
‹stihdam garantisi olmayan, üretkenlik kazand›rmayan,
karfl›laflt›¤› sorunlar karfl›nda ezilme ya da kaçma yeri-
ne çözüm üretmekten y›lmayan gençler yetifltiremiyor-
sak, e¤itimin amaçlar› yeniden sorgulanmal›d›r.
Hele hele Türkiye gibi nüfusun neredeyse üçte birinin
okuma ça¤›ndaki çocuk ve gençlerden olufltu¤u ülke-
lerde bu çok daha ciddiye al›nmal›d›r. 
fiimdi baz› akl›evveller, e¤itimin ve üniversitenin ama-
c›, meslek adam› yetifltirmek, ifl bulmas›na yard›mc› ol-
mak de¤il entelektüel birikim, bilim, teknoloji üretmek
gibi farkl› e¤ilimler ortaya koyabilirler. Elbette bu tür
söylemlere de sayg› duyar›z. Ama okumufl iflsizlerin son
sürat artt›¤› flu günlerde, üniversite mezunlar›, ‘Onca y›l
niye okuduk?’, ‘Bu kadar y›l okudun da ne oldu. Bir ifl
bile bulam›yorsun’ fleklinde afla¤›lay›c› yorumlar›n he-
defi haline geldiyse, bugünkü e¤itim sistemi ve hedef-
leri yeniden sorgulanmal›d›r. 
Özetin özeti: Bireysel ve toplumsal geliflimin olmazsa
olmaz› olan e¤itim, yanl›fl ellerde, yanl›fl amaçlara yö-
neldi¤inde, yanl›fl sonuçlar do¤urabiliyor... 

Kaynak: Abbas Güçlü. “E¤itimin Amac› Ne?”, Milliyet,

13 Aral›k 2006.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk E¤itim Sisteminin Özel
Amaçlar›” konusuna bak›n›z.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk E¤itim Sisteminin
Genel Yap›s›” konusuna bak›n›z.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk E¤itim Sisteminin
Genel Yap›s›” konusuna bak›n›z.

4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk E¤itim Sisteminin
Genel Yap›s›” konusuna bak›n›z.

5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk E¤itim Sisteminin
Genel Yap›s›” konusuna bak›n›z.

6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n
Örgüt Yap›s›” konusuna bak›n›z.

7. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n
Örgüt Yap›s›” konusuna bak›n›z.

8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n
Örgüt Yap›s›” konusuna bak›n›z.

9. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n
Örgüt Yap›s›” konusuna bak›n›z.

10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk E¤itim Sisteminin
‹flleyifli” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Demokrasi e¤itimi: Her türlü e¤itim çal›flmalar›nda ö¤-
rencilere güçlü ve istikrarl›, hür ve demokratik bir top-
lum düzeninin gerçekleflmesi ve devam› için gereken
demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlay›fl,
davran›fl ve sorumluluk duygusu ile manevi de¤erlere
sayg›n›n kazand›r›l›p gelifltirilmesine çal›fl›l›r; ancak e¤i-
tim kurumlar›nda Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk
milliyetçili¤ine ayk›r› siyasi ve ideolojik telkinler yap›l-
mas›na ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tart›flma-
lara kar›fl›lmas›na hiçbir flekilde yer verilmez. 
E¤itim hakk›: Temel ilkö¤retim e¤itimini görmek her
Türk vatandafl›n›n hakk›d›r. Vatandafllar ilkö¤retim ku-
rumlar›ndan sonraki e¤itim kurumlar›nda ilgi, istidat ve
kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmaya devam edebilirler. 

S›ra Sizde 2

‹lkö¤retimin amac›; milli e¤itimin genel amaçlar›na ve
temel ilkelerine uygun olarak her Türk çocu¤unun iyi
birer yurttafl olabilmesi için, gerekli temel bilgi, beceri,
davran›fl ve al›flkanl›k kazanmas›n›, milli ahlak anlay›fl›-
na uygun olarak yetiflmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri
do¤rultusunda hayata ve bir üst ö¤renime haz›rlanma-
s›n› sa¤lamakt›r.

S›ra Sizde 3

Ortaö¤retim; genel ortaö¤retim ile mesleki ve teknik
ortaö¤retim olmak üzere iki bölümden oluflmaktad›r. 

S›ra Sizde 4

Özel e¤itim okullar›nda; görme engellilerin e¤itimi, iflit-
me engellilerin e¤itimi, ortopedik engellilerin e¤itimi,
zihinsel engellilerin e¤itimi, süre¤en hastal›¤› olanlar›n
e¤itimi, otistik çocuklar›n e¤itimi, üstün veya özel yete-
neklilerin e¤itimi ve kaynaflt›rma ve özel s›n›flarda e¤i-
tim kademelerinde e¤itim verilmektedir. 

S›ra Sizde 5

Yayg›n e¤itim halk e¤itimi, ç›rakl›k e¤itimi ve uzaktan
e¤itim yoluyla gerçeklefltirilmektedir. Yayg›n e¤itim ku-
rumlar›; Halk e¤itimi merkezleri, Ç›rakl›k e¤itimi mer-
kezleri, Pratik k›z sanat okullar›, Olgunlaflma enstitüle-
ri, Endüstri pratik sanat okullar›, Mesleki e¤itim merke-
zi, Yetiflkinler teknik e¤itim merkezleri, Özel kurslar,
Özel dershaneler, E¤itim ve uygulama okullar› (özel
e¤itim), Meslek okullar› (özel e¤itim), Mesleki e¤itim
merkezleri (özel e¤itim), Bilim ve sanat merkezleri (özel
e¤itim), Aç›k ilkö¤retim okulu ve Aç›k ö¤retim lisesidir.

S›ra Sizde 6

Ana Hizmet Birimleri, merkez örgütünde e¤itim-ö¤re-
tim hizmeti için yönetsel kararlar üreten birimlerdir.

S›ra Sizde 7

• Yönetim hizmetleri
• Personel hizmetleri
• E¤itim-ö¤retim hizmetleri
• Bütçe-yat›r›m hizmetleri
• Araflt›rma-planlama-istatistik hizmetleri
• Teftifl-rehberlik-soruflturma hizmetleri
• Sivil savunma hizmetleri
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S›ra Sizde 8

21 ülkede 38 temsilcili¤imiz vard›r.

S›ra Sizde 9

Türk E¤itim Sistemi, kendini yenileyebilmek için dö-
nütlerini Bakanl›¤›n, Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›nda gö-
revli bakanl›k müfettiflleri ile illerdeki ilkö¤retim müfet-
tifllerinin yapt›klar› denetleme, inceleme ve sorgulama
ifllemleri, belirli aral›klarla toplanan istatistiksel veriler,
s›nav sonuçlar›, denetçilerin verdikleri raporlar, okul
müdürlerine ilçe müdürlerinden ve okul-aile birli¤in-
den gelen bilgiler, ö¤retmenlerin y›l sonunda doldur-
duklar› de¤erlendirme çizelgeleri, E¤itim fiuralar›, çeflit-
li araflt›rmalar, yaz›l› ve görsel bas›ndaki elefltiriler, de-
¤erlendirmeler, panel, kongre vb. bilimsel toplant›lar-
daki öneriler, e¤itim sendikalar› ve sivil toplum örgütle-
rinin istek ve önerileri vb. bilgi kaynaklar›ndan al›r.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar
Ada, fiükrü (2002). “Türk E¤itim Sistemi”, Ö¤retmenlik

Mesle¤ine Girifl, (editör: Özcan Demirel, Zeki
Kaya), Ankara: PegemA Yay›nc›l›k.

Anadolu Üniversitesi Uzaktan E¤itim Ö¤renci Say›-

lar› (2010), http://ogrsayi.anadolu.edu,tr/aozet.htm
adresinden al›nm›flt›r.

Baflaran, ‹. Ethem (1996). Türkiye E¤itim Sistemi,

Ankara. 
(2006). Türk E¤itim Sistemi ve Okul Yönetimi,

Ankara Ekinoks Yay›nlar›.
Baflgöz, ‹lhan (1995). Türkiye’nin E¤itim Ç›kmaz› ve

Atatürk, Ankara: TC Kültür Bakanl›¤›.
Bircan, ‹smail ve Meryem Sefunç (2006)”E¤itimin

Yönetsel Temelleri”, E¤itim Bilimine Girifl,

(Editör: Veysel Sönmez), Ankara: An› Yay›nc›l›k.
C›r›lt›, Hüseyin (1983). “‹lkö¤retim”, Cumhuriyet

Döneminde E¤itim, ‹stanbul: MEB.
Erdo¤an, ‹rfan (2002). Yeni Bir BinY›la Do¤ru Türk

E¤im Sistemi: Sorunlar ve Çözümler, (3. B.), ‹s-
tanbul: Sistem Yay›nc›l›k.

Erdo¤an, ‹rfan (2000). Ça¤dafl E¤itim Sistemleri, ‹s-
tanbul: Sistem Yay›nc›l›k.

Ergezer, Burhanettin. 21. yy’da Türk Milli E¤itimi,

Ankara: Ocak Yay›nlar›, 1999.
Ergün, Mustafa (1982). Atatürk Devri Türk E¤itimi,

Ankara.

Gök, Fatma (1999). “75 Y›lda ‹nsan Yetifltirme E¤itim ve
Devlet”. 75 Y›lda E¤itim, ‹stanbul:Tarih Vakf›
Yay›nlar›. 

MEB Teflkilat› (2007)).http://meb.gov.tr adresinden al›-
n›flt›r.

Kaya, Yahya Kemal (1989). ‹nsan Yetifltirme Düzeni-

mize Yeni Bir Bak›fl, (E¤itimde Model Aray›fl›). An-
kara: Bilim Yay›nlar›.

Kaya, Yahya Kemal (1996). E¤itim Yönetimi: Kuram

ve Türkiye’deki Uygulama, (6.B.), Ankara Bilim
Kitap Ltd. fiti.

Milli E¤itim Temel Kanunu (2007). http://mevzuat.
meb.gov.tr/html/88.html adresinden al›nm›flt›r.

Milli E¤itim Bakanl›¤› Teflkilat ve Görevleri Hak-

k›nda Kanun (2007), http://mevzuat.meb.gov.tr/
html/73.html adresinden al›nm›flt›r.

Milli E¤itim ‹statistikleri, Örgün E¤itim (2010), 2009-
2010 http://sgb.meb.gov.tr/ adresinden al›nm›flt›r.

O¤uz, Orhan, Ayla Ayla Oktay, Halis Ayhan. 21. Yüz-

y›lda E¤itim ve Türk E¤itim Sistemi, ‹stanbul:
De¤erler E¤itimi Merkezi Yay›nlar›.

Okçabol, R›fat (1997). “Milli E¤itimdeki Sorunlara Sis-
tem Yaklafl›m› ve Yeni Yönetim Modeli”, E¤itimde

Yans›malar-V-21.Yüzy›l›n Efli¤inde Türk E¤itim

Sempozyumu Bildirileri, ‹zmir: D.E.U (10-12 Ni-
san 1997).

(1999). “Cumhuriyet’in 75. Y›l›nda Ortaö¤retim Sis-
temimiz”, 75 Y›lda E¤itim. ‹stanbul: Tarih Vakf›
Yay›nlar›.

(2005). Türkiye E¤itim Sistemi, Ankara: Ütopya
Yay›n›.

fiiflman, Mehmet ve ‹brahim Tafldemir (2008). Türk E¤i-

tim Sistemi ve Okul Yönetimi, Ankara: Pegem
Akademi Yay›nc›l›k,.

Türk, Ercan (1999). Türk E¤itim Sistemi, Ankara: No-
bel Yay›n Da¤›t›m. 2001 Y›l› Bafl›nda Milli E¤itim

(2001), Ankara: MEB Yay›nlar›.
Üniversite, Üniversite Ö¤renci Say›lar› (2010),

http://yogm.meb.gov.tr/ adresinden al›nm›flt›r.





71

E¤itim Yönetimi

E¤itim yönetimi, di¤er bilim dallar›na göre oldukça yeni bir bilim dal›d›r. E¤itim
sisteminde yer alan e¤itim örgütlerini, ülkenin e¤itim politikalar› ile kendi yönetsel
ve örgütsel amaçlar› do¤rultusunda yaflatma ve verimini art›rma amac›n› güden
e¤itim yönetimi, ayn› zamanda yönetim biliminin alt bir bilim dal›d›r. E¤itim sis-
temini bir bütün olarak ele al›p çözümlemeyerek, birlefltirmeyi amaçlayan e¤itim
yönetimi, okul yönetimini de kapsamaktad›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Örgüt gereksinimini aç›klayabilecek,
Yönetim ile yöneticinin temel amaçlar›n› tan›mlayabilecek,
Örgütlerde gerçeklefltirilen yönetsel ifllevleri s›ralayabilecek,
Yönetsel ifllevlerin ba¤lant› süreçlerini aç›klayabilecek,
Yönetimin özelliklerini söyleyebilecek,
E¤itim yönetiminin kapsam› ve temel ifllevini özetleyebilecek,
E¤itim yönetiminin kendine özgü yönlerini s›ralayabilecek,
E¤itim yönetiminin amaçlar›n› özetleyebilecek,
E¤itim yöneticisi ve görevlerini tan›mlayabilecek

bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

N
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• G‹R‹fi
• ÖRGÜT
• YÖNET‹M VE YÖNET‹C‹
• YÖNETSEL ‹fiLEVLER
• YÖNETSEL ‹fiLEVLER‹N BA⁄LANTI SÜREÇLER‹
• YÖNET‹M‹N ÖZELL‹KLER‹
• E⁄‹T‹M YÖNET‹M‹
• E⁄‹T‹M YÖNET‹M‹N‹N KEND‹NE ÖZGÜ YÖNLER‹
• E⁄‹T‹M YÖNET‹M‹N‹N AMAÇLARI
• E⁄‹T‹M YÖNET‹C‹S‹ VE GÖREVLER‹

Örnek Olay

Ekin Han›m yo¤un bir günün ard›ndan ifl yerinden ç›kmak üzereydi ki o s›rada
amiri 2005 y›l› Orta Ö¤retim Kurumlar› Ö¤renci Seçme S›nav›n›n ‹ç Anadolu Böl-
gesi sonuçlar›n› pazartesi gününe istedi¤ini söyledi. Mesai saati bitmifl olmas›na
ra¤men, daha otobüs saatine yaklafl›k iki saat vard›. En az›ndan sonuçlar›n bir
k›sm›n› haz›rlayabilirdi. Yeniden ifle koyuldu. Gerekli dokümanlar› buldu, bir k›s-
m›n› bilgisayar ortam›na geçirerek raporlaflt›rmaya bafllad›. Otobüs saatine az
kalm›flt›. Art›k ç›kmas› gerekiyordu. Zaten iflin büyük bir k›sm›n› tamamlam›flt›.

Biletini önceden almas› iyi olmufltu. Yoksa otobüsü yakalamas› mümkün ol-
mayacakt›. Evet, sonunda otobüsteydi. Eflyalar›n› koyarken “Hofl geldin han›m k›-
z›m.” sesini duydu. O da: “Hofl bulduk teyze.” diye cevaplad›. Daha oturmadan
sohbete bafllad›¤›m›za göre uzun bir yolculuk olacak diye düflündü ve tebessüm et-
ti. Yerine oturur oturmaz teyze ad›n›n Hafize oldu¤unu söyleyerek kendini tan›t-
t›. Bir k›z› ve bir o¤lu oldu¤unu; k›z›n›n iki o¤lu oldu¤unu, o¤lunun ise iki k›z› bir
o¤lu oldu¤unu; torunlar›n›n yafllar›n›, gittikleri okullar› vb. anlatt› durdu... 

S›ra komflular›na gelmiflti. Onlar›n da özgeçmifllerini anlatt›ktan sonra, yine
torunlar›na dönmüfltü. Anlafl›lan flu anda en büyük s›k›nt› torunlar›yd›. Bu y›l to-
runlar›ndan üçü üniversite s›nav›na gireceklerdi. Gerçi ikisi ilk defa di¤eri ise
ikinci kez girecekti. ‹stedi¤i bölümlerden birini geçen s›navlarda kazanamam›flt›.
Di¤er ikisi de birkaç y›l içinde gireceklerdi... Niye bu çocuklar› böyle u¤raflt›r›yor-
lard›? Acaba onlar istedikleri yerleri kazanabilecekler miydi? ‹steyen istedi¤i bölü-
me gitseydi... Yetmezmifl gibi bir de lise için s›nav ç›karm›fllard›. Bunlar› anlaya-
bilmek mümkün de¤ildi. Üniversiteye girmekte yetmiyordu. Bunca üniversite me-
zunu ifl bulam›yordu. Eskiden böyle bir fley yoktu. Lise, ortaokul mezunu bile he-
men ifl bulabiliyordu. Komflular›n›n çocuklar›n›n da durumu pek farkl› de¤ildi.
Fethi ile Sibel de s›nav› kazanamam›fllard›. Ozan üniversiteyi bitirmifl olmas›na
ra¤men y›llardan beri belli bafll› bir ifl bulamam›flt›. Ferdi askerden de gelmiflti
ama o da istedi¤i gibi bir ifl bulamam›flt›...
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Anahtar Kavramlar
• Örgüt
• Yönetim
• Yönetici

• Yönetsel ‹fllevler
• E¤itim Yönetimi
• E¤itim Yöneticisi

‹çindekiler



G‹R‹fi
‹nsano¤lu yeterlilikleri yan›nda s›n›rl›l›klar› ve gereksinimleri olan bir varl›kt›r. Bu
gereksinimlerin bir k›sm› birincil gereksinimler olup karfl›lanmad›¤› zaman insan
hayat›n›n tehlikeye girmesine neden olan gereksinimlerdir. Yeme, içme nefes al-
ma gibi birincil gereksinimlerin tamam›n› bile insano¤lunun tek bafl›na karfl›lama-
s› her zaman mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla insano¤lunun en az›ndan hayatta kala-
bilmesi veya hayat›n› sürdürebilmesi için di¤er insanlarla güç birli¤i yapmas› gere-
kir. Güç birli¤inin yap›ld›¤› yerler öncelikle gruplard›r. Bu anlamda en temel grup
ailedir. Gruplar birden fazla kifliden, örgütler birden fazla gruptan oluflan yap›lar-
d›r. Grup veya örgüt çat›s› alt›nda bir araya gelmifl insanlar›n belli amaçlar› söz ko-
nusudur. Bu amaçlar gerçeklefltirildi¤i sürece grup veya örgüt varl›¤›n› sürdürür.
Fakat fluras› da vard›r ki grup veya örgüt çat›s› alt›nda bir araya gelmifl olan insan-
lar›n eylemleri belli bir amaca yönelik olarak kendili¤inden eflgüdümlenemez. Efl-
güdümleme olmadan amaçlara ulaflmak mümkün de¤ildir. Bu sebeple, eflgüdüm-
lemeyi gerçeklefltirecek bir yap› ve kifliye gereksinim duyulur. Bu yap› yönetim
olup, bunu gerçeklefltirecek kifli de yöneticidir.

‹nsano¤lu yeryüzünde yaflamaya bafllad›¤› andan itibaren yönetim, grup, örgüt
kavramlar› ve olgular› hayat›na girmifltir. Bunlar olmadan insano¤lunun yeryüzün-
de mevcudiyetini devam ettirmesi mümkün de¤ildir. Sanayi devrimiyle birlikte yö-
netim olgusu bir bilim dal› haline gelmifl, zaman içinde di¤er bilim dallar›na da
uyarlanm›flt›r. Dolay›s›yla yönetim biliminin e¤itime uyarlanmas› olan e¤itim yöne-
timi, yönetim bilimine göre çok daha yeni bir bilim dal›d›r. E¤itim yönetiminin
amac›, e¤itim sistemini ülkenin e¤itim politikalar› ve amaçlar› do¤rultusunda yaflat-
mak ve ifller durumda tutmakt›r.

ÖRGÜT
Örgüt ve örgütsel yaflam, insano¤lu için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Hemen he-
men tarihin tüm dönemlerinde bireyler, yaflamlar› boyunca çeflitli örgütler içinde
yaflam›fl ve yaflamaktad›rlar. Çünkü insan, geçmiflten gelece¤e biyolojik, fizyolojik
ve ruhsal birtak›m s›n›rl›l›klara sahiptir. S›n›rl›l›klar›n üstesinden gelebilmenin, na-
diren kiflisel çabalarla baflar›ld›¤› söylenebilir. Bu s›n›rl›l›klar›n üstesinden gelebil-
mek için baflkalar›yla ifl birli¤i yapmas› gerekir. ‹fl birli¤inin yap›ld›¤› yerler ise ön-
celikle gruplard›r. Gruplar›n belli bir amaç çerçevesinde bir araya gelmesiyle ör-
gütler oluflur.

Örgüt bireysel yetenekleri art›ran bir araç oldu¤u gibi, ayn› zamanda, bireysel
amaçlar›n gerçeklefltirme arac›d›r. Kiflisel amaçlar›n› gerçeklefltirmeye çal›flan birey-
lerin çabalar› sonucu ortaya ç›kan örgüt; örgütsel amaçlar›n baflar›lmas›yla da sürek-
lili¤i sa¤lanan bir yap›d›r. ‹fl birli¤i yapma, bireysel s›n›rl›l›klardan dolay› kifliye tek
bafl›na baflarabilmesi güç veya olanaks›z olan gereksinimleri karfl›lama yetene¤ini
kazand›r›r. Örgütler de bireylerden, kendi kiflisel amaçlar›n›n ötesindeki örgütsel
amaçlara yönelik belirli katk›lar sa¤lamas›n› bekler. Örgütlerde temelde iki farkl›
amaç söz konusudur. Birinci ve öncelikli amaç örgütün baflarmay› hedefledi¤i ör-
gütsel amaçlar iken, bir di¤eri örgütü oluflturan bireylerin kiflisel amaçlar›d›r.

Örgütlerin do¤as›ndan kaynakland›¤› için tüm örgütlerde gözlenebilecek iki farkl› genel
amac› aç›klay›n›z. 
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Olgu, birtak›m olaylar›n
dayand›¤› sebep veya bu
sebeplerin yol açt›¤› sonuç
olarak tan›mlanabilir.



Örgütsel ve bireysel amaçlar aras›ndaki uyum, örgütsel baflar›n›n anahtar›d›r.
Örgütlerin kurulufl amac›, örgütsel ögeleri bir araya getirerek, bir sinerji ortaya ç›-
kartmakt›r. Sinerji, örgütsel ve bireysel amaçlar›n bütünlefltirilmesiyle sa¤lanan ila-
ve bir örgütsel güçtür. Bir yönetim kavram› olan sinerji; bütünün, parçalar›n topla-
m›ndan daha büyük olmas› durumunu ifade eder ve basitçe 2+2 = 5 olarak sem-
bolize edilir. Dolay›s›yla örgütler, örgütsel ve bireysel amaçlar›n baflar›lmas› do¤-
rultusunda bir araya gelen insanlar ile bu amaca yönelik olarak sa¤lanan di¤er
kaynaklar›n oluflturdu¤u fiziksel, sosyal ve befleri yap›lard›r. Bu yap›n›n sinerji
içinde çal›flmas› ise, tüm örgütlerin baflar›lar›n› art›rmalar›na katk› sa¤layaca¤› için,
arzu edilen bir durumdur. Örgütlerin ve çal›flanlar›n baflar›s›, amaca ulaflmada gös-
terilen etkinlik düzeyi ile ölçülür.

‹nsanlar›n amaçlar›n› gerçeklefltirmede bir araç olarak kabul edilen örgütler,
rastlant›sal olarak bir araya gelmifl bir grup insandan oluflmufl yap›lar de¤ildir. Bir
örgütten söz edebilmek için en az›ndan üç temel özelli¤in bir arada bulunmas› ge-
rekir. Söz konusu bu üç özellik:

1. Birden fazla insan,
2. Gerçeklefltirilmesi insanlar›n bireysel güçlerini aflan ortak bir amaç ile
3. Bu amac› gerçeklefltirmeye yönelik istekliliktir.
Yukar›da belirtilen özellikler bir arada bulunmad›¤›nda bir örgütten ya da ör-

gütlü bir çabadan söz etmek olas› de¤ildir. Ayr›ca bu özellikler irdelenecek oldu-
¤unda buradan da bir örgütün iki temel amac›n›n ortaya ç›kt›¤› görülecektir. Ger-
çeklefltirilmesi insanlar›n bireysel güçlerini aflan ortak bir amaç örgütsel amaç
iken, bu amac› gerçeklefltirmeye yönelik isteklilik bireysel amaçlardan kaynaklan-
maktad›r. Çünkü birey örgüte söz konusu bu istekle katk›da bulundu¤unda, örgüt-
te bireyin kiflisel amaçlar›na katk› sa¤layacakt›r. Görüldü¤ü gibi örgütler ve bunun
do¤al bir sonucu olan örgütlenme toplumsal bir olgu olup toplumlar›n var oldu¤u
zamandan günümüze kadar sürüp gelmifltir. Bu sebeple, toplumsal birimlerin hep-
si örgüt niteli¤i tafl›makla birlikte, ayn› zamanda içinde bulunduklar› toplumun
özelliklerini yans›t›r. Tüm örgütler az ya da çok içinde bulundu¤u toplumun de-
¤erlerini, inançlar›n›, felsefelerini, deneyimlerini, al›flkanl›klar›n›, beklentilerini,
normlar›n› ve davran›fllar›n› paylaflan dinamik sistemlerdir.

Örgütler yaflam›n tüm alanlar›nda yer ald›klar›ndan, insan yaflam›n›n tamam›n›n
de¤iflik örgütlerde geçti¤i söylenebilir. Bu ba¤lamada aile, e¤itim ve çal›flma örgüt-
leri, di¤er örgütsel yap›lara göre daha önemlidir. Çünkü insan yaflam›n›n önemli bir
bölümü bu örgütlerde geçer. Örne¤in birey bir ailede do¤up yaflam›n› sürdürürken,
befl alt› yafllar›ndan itibaren bir e¤itim örgütüne üye olur; onun politikalar›, süreçle-
ri, beklentileri ve kültürü ile birlikte yaflamaya bafllar. Birey e¤itim örgütlerinde e¤i-
tim gereksinimini karfl›larken, içinde bulundu¤u örgüte ve topluma karfl› sorumlu-
luklar›n› ö¤renmeye ve yerine getirmeye çal›fl›r. Bu süreç içinde bireysel ve örgüt-
sel amaçlar›n gerçeklefltirilip-gerçeklefltirilmemesinde yönetim kavram› öne ç›k-
maktad›r. ‹nsan eylemleri kendili¤inden eflgüdümlenemedi¤i için, bir tak›m amaç-
larla bir araya gelmifl topluluklar›n bir tak›m iflleri sürekli olarak gerçeklefltirme ça-
bas› gösterdi¤i her yerde, yönetim etkinli¤inin de olmas› kaç›n›lmazd›r.

YÖNET‹M VE YÖNET‹C‹
Örgüt, yönetim kavram› ile anlam bulan bir kavramd›r. Çünkü örgüt içindeki insan
etkinlikleri ortak bir amaca veya amaçlara yönelik olarak hiçbir zaman kendili¤in-
den eflgüdümlenemezler. Bu ba¤lamda yönetim, örgütsel etkinliklerin temel ve
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Örgütsel baflar›n›n anahtar›,
örgütsel ile bireysel amaçlar
aras›ndaki uyumdur.

Örgütler dinamik
sistemlerdir.

‹nsanlar›n belli bir amaca
yönelik eylemleri
kendili¤inden
eflgüdümlenemez.



birlefltirici ögesi olarak ortaya ç›kmakta ve böylece yönetim ile örgüt yap›lar› bir-
birlerini tamamlamaktad›r. 

Yönetimin temel gerekçesini aç›klay›n›z.

‹lk insan›n do¤aya ve zorba insanlara karfl› koyma amac›yla kader ve güç birli-
¤i yapmak üzere bir araya gelmek zorunda kald›¤› düflünülürse yönetim olay›n›n
da örgüt kavram› gibi insanl›k tarihi kadar eskilere dayand›¤› söylenebilir. ‹nsan
gücü ve kapasitesinin bir s›n›r› olmas›, ifl birli¤i içinde amaçlara ulaflmay› gerekti-
rir. Bu anlam›yla yönetim, insan do¤as›n›n yaflam›n› sürdürme güdüsünün bir so-
nucu olarak ortaya ç›kmaktad›r. Dolay›s›yla, yönetimin bafllang›c› insanlar›n toplu
yaflamaya bafllad›klar› döneme kadar götürülebilir. Yönetime iliflkin bulunabilen
en eski belgeler ise dört bin y›l öncesine aittir. Bunlar, tarihin en eski bürokrasisi
kabul edilen M›s›r’›n Nil Nehri’nin su yolunun yönetimi ile ilgilidir. Yönetim, yö-
netsel eylemlerde yöneticinin yarat›c›l›k ve liderlik yeteneklerinin oynad›¤› rolden
dolay› en eski sanat olarak nitelendirilmesine ra¤men, yönetimim bir bilim dal›
olarak ortaya ç›kmas› oldukça yenidir. Yönetim düflüncesinin zaman içinde siste-
matik geliflimi ile birlikte bir bilim dal› olarak kabul edilmesi genel olarak, büyük
endüstri örgütlerinin ve dolay›s›yla onlar›n yap› ve yönetim ile ilgili sorunlar›n›n
ortaya ç›kt›¤› 19. yüzy›l›n sonlar› olarak görülür.

Yönetim, insanlara ifl yapt›rma veya ifl yapt›rabilme sanat› olarak tan›mlanabilir.
Daha genifl anlamda ise, örgütte önceden saptanan amaçlara ulaflmak için kaynak-
lar›n organize edildi¤i ve gelecekteki etkinliklerin belirlenmesi amac›yla sonuçla-
r›n de¤erlendirildi¤i bir süreçtir. Hangi tan›m kullan›l›rsa kullan›ls›n, binlerce y›ld›r
bireylerin oldu¤u kadar uygarl›klar›n da baflar›s› için gerekli olan anahtar etken,
yönetim olmufltur. 

Yönetimin temel amac›, örgüt kavram› anlat›l›rken de aç›kland›¤› gibi, örgütün
amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesidir. Bunu yapmak için, örgütte yer alan bireylerin ge-
reksinimleri ile örgüt amaçlar› aras›nda bir denge kurulmas› gerekir. ‹nsanlar›n ey-
lemlerde bulunmas›n›n temel nedeni gereksinimleridir ve insanlar çok çeflitli gerek-
sinimlere sahiptir. Bu gereksinimlerin bir k›sm›n› insan kendi bafl›na karfl›larken,
büyük bir k›sm›n› da örgüt ad› verilen yap›lar alt›nda di¤er insanlarla yapt›klar› ifl
birli¤i sonucunda karfl›larlar. ‹nsan gereksinimleri, bireysel amaçlar› ortaya ç›kar›r.
Dolay›s›yla yönetimin en temel görevlerinden biri de, örgütte yer alan bireylerin
amaçlar› ile örgütün amaçlar› aras›nda bir denge kurup, bunlar› karfl›lamakt›r.

Yönetim etkinliklerini gerçeklefltiren baflta yöneticidir. Yöneticinin temel ama-
c› ise belli bir amaca yönelik olarak bir araya gelmifl insan ve madde kaynaklar›n›
örgütsel amaçlara ulaflmak için eflgüdümleyerek, ifl birli¤i içinde etkili ve verimli
olarak yönetmektir. Örgütlerin ve yönetimin hammaddesi insand›r ve insan› verim-
li yönetmek esast›r. Baflar›s›z bir yöneticinin yönetti¤i bir örgütün baflar›l› olmas›
ve baflar›s›n› devam ettirmesi mümkün de¤ildir. Yönetici örgütün beyni, yönetim
ise bütün örgütsel etkinliklerin kumanda merkezidir. Baflar›s›z bir yönetim etkinli-
¤i, canl› ve dinamik bir organizma olarak nitelendirilen örgütün amaçlar›na ulafl-
mas›n› sa¤layabilecek sonuçlar› ortaya koyamaz. Bu nedenle, yönetimi olmayan
etkili bir örgüt düflünülemeyece¤i gibi, örgütü olmayan bir yönetimi de düflünmek
mümkün de¤ildir. Örgüt etkinliklerini oluflturma ve yürütme biçimleri ise örgüt
kültürünü meydana getirir.
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Yönetim oldukça yeni bir
bilim dal› olup insanlara ifl
yapt›rma sanat› olarak
görülmektedir. 

Etkililik, örgütün amaçlar›n›
gerçeklefltirme derecesi iken
verimlilik genellikle birim
girdi bafl›na üretilen ç›kt›
veya eldeki kaynaklarla
(girdi) en fazla ç›kt›n›n
(ürün veya hizmet) elde
edilmesi olarak
tan›mlanabilir. 



Yönetim, bir örgütü amaçlar›na ulaflt›rmak için yönetici taraf›ndan ifl gücü, ser-
maye ve kaynaklar›n sevk ve eflgüdümünü ifade eden bir kavramd›r. Buna göre
yönetimin temel görevi, belirli örgütsel etkinlikleri gerçeklefltirmektir. Yönetim bu
görevini, yönetsel ifllevleri gerçeklefltirerek somutlaflt›r›r.

Yönetimin temel görevini aç›klay›n›z.

YÖNETSEL ‹fiLEVLER
Evrensel niteli¤e sahip bir olgu olan yönetim, belirli baz› ifllevlerin uygulanmas›
ile yak›ndan iliflkilidir. Örgütün tip ve etkinlik alan› ne olursa olsun, etkili bir yö-
netim anlay›fl› kurarak bunu gelifltirmek; ancak yönetsel ifllevlerin uygulanmas›y-
la mümkündür. Görüldü¤ü gibi yönetsel ifllevler de evrenseldir. Söz konusu bu
ifllevler s›ras›yla planlama, örgütleme, yöneltme, eflgüdümleme ve denetleme ola-
rak ifade edilebilir. Bunlar bir anlamda örgütsel amaçlara ulaflmay› sa¤layan yö-
netsel eylemlerdir.

Planlama
Planlama, “Örgütsel amaçlara ulaflmak için gerekli olan en iyi politika ve yöntem-
lerin seçimi”; “ne yap›laca¤›n›n önceden kararlaflt›r›lmas›” veya “neyin, ne zaman,
nerede ve kim taraf›ndan yap›laca¤›n›n önceden kararlaflt›r›lmas› süreci” fleklinde
ifade edilebilir. 

Planlama eylemi; haz›rlama, uygulama, izleme ve de¤erlendirme süreçlerinden
oluflur. Amaçlar›n, eldeki kaynak ve olanaklar ile bunlar›n amaca ulaflmada nas›l
kullan›laca¤›n›n belirlenmesi ifllemine haz›rlama süreci ad› verilir. Planlama, belge
üzerinden yaflama aktar›l›r ki buna da uygulama süreci ad› verilir. Üçüncü aflama-
da ise planlaman›n uygulanmas› izlenir. Üçüncü aflamayla birlikte gerçeklefltirilen
son aflamada ise izleme esnas›nda oluflabilecek aksakl›klar, sapmalar belirlenerek
bunlar›n niteli¤ine göre anl›k veya uzun erimli çözümler üretilir. 

Plan haz›rlanmas›nda afla¤›daki üç ilke esas al›n›r:
• Plan›n tekli¤i ilkesi: Bir örgütte belirli bir amaca yönelik, belirli bir zaman

boyutu içinde tek bir plan uygulan›r. Ancak bir plan›n yer, birim ve zaman
gibi çeflitli aç›lardan genel bir plan›n bölümleri olarak parçalara bölünmesi,
plan›n tekli¤i ilkesine ayk›r› de¤ildir.

• Plan›n esnekli¤i ilkesi: Planlar gelece¤e yönelik oldu¤undan ve gelecek
hakk›ndaki tahminler her zaman gerçekleflmeyece¤inden, haz›rlanacak plan-
lar gelecekte oluflabilecek de¤iflikliklere uyarlanabilir ve esnek olmal›d›r.

• Plan›n aç›kl›¤› ilkesi: Plan genellikle uzmanlar taraf›ndan haz›rlan›r ve yö-
neticilerin etkisiyle iflgörenler taraf›ndan uygulan›r. Bu nedenle iyi bir
plan, onu uygulayacak insanlar›n kolayl›kla anlayabilece¤i bir dil ve ifade
ile yaz›lmal›d›r.

Örgütleme
Planlama basama¤›nda belli bir amaca yönelik olarak haz›rlanan planlar› gerçeklefl-
tirmek için gerekli bir yap›n›n oluflturulmas› gerekir. Bu yap›ya örgütleme ad› veri-
lir. Örgütleme, planlar do¤rultusunda madde ve insan kaynaklar›n› sa¤layarak, ka-
zan›lmas› istenen amaçlar› gerçeklefltirmek için yap›lacak ifller ile bu ifllerin çal›fla-
cak kifliler aras›nda bölünmesi ve bu kifliler aras›ndaki iliflkilerin belirlenmesidir. 

‹nsan ve madde kaynaklar›n›n belirli bir düzen içinde bir araya getirilmesiyle
ortaya ç›kan örgüt yap›s›n›n, yöneticinin eylemlerini kolaylaflt›r›c› özelli¤e sahip
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Süreç, bir amaca dönük
karfl›l›kl› iliflkili eylem veya
olaylar›n bir ak›fl›d›r.
Süreklili¤i, aflamal›l›¤›,
de¤iflimi, bir durumdan
baflka bir duruma dönüflümü
ifade eder. 

Örgütleme, planlar›
gerçeklefltirmek için gerekli
yap›n›n oluflturulmas›d›r.



olmas› oldukça önemlidir. Bunun için, hem planlar›n hem de örgütlemenin bu
özellik göz önünde bulundurularak yap›lmas› gerekir. Aksi taktirde, örgütleme ile
örgütün amaçlar›na ulaflmas› kolaylaflaca¤› yerde daha da güçleflir.

Örgütleme sürecinin evreleri genel olarak üç bafll›k alt›nda toplanabilir:
1. Yap›lacak ifllerin belirlenmesi ve s›n›fland›r›lmas›
2. Bu iflleri yapacak kiflilerin belirlenmesi ile
3. ‹fllerin yap›labilmesi için gerekli yer araç ve yöntemlerin belirlenmesi.
Her örgüt gibi e¤itim örgütünde de yönetici, örgütleme sürecine baflvurmak zo-

rundad›r. Çünkü örgüte al›nan girdilerin, çal›flan iflgörenlerin, yönetsel ve e¤itsel
amaçlara ulaflmada kullan›lan araç ve gereçlerin güç birli¤ini sa¤lamaya gereklilik
vard›r.

Yöneltme
Planlama ve örgütlemeyle kurulan düzenin eyleme geçirilme basama¤› ise yö-
neltmedir. Yöneltme, astlar›n etkili ve verimli bir biçimde çal›flmalar›n› sa¤lamak
amac›yla, örgütün insan kaynaklar›n› rasyonel ve etkin bir flekilde yönetici tara-
f›ndan harekete geçirilme sürecidir. Yöneltme süreci asl›nda bir etkileme-etkilen-
me sürecidir. 

Yöneticiler örgütün amaçlar›n› gerçeklefltirmek ad›na, örgütün her kademesinde
çal›flan kiflileri, amaca yönelik verilen kararlar› uygulamak ad›na etkilemek isterler.
Yöneticiler astlar› harekete geçirecek emirleri verirken, ifl birli¤ini de öne ç›karmak
durumundad›rlar. Yöneltme iflgörenlerin görevlerini en etkin ve verimli biçimde ye-
rine getirmelerini sa¤lamak ad›na yürütülen bir etkinlik olup unsurlar› da afla¤›da
s›ralanm›flt›r. Bu unsurlar asl›nda yöneticinin emrine tahsis edilmifl kaynaklard›r:

• ‹nsangücü kaynaklar›n›n yönetimi: Ad›ndan da anlafl›labilece¤i gibi, üretim
faktörlerinin en önemlisidir. Yönetici, kendine ba¤l› astlar› yans›z, insanc›l
ve hoflgörülü bir biçimde yönetirse baflar›l› olur.

• Fiziksel kaynaklar›n yönetimi: ‹nsan gücü d›fl›nda kalan kaynaklar›n yö-
netimidir.

• Usul ve metotlar›n yönetimi: Bir örgüt içinde de çeflitli eylemlerin yürütül-
mesi yöneticinin istek ve beklentilerine göre de¤il, belirli bir tak›m prose-
dürlere, yönetmeliklere vb. göre yap›l›r. Her yönetici de mevcut kaynaklar›
örgütün usul ve metot uygun biçimde yönetmelidir.

Yönetici emir verme arac›l›¤›yla emrine tahsis edilmifl olan yukar›da s›ralanan
kaynaklar› harekete geçirir. Harekete geçirme, yöneltmenin bitti¤i anlam›na gel-
mez. Amaca yönelik hareket ve eylemeler devam ettikçe, yöneltme ifllevi de varl›-
¤›n› sürdürecektir. Dolay›s›yla örgüt varl›¤›n› sürdürdü¤ü sürece, yöneltme ifllevi
de var olacakt›r. Aksi takdirde örgütün etkili bir flekilde yoluna devam etmesi
mümkün de¤ildir.

Eflgüdümleme
Eflgüdümleme, örgütün amaç veya amaçlar›na ulaflmas›n› kolaylaflt›rmak ve baflar›
flans›n› art›rmak için örgütteki bütün eylemler ile bölümler aras›nda uyumun sa¤-
lanmas› veya k›saca örgütte yer alan kiflilerin çabalar›n›n birlefltirilmesi olarak ta-
n›mlanabilir. Araflt›rmalara göre örgütlerde en çok karfl›lafl›lan sorunlar›n bafl›nda
eflgüdümleme sorunlar› gelmektedir.

Örgüt amaçlar›n›n gerçeklefltirilebilmesi için görev bölümünün yap›larak örgüt
üyelerinin görev bölümü kapsam›nda ortaya koyduklar› çabalar›n eflgüdümlenme-
si gereklidir. Dolay›s›yla, örgüt içindeki bireylerin gerçeklefltirdikleri davran›fllar
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Yöneltme, kurulan düzenin
eyleme geçirilme sürecidir.

Eflgüdümleme, örgütün
karmafl›kl›¤› ile do¤ru
orant›l› olarak önem
kazanan bir ifllevdir. 



genel anlamda örgütsel davran›fllar olup özünde bu davran›fllar eflgüdümlü dav-
ran›fllard›r. Eflgüdüm sürecinin de dört özelli¤i söz konusudur. Bunlar:

1. Eflgüdüm bir uzlafl›m eylemidir.
2. Kararlar›n uyguland›¤› bir süreçtir.
3. ‹nsan ve madde kaynaklar›n› bütünlefltiren bir aflamad›r ve
4. Yönetsel ifllevlerin her aflamas› bu sürece katk› sa¤lar.
Örgütte gerçeklefltirilen iyi bir eflgüdümlemenin örgüte sa¤lad›klar› da olduk-

ça fazlad›r. ‹yi bir eflgüdümleme ile örgüte afla¤›da s›ralanan yaralar› sa¤lamak
mümkündür:

• Yeni fikirlerin yay›lmas›,
• Sorunlar›n daha iyi anlafl›lmas›,
• Kar›fl›kl›k ve gereksiz tekrarlar›n önlenmesi,
• Örgütte yürütülen politika, plan ilkelerin daha iyi anlafl›lmas› ile
• ‹fllerin daha düzenli bir biçimde yap›lmas› olarak ifade edilebilir.
Yöneticinin eflgüdümle ihmali uyumsuzlu¤a, uyumsuzluk ise çat›flma ve isten-

meyen durumlar›n ortaya ç›kmas›na neden olur. ‹stenmeyen durumlar ve örgütü
olumsuz yönde etkileyen çat›flmalar ortadan kald›r›lmad›kça örgütün hedeflerine
ulaflmas› ya imkans›z ya da verimsiz bir biçimde gerçekleflecektir. Örgütte bu ve
benzeri koflullar alt›nda ne etkililik veya verimlilikten ne de özellikle sinerjiden
bahsetmek mümkün olmayacakt›r.

Denetleme 
Denetleme, planlanan etkinliklerle, gerçeklefltirilen etkinliklerinin birbirleriyle olan
tutarl›klar›n› veya tutars›zl›klar›n› belirleme sürecidir. Türüne, amac›na, kuruluflu-
na bak›lmaks›z›n tüm örgütler gibi insan da, kendini denetlemeden ifllerini yap›p
amaçlar›n› gerçeklefltiremez. Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmay› ön-
lemek için, örgütün ifllemesini izleme ve düzeltme süreci olarak tan›mlanabilir. 

Örgütte planlanan ile gerçekleflen amaçlar›n kontrol ve de¤erlendirilmesi, yöne-
tici taraf›ndan denetleme ifllevi ile gerçeklefltirilir. Denetleme, planlar ile gerçekle-
flen amaçlar aras›nda bir fark olup-olmad›¤›n›; varsa bunun nedenleri ile miktar›n›n
araflt›r›larak ortaya konuldu¤u ve söz konusu fark›n giderilmeye çal›fl›ld›¤› bir sü-
reçtir. ‹yi bir flekilde gerçeklefltirilen denetleme süreciyle, örgütler amaçlar›ndan
uzaklaflmaz ve beklide en önemlisi verimliliklerini bu süreç arac›l›¤›yla daha kolay
art›rabilirler. Amaçlar›na ulaflamayan veya ulaflmakta güçlük çeken bir örgüt, yönet-
sel ifllev ve dolay›s›yla süreçlerini yeni bafltan ele al›p çözümlemek durumundad›r.

Denetleme süreci s›ras›yla üç temel aflamaya sahiptir: 
1. Standartlar›n veya hedeflerin belirlenmesi,
2. Eylemlerin veya topyekun olarak örgütün performans›n›n bu standartlar ve-

ya hedeflerle karfl›laflt›r›lmas› ve 
3. Sapmalar varsa bunlar›n düzeltilmesidir.
Yak›ndan irdelenecek oldu¤unda son iki aflaman›n ancak iyi bir denetlemeyle

mümkün olaca¤› kolayca anlafl›lmaktad›r. Bununla birlikte sapmalar›n düzeltilme-
sine, hatalara neden olan fleylerin incelenmesiyle bafllanmal›d›r. Çünkü sapman›n
nedeni, genellikle uygun hareketin belirlenmesine oldukça yard›mc› olur. Ancak
burada dikkat edilmesi gereken nokta; baz› sorunlara hiç kimsenin hatas›n›n yol
açmad›¤›d›r. Sistem yaklafl›m› ba¤lam›nda örgütteki sapmalar› sadece bir kifliye ya
da gruba do¤rudan yüklemek ço¤u zaman ne do¤rudur ne de mümkündür. Ayr›-
ca, yönetim her s›k›nt›ya düfltü¤ünde bir suçlu bulmaya çal›flacak olursa zaman
içinde verimlilikte bir düflüfle sebep olabilir.
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Yönetsel ifllevler bir bütündür. Kendi bafllar›na bir fley ifade etmez. Bir araya
getirilip etkili kullan›ld›klar›nda ise güdülen amac› gerçeklefltirmede en rasyonel
araçlard›r. Yönetsel ifllevlerin bütünlü¤ü sa¤layan ise ba¤lant› süreçleridir. Ba¤lan-
t› süreçleri, her ifllevin içinde yer ald›klar› gibi, ifllevler aras›nda da yer al›r. Yöne-
tim ifllevlerinin her birini birer tu¤la olarak düflünecek oldu¤umuzda bir anlamda
yönetsel süreçlerin ba¤lant› süreçlerini duvar›n oluflmas›nda tu¤lalar› bir arada tu-
tan harç olarak görebiliriz.

Yönetsel ifllevlerin bütünselli¤i aç›klay›n›z.

YÖNETSEL ‹fiLEVLER‹N BA⁄LANTI SÜREÇLER‹
Yönetsel ifllevlerin yerine getirilmesinde gerekli ba¤lar› kurarak, ifllevlerin birbirle-
riyle uyumlu bir biçimde çal›flmas›n› sa¤layan süreçlere ba¤lant› süreçleri ad› veri-
lir. Dolay›s›yla ba¤lant› süreçleri yönetsel ifllevlerin yerine getirilmesinde etkili rol
oynayan süreçler olup ayn› zamanda her yönetsel ifllevin içinde ister istemez yer
alan süreçlerdir. Bu süreçler birbirinin içerisinde yer alarak her bir ifllevin gerçek-
leflmesini sa¤larlar. ‹zleyen sayfalarda bu süreçlerin aç›klamalar›na yer verilmifltir.

‹letiflim 
Bir insan için duyu organlar›n›n ve sinir sisteminin anlam› neyse bir örgüt için ile-
tiflim araçlar›, iletiflim a¤› ile bunlar sonucunda oluflturulan örgütsel iletiflim süreç-
lerinin anlam› da odur. Herhangi bir örgütte iletiflim olmadan herhangi bir yönet-
sel ifllevin yerine getirilmesi mümkün de¤ildir. Bu ifllevler aras›nda bulunmas› ge-
reken ard›ll›k, birliktelik ve uyumun yerine getirilmesi kaç›n›lmazd›r. 

Karfl›l›kl› iliflkiler sadece insanlar aras›nda veya insanlar ile onlar›n çevreleri
aras›nda de¤il, insan›n yer ald›¤› tüm alanlar aras›nda yer al›r. Böyle bir iliflki de
iletiflim ve e¤itim aras›nda söz konusudur. E¤itim örgütleri için iletiflim di¤er örgüt-
lere oranla daha da önemlidir. Çünkü e¤itim, özünde bir etkileflim sürecidir; etki-
leflimin arac› ise iletiflimdir. Bu yüzden e¤itim örgütlerinde ve özellikle okullarda
iletiflim yap› ve süreçleri, hem yönetim hem de e¤itim için temel gerekliliktir. 

Bununla birlikte, okul gibi hizmet sa¤layan örgütlerde insan iliflkileri ve buna
ba¤l› olarak iletiflim süreçlerinin önemi, söz konusu örgütlerin malzeme ve ürünü
insan oldu¤u için daha da artmaktad›r. Bu örgütlerin etkinli¤inde baflrollerden bi-
rini kifliler aras› iletiflim ile örgütsel iletiflim ögesi almaktad›r. Çünkü e¤itim, iletiflim
eylemine ba¤l›d›r. Yaz›lmam›fl veya yaz›l›p yay›mlanm›fl bir kitap, niyet edilmifl fa-
kat ifade edilmemifl anlaflma, asla verilmemifl bir konferans e¤itimsel bir duruma
hizmet edemez. Bu sebeple, hiçbir e¤itimsel amaç iletiflim olmadan baflar›lamaz.
Fakat bu hikâyenin sadece yar›s›d›r. ‹letiflim de e¤itim olmadan gerçekleflemez.
Baz› kodlar›, sembolleri, beklenti ve anlamlar› paylaflmaks›z›n iletiflim eylemi de
olamaz. Bunlar› yaratmak e¤itimin üstlendi¤i bir görevdir. Dolay›s›yla, paylafl›lan
bir kültürün temeli bir dereceye kadar iletiflime dayan›r.

Bir örgütün yöneticisi örgütsel iletiflimin iklimini iyi veya kötü olarak etkiler.
Etkili yöneticiler bunun bilincindedir ve bunlar örgüt içinde iletiflim süreçlerinin
etkilili¤ini art›rmaya önem verirler. Çünkü örgütün tüm düzeylerinde etkili ileti-
flim olmadan yönetsel ifllevlerin baflar›yla yerine getirilemeyip örgütsel hedeflerin
yakalanamayaca¤›n›n bilincindedirler. Bu bilinçle etkili yöneticiler örgütsel ileti-
flim süreçlerine gereken önemi vererek örgütlerini götürmek istedikleri hedefleri-
ne tafl›rlar.
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Ba¤lant› süreçleri, yönetsel
ifllevlerin birbirleriyle uyum
içinde çal›flmas›n› sa¤layan
süreçlerdir. 



Sorun Çözme
Her örgüt küçük büyük birçok sorunla karfl›lafl›r. Bu sorunlar çözülmedikçe örgü-
tün amaçlar›n› gerçeklefltirmesi, planlanan düzeye ulaflamaz. Sorun, örgütün amaç-
lar›n› gerçeklefltirmesini durduran, yavafllatan, sapt›ran; örgütünün kendisinden
veya d›fl çevresinden -yasal düzenlemeler, girdi olarak örgüte yeni kat›lan üyeler
vb.- kaynaklanan engellerdir. Yönetim bu engelleri kald›rmak için u¤raflt›¤›nda, so-
run çözme sürecine girer. Bununla birlikte, her yönetim ifllevinin gerçeklefltirilme-
si de özünde bir sorun çözme sürecinin de bu ifllevle birlikte çal›flmas›n› gerekti-
rir. Her örgütün çok çeflitli sorunlarla karfl›laflmas› süreklilik göstermektedir. Bu
yüzden yönetim, do¤as› gere¤i sürekli bir sorun çözme sürecidir.

Bir sorunda üç durum vard›r. Bunlar flimdiki durum, ulafl›lacak durum ve dö-
nüflümdür. fiimdiki durum sorunlu veya sorunsuz olabilir. E¤er örgüt amaç veya
amaçlar›na ulaflmakta s›k›nt› çekmiyorsa flimdiki durum sorunsuzdur; s›k›nt› çeki-
yorsa flimdiki durum sorunludur. fiimdiki durum sorunlu oldu¤unda, ulafl›lacak
durum aran›r. Ulafl›lacak durum, örgütün sorunlar›n› ortadan kald›rd›¤› durumdur.
Sorunun ortadan kalkmas› için ço¤u zaman birçok çözüm yolu söz konusudur. Fa-
kat ulafl›lacak durum, eldeki olanaklar kapsam›nda çözüm yollar› aras›ndan en iyi
olan›n belirlenmesi aflamas›d›r. Bu aflaman›n ard›ndan dönüflüm aflamas› gelir. Dö-
nüflüm aflamas›, ulafl›lacak durum aflamas›nda belirlenmifl olan en iyi çözüm yolu-
nun uygulan›p sorunun çözülmesidir. 

Karar Verme
Karar, herhangi bir sorunun çözümüne yönelik olarak ortaya konulan alternatifler
aras›ndan seçim yapma olarak tan›mlanabilir. Örgütsel amaçlar›n ve örgütsel dav-
ran›fllar›n gerçeklefltirilmesinde örgütte yer alan bireylerin ve de özellikle yönetici-
lerin en etkin kullanmas› gereken ögelerin bafl›nda gelir. 

Karar verme de, genelde gelece¤e yönelik olup bir sorunun çözümüne iliflkin
olas› yollardan en uygun olan›n›n seçilmesidir. Görüldü¤ü gibi karar verme sorun
çözme sürecinin içinde yer alan bir süreçtir. Sorun çözücüler karar verirken üç et-
kinli¤i yapmak zorunda kal›rlar:

1. Biliflsel olarak karar vermeye elveriflli çevresel durumlar› araflt›r›rlar,
2. Soruna gerekecek eylemlerin bulunmas›, gelifltirilmesi ile sorunun çözülme-

si için düzenlemeler yaparlar ve 
3. Sa¤lanabilir eylemler yollar›ndan amaçlar›na uygun olan birini seçerler.
Yöneticiler örgütlerinde gün boyunca pek çok karar verirler. Verilen bu karar-

lar›n s›n›fland›r›lmas›, karar verme yönteminin aç›k ve net olarak anlafl›lmas› için
oldukça önemlidir. Bu s›n›fland›rmalar›n birinde üç karar verme sistemi söz konu-
sudur. Bunlar kurumsal ve kiflisel kararlar, temel ve rutin kararlar ile programlan-
m›fl ve programlanmam›fl kararlard›r. Kurumsal kararlar, yöneticiler taraf›ndan
onlar›n mevkilerindeki rollerine uygun olarak yap›lan kararlard›r. Kiflisel kararlar
ise, örgütün yönetici üyesi olarak de¤il, birey olarak yöneticinin verdi¤i flahsi ka-
rarlar olup ba¤lay›c›l›klar› olmayan kararlard›r. Temel kararlar örgütün gelece¤i ve
flimdiki durumuyla ilgili birinci derede önemli kararlar› kapsar. Rutin kararlar ise
herhangi bir konu veya durum hakk›nda periyodik olarak s›k tekrarlanan kararlar
olup ikinci derecede öneme sahiptir. Programlanm›fl kararlar ad›ndan anlafl›labi-
lece¤i gibi önceden belirlenmifl, rutin kararlara benzemekle birlikte, süreçte kilit
rol oynayan kararlard›r. Programlanmam›fl kararlar ise yap›s› önceden belli olma-
yan, yeni bir do¤as› olup temel kararlara benzeyen kararlard›r.
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Karar verme sorun çözme
süreci içerisinde yer al›r.



Yönetsel ifllevlerin yan›nda, bu ifllevlerin uygulanmas› ile yönetimin kendi do-
¤as›ndan kaynaklanan birtak›m özellikler de söz konusudur ki bunlara da yöneti-
min özellikleri denilmektedir. Yönetimin bu özellikleri kendi do¤as›na özgü olup
de¤ifltirilemeyen özelliklerin aç›klanmas›na k›saca yer verilmifltir. 

Yönetsel ifllevlerin ba¤lant› süreçlerini aç›klay›n›z.

YÖNET‹M‹N ÖZELL‹KLER‹
Özünde eylem ve süreç niteliklerini tafl›yan yönetimin baflka birtak›m özellikleri
de söz konusudur. Yönetimin bu özellikleri flöyle s›ralanarak aç›klanabilir: 

1. Amaca yönelik bir etkinliktir: ‹nsano¤lu herhangi bir amaç olmadan her-
hangi bir eylemde bulunmaz. Amaç oldu¤unda ise bunun en verimli flekil-
de elde edilebilmesi için yönetim olgusuna gereksinim duyulur.

2. Bir grup etkinli¤idir: Birden fazla insan›n belli bir amaca yöneldi¤i yerler olan
baflta aileler olmak üzere di¤er örgütlerde de yönetim olgusu kendili¤inden
aç›¤a ç›kar. Kendili¤inden aç›¤a ç›kan bu olgudan rasyonel biçimde yararlan-
mak için yönetimin bilimsel ve insanc›l temeller oturtulmas› gereklidir.

3. ‹nsan iliflkilerini temel alan bir etkinliktir: Yönetin bir grup etkinli¤i oldu-
¤undan, grupta yer alan bireylerin davran›fllar›n› ve dolay›s›yla onlar›n ilifl-
kilerini temel al›r. Örgütte yer alan bireylerin davran›fllar›n›n genel olarak
örgütün amaca yönelik ve kifliler aras›ndaki iliflkilerin iyi oldu¤u örgütlerde,
verimlilik ve baflar› beklenilen ç›kt›lar aras›nda yer al›r.

4. Bir ifl birli¤i etkinli¤idir: Örgütsel amaçlar›n yerine getirilmesi, ço¤unlukla
örgütte yer alan bireylerin tek bafllar›na gerçeklefltiremeyece¤i eylemeler
olup, örgütte yer alan di¤erlerinin ifl birli¤ine gereksinim duyulan eylemler
kapsam›nda yer al›r.

5. Demokratik özellikler kadar bireyci (ferdiyetçi) özellikler tafl›r: ‹nsano¤lu-
nun eriflti¤i flu andaki uygarl›k düzeyinde, onun yönetimine en uygun dü-
flebilecek özellik demokrasidir. Dolay›s›yla örgütlerin yönetimlerinin de
demokratik olmas› beklenir. Bununla birlikte, örgütün amaçlar› örgütte
yer alan tüm üyeler için ayn› iken, onlar›n gereksinimleri ve örgütten bek-
lentileri birbirlerinden farkl›d›r. Kimi maafl› veya baflka bir özelli¤i için o
ifli yaparken, kimisi de statüsü için o ifli yapmaktad›r. Bu sebeple, yöne-
tim olgusu günümüzde hem demokratik hem de bireyci özellikler tafl›mak
durumundad›r.

6. Basamaksal (hiyerarflik) özelli¤e sahiptir: Yönetim do¤as› gere¤i yöneten
ve yönetilenler olmak üzere genelde ikiye ayr›l›r. Daha önce de belirtildi¤i
gibi örgüt, gruplardan oluflan bir yap›d›r ve onlarca insandan oluflur. Bu in-
sanlardan bir k›sm› yönetici ve yönetici yard›mc›s› iken, di¤erleri iflgören
fleklinde çal›flarak basamaklan›r.

7. ‹fl bölümü ve uzmanlaflma etkinli¤idir: Örgütlerdeki ifller genellikle karma-
fl›k ve dolay›s›yla tek bir kiflinin kendi bafl›na yapamayaca¤› ifllerdir. Örgüt-
lerin amaçlar› kapsam›nda yer alan bu ifllerin yap›lmas› iflbölümünü ve ya-
p›lan bu ifl bölümü çerçevesinde örgüt üyesinin yapaca¤› iflte uzman olma-
s›n› gerektirir.

8. Eflgüdüm etkinli¤idir: Bir amac›n veya iflin gerçeklefltirilmesi ifl bölümünü
gerektiriyorsa bu ifl ayn› zaman da eflgüdümlemeyi de gerektirir. Bir örgüt-
te herkes farkl› ifller yap›yor gözükse de asl›nda belli ve ortak bir amaca yö-
nelik olarak eylemlerini gerçeklefltirmektedir.
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9. Evrensel özelli¤e sahiptir: Yeryüzünde insano¤lunun yaflad›¤› her yerde ve
zamanda yönetim olgusu da vard›r. Dolay›s›yla yönetim olgusu insano¤lu-
nun do¤as›ndan, özellikle de s›n›rl›l›klar›ndan kaynaklanan bir olgudur ve
insan›n oldu¤u her yerde bu olguya gereksinim duyuldu¤undan, evrensel
bir özellik tafl›r.

10. ‹letiflime dayal› iki yönlü bir süreçtir: Yönetimin oda¤›nda insan yer al›r. ‹n-
san sosyal bir varl›kt›r ve bu sosyalli¤inin derecesini iletiflim becerisi belirler.
Ayr›ca yukar›da da belirtildi¤i gibi, yönetim olgusu yöneten ve yönetileni içe-
rir. Örgütlerde yönetenden-yönetilene ve yönetilenden-yönetene iki yönlü
bir süreç fleklinde gerçekleflen iletiflimin etkinli¤i de, örgütün baflar›s›n› belir-
leyen en temel özellikler aras›nda yer al›r. Araflt›rmalar da örgütteki sorunla-
r›n neredeyse % 75’inin iletiflim temelli oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

11. Rasyonelli¤i temel al›r: Yönetimin nihai amac› etkililik veya verimliliktir. Et-
kililik veya verimlilik ise kendili¤inden, rastlant›lar sonucunda elde edile-
mez. Etkili veya verimli olabilmek içinse ak›lc›, ussal davranmak gerekir. Bu
sebeple yönetimin rasyonelli¤i temel almas› gerekir. Aksi taktirde örgütün
varl›¤›n› sürdürmesi mümkün olamayabilecektir. 

12. Bilim yönü kadar sanat yönü de vard›r: Yönetimin özelliklerinin toplam›n-
dan ve daha önceki aç›klamalardan da anlafl›labilece¤i gibi, yönetim çok
boyutlu bir olgu ve ayn› zamanda bir bilim dal›d›r. Bununla birlikte yöneti-
min sanat yönü de vard›r. Çok boyutlu bir olgu olan yönetimin uygulanma-
s›nda ve ç›kt›lar›nda farkl›l›klar görülür. Ayn› ifli yapan benzer özelliklere sa-
hip örgütlerin bir k›sm› baflar›l› iken bir k›sm› ise baflar›s›z olabilmektedir.
Asl›nda bu durumun özünde yönetimin baflar› veya baflar›s›zl›¤› yatmakta-
d›r. Baz› yöneticiler daha k›t kaynaklara sahipken di¤er benzer ifli yapan ör-
gütlerden daha baflar›l› olabilmektedir. Bunun nedeni ise örgüt yönetimleri-
nin, örgüt ve yönetimin farkl› boyutlar› ile özellikleri üzerinde durarak önem
vermesidir. Böylece örgüt yönetiminde bir tarz aç›¤a ç›kar ki bu durumda
yönetimin sanat yönünü oluflturur.

Yönetim bilimi ilke, teknik ve yöntemleriyle genel olarak di¤er disiplinlere de
uyarlanm›fl olan bir bilim dal›d›r. E¤itim yönetimi de bunlardan biridir. Örgüt ve
yönetime yönelik yukar›da aç›klanan olgu ve özelliklerin tamam› e¤itim yönetimi
için de geçerlidir. Yönetimin gerçekleflti¤i her yerde belirli amaçlar, süreçler ve
bunlar›n sonucunda oluflan ürün veya hizmetler vard›r. Bu durum e¤itim örgütleri
için de söz konusudur. E¤itim örgütleri de belirli amaçlar› gerçeklefltirmek üzere
çevreden çeflitli girdiler al›p bunu ifllem sürecinden geçirerek yine çevresine ürü-
nü olarak ö¤rencileri veren kurulufllard›r. 

E⁄‹T‹M YÖNET‹M‹
Yönetim biliminin e¤itim bilimine uygulanmas› olan E¤itim yönetimi, ad›ndan da
anlafl›labilece¤i gibi disiplinler aras› bir çal›flma alan›d›r. E¤itim yönetimi, genel yö-
netim alan›n›n ilke ve yöntemlerinden yararlan›p kamuya yönelik bir etkinlik ol-
du¤undan, kamu yönetiminin e¤itim alan›na uygulanmas› olarak görülmektedir. 

E¤itim yönetimi, ayn› zamanda e¤itim bilimlerinin de bir alt dal›d›r. E¤itim bili-
mi, e¤itimi bir bütün olarak ele alan ve her aç›dan gelifltirmeye çal›flan kapsaml›
bir aland›r. E¤itim bilimi, e¤itim konusuyla e¤itimde program gelifltirme, e¤itimde
ölçme ve de¤erlendirme, e¤itim psikolojisi, e¤itim sosyolojisi, e¤itim tarihi, e¤itim
felsefesi, e¤itim ekonomisi ve planlamas› gibi alt disiplinler yoluyla ilgilenir. E¤itim
yönetimi de iflte bu alt disiplinlerden biridir.
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Özel ö¤retim kurumlar› dahil, her türlü e¤itim etkinli¤i devletin gözetim ve de-
netimi alt›ndad›r. Bu yönüyle e¤itim yönetimi, kamu yönetiminin bir alt alan›d›r.
E¤itim yönetiminin ifllevi e¤itim sistemini e¤itim politika ve amaçlar› do¤rultusun-
da yaflatmak ve ifller durumda tutmakt›r. E¤itim sistemi, pek çok e¤itim örgütün-
den oluflmaktad›r. Bakanl›k Merkez Örgütü, Taflra Örgütü, Yurtd›fl› örgütü ve her
kademedeki okullar, e¤itim sistemi içinde yer alan örgütlerdir. 

E¤itim yönetiminin kapsam› ulusal olmakla birlikte, çevresi uluslararas› bo-
yutlardad›r. Küreselleflmenin bir sonucu olarak özellikle günümüzde her alanda
oldu¤u gibi, e¤itim alan›nda da yaflanan h›zl› de¤iflim ve geliflmelerden di¤er ül-
keler ve ülkemiz de etkilenmektedir. Ülkeler aras› ö¤renci dolafl›m programlar›,
alanda yaflanan geliflmelerin e¤itim programlar›na ve ö¤rencilere yans›malar›,
yurt d›fl›nda yaflayan ö¤renciler ile onlara gönderilen ö¤retmenlerin durumlar›
vb. uluslararas› boyutlardaki etkilere örnek olarak verilebilir. Bu sebeple e¤itim
yönetimi, uluslararas› boyutlarda yaflanan bu de¤iflme ve geliflmeleri de yönet-
mek durumundad›r.

E¤itim sistemi, önceki ünitelerde de aç›kland›¤› gibi pek çok e¤itim örgütünden
oluflmaktad›r. Bakanl›k Merkez Örgütü, Taflra Örgütü, Yurtd›fl› örgütü ve her kade-
medeki okullar e¤itim sistemi içinde yer alan örgütlerdir. E¤itim sistemini bir bü-
tün olarak ele al›p çözümlemeyerek, birlefltirmeyi amaçlayan e¤itim yönetimi, okul
yönetimini de kapsamaktad›r. 

Okul yönetimi, e¤itim yönetiminin daha s›n›rl› bir alana uygulanmas› olup okul
örgütünün devletin yetkili organlar›nca önceden belirlenen genel ve özel amaçla-
r›n› kurallara uygun olarak gerçeklefltirmeyi amaçlayan bir disiplin olarak tan›mla-
nabilir. Bu ba¤lamda s›n›f yönetimi de, okul yönetiminin sorumlulu¤u alt›nda yer
al›p, e¤itim yönetimi s›ra dizininin ilk basama¤›n› oluflturmaktad›r.

E¤itim sisteminin kendisinden beklenen rolleri yerine getirmesi, e¤itim hizme-
tinin üretildi¤i yerler olan okullar arac›l›¤›yla gerçeklefltirilir. Okul d›fl›nda kalan di-
¤er tüm e¤itim örgütlerinin varl›k nedeni, okulun ifllevini daha etkili biçimde yeri-
ne getirmesine yard›mc› olmakt›r. E¤itimin amaçlar›n›n gerçekleflmesi, okulun iyi
örgütlenmesine ve iyi yönetilmesine ba¤l›d›r. E¤itim yönetiminin bir alt alan› ka-
bul edilmesine ra¤men, okul yönetiminin, e¤itim yönetiminde ayr› ve önemli bir
yeri bulunmaktad›r. 
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E¤itim örgütlerinin varl›k nedenini aç›klay›n›z.

Toplumsal yap›n›n flekillendirilmesinde araç rolünü oynayan okullar›n iyi yap›-
land›r›lmas› ve iflletilmesi, üstlendikleri rolün baflar›yla gerçeklefltirilmesini berabe-
rinde getirir. E¤itim yönetiminin s›n›rl› bir alana uygulanmas› olan okul yönetimi,
e¤itim yönetiminden farkl› özellikler gerektirmektedir. Çünkü e¤itim yönetimi kap-
sam›ndaki örgütlerin yap› ve iflleyiflleri -Milli E¤itim Bakanl›¤› ile onun merkez tefl-
kilat›n›n organlar›, il ve ilçelerdeki Milli E¤itim Müdürlükleri ile onun çeflitli organ-
lar›-, okullara göre daha yo¤un bürokratik özellikler gösterir. Okullar ise gerçek an-
lamda gevflek yap›lanma modelini benimsemek konumundad›rlar. Burada temel
neden, okullarda olmas› gereken etkili insan iliflkileridir ve bu iliflkiler di¤er örgüt-
lerden farkl›d›r. Dolay›s›yla e¤itim, herhangi bir örgütte gerçeklefltirilen üretim ve-
ya hizmete benzeyen bir süreç de¤ildir. Bu sebeple, e¤itim örgütleri ve dolay›s›yla
e¤itim yönetimi de amaçlar›ndan insan kaynaklar› ile bu kapsamda gerçeklefltirilen
ifllere kadar di¤er örgütlerden oldukça farkl› birtak›m özelliklere sahiptir.

E⁄‹T‹M YÖNET‹M‹N‹N KEND‹NE ÖZGÜ YÖNLER‹
E¤itim yönetiminin varl›k nedeni temelde iki nedene dayanmaktad›r: ‹lki, toplumsal
sistemin tüm düzeylerini ve alt sistemlerini etkiledi¤i için, e¤itimin etkili yönetilmesi
gereken bir kamu hizmeti olmas›; ikincisi de e¤itim sorunlar›n›n zaman›nda etkili bir
biçimde çözümlenmesinin kendine özgü bilgi, beceri ve tutum gerektirmesidir. 

E¤itim ve dolay›s›yla e¤itim yönetimi kendi do¤as›ndan kaynaklanan birtak›m
özelliklere sahiptir. Bu özellikler onu di¤er örgütlerden ve bu örgütlerin yönetim-
lerinden farkl›laflt›r›r. E¤itim yönetiminin amaç ve ifllevlerini etkili bir biçimde ye-
rine getirebilmesi ile bu bilim dal›n›n eylemlerinin anlafl›labilmesi için söz konusu
bu özelliklerin çok iyi bilinerek uygulamaya aktar›lmas› gerekir. 

E¤itim yönetiminin kendi do¤as›ndan kaynaklanan özellikleri flöyle aç›klamak
mümkünüdür:

1. E¤itimin oda¤› insand›r: E¤itimin temel girdisini, süreçlerini ve ç›kt›s›n› in-
san oluflturur. Bu sebeple e¤itim insanla ilgili bir hizmet olup insan iliflkile-
rini temele alarak onun davran›fllar›n› de¤ifltirmeye yöneliktir. E¤itim örgüt-
lerinde yap›lan hatalar, bireylerin geliflimine yönelik yap›lan hatalar oldu-
¤undan, bir üretim örgütündekiler kadar da kolay telafi edilemez. Baflka
hiçbir örgüt insana ve insan iliflkilerine bu kadar önem vermez.

2. E¤itimin temel amaçlar›ndan biri de elefltirel tutum gelifltirmektir: E¤itim
sistemi soran, sorgulayan, araflt›ran, gelifltiren, özetle düflünsel ve ekonomik
boyutta üretken insanlar yetifltirmeyi amaçlar. Fakat bu özellikteki bireyler
içinde bulunduklar› düzeni de elefltirel bir tutumla sorgulayabildiklerinden,
zaman zaman rahats›zl›k yaratabilmekte veya toplumun farkl› kesimleri ta-
raf›ndan yanl›fl anlafl›labilmektedir.

3. E¤itim örgütlerinin ç›kt›lar›n› de¤erlendirmek kolay de¤ildir: E¤itim örgütle-
rinin ç›kt›s› ö¤renci ve dolay›s›yla ö¤renci davran›fllar›d›r. Bu davran›fllar›n
oluflumu uzun y›llar gerektirdi¤inden, e¤itim uzun vadeli bir yat›r›md›r.
Davran›fllar›n de¤erlendirilmesi de uzun y›llar gerektirir ve herhangi bir ürü-
nün de¤erlendirilmesi gibi kolay de¤ildir. E¤itim politikalar› ve amaçlar› da
oldukça soyut ifadelerden oluflmaktad›r. E¤itim genel amaçlar›nda rastlan›-
lan “... millî, ahlâki, manevî ve kültürel de¤erleri benimseyen, koruyan ve
gelifltiren, .... insan haklar›na sayg›l›, kiflilik ve teflebbüse de¤er veren...”
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fleklindeki ifadeler, aç›k ve kesin de¤ildir. Bu nedenle ö¤rencide oluflturu-
lan de¤iflikli¤in veya kazand›r›lan davran›fllar›n amaçlara uygunluk derece-
sini belirlemek güçtür. Ayr›ca, davran›fl de¤erlendirilme sürecine istenilme-
yen ve nereden kar›flt›¤› belli olmayan hatalar da kar›flabildi¤inden, ö¤renci
davran›fllar›n› de¤erlendirmek kolay de¤ildir.

4. E¤itim örgütlerini çeflitli bask› gruplar› ve kifliler etkilemek ister: Baflta aileler
olmak üzere, e¤itim ve e¤itim örgütlerini etkilemek isteyen çok çeflitli grup-
lar söz konusudur. E¤itim toplumu oluflturan tüm alt sistemlere -ekonomik
sistem, adalet sistemi, siyasal sistem vb.- insan kayna¤› yetifltirerek onlar› et-
kiledi¤inden, bu alt sistemler de kendi isteklerine uygun bireyler yetifltirme
konusunda e¤itimi ve e¤itim örgütlerini etkilemek isterler. Bu sebeple e¤i-
tim yöneticileri farkl› beklentilere sahip kifli ve gruplarla olan iliflkilerinde,
çok dikkatli ve duyarl› olmalar› gerekmektedir.

5. E¤itim personeli uzman kiflilerden oluflur: E¤itim etkinliklerini düzenleyip-
yürüten e¤itim personeli, ilkö¤retim ve ortaö¤retimin yan› s›ra, alan›nda
uzun y›llar e¤itim görmüfl kiflilerden oluflmaktad›r. Konusunda uzman bu ki-
flilerin yönetici taraf›ndan istenilen yönde tam olarak etkilenip yönetilmesi
her zaman mümkün de¤ildir. Söz konusu durum zaman zaman yöneticinin
etkileme gücünü azaltt›¤› gibi denetim alan›n› da daraltabilmektedir. 

6. E¤itim kurumlar›n›n yap›s› ve örgütlenmesi kendine özgüdür: Ülke çap›na
yay›lm›fl olan e¤itim kurumlar›n›n yap›s› ve örgütlenmesi, di¤er kurumlar›n
yap›s› ve örgütlenmesinden farkl›d›r. E¤itim kurumlar› tüm ülke çap›na ve
en küçük yerleflim birimlerine kadar yay›lm›flt›r. Ayr›ca e¤itim kurumlar› bü-
rokratik özellikler tafl›d›¤› gibi, insan iliflkilerini de ön plana alan yap›lanma
modeline sahip kurumlar›d›r. Toplumsal sistemde hiçbir kurum tekbir çat›
alt›nda bu özelliklere sahip de¤ildir. 

E¤itime özgü olarak yukar›da s›ralanan özellikler, e¤itim yönetimi aç›s›ndan
üzerinde titizlikle durulmas› gereken özelliklerdir. E¤itim yönetimi, e¤itim örgütle-
rini belirlenen amaçlara ulaflt›rmak için söz konusu bu özellikleri dikkate alarak,
al›nan kararlar› ve belirlenen politikalar› uygulamak ad›na, insan ve madde kay-
naklar›n› en etkili biçimde kullanmakla yükümlüdür.

E⁄‹T‹M YÖNET‹M‹N‹N AMAÇLARI 
E¤itim örgütleri ve bu kapsamda gerçeklefltirilen e¤itim yönetimi eylemleri tesadü-
fen, rastlant›lar sonucu, kiflisel birtak›m keyfi davran›fllar vb. sonucunda gerçeklefl-
tirilmez. Söz konusu eylemlerin gerçeklefltirilmesine e¤itim sisteminin temel ilke-
leri, yasal dayanaklar, kurul-komisyon kararlar›, kalk›nma planlar› vb. önderlik ve
rehberlik ederler. E¤itim yönetiminin amaçlar› da bunlardan kaynaklanmaktad›r.

E¤itim amaçlar›, insan davran›fllar›nda oluflmas› beklenen de¤iflmeler veya ye-
ni davran›fllar olarak tan›mlanabilir. E¤itimle ilgili amaçlar; örgütsel amaçlar ve yö-
netsel amaçlar olmak üzere ikiye ayr›l›r. 

Örgütsel Amaçlar
Örgütsel amaçlar, örgütün ne üretece¤ini ve üretti¤i ürünün niteli¤ini belirler. Do-
lay›s›yla e¤itimin örgütsel amaçlar› flu flekilde ifade edilebilir: 

• Milli E¤itimin amaçlar› 
• Okulun amaçlar› 
• Dersin amaçlar› ve 
• Konunun amaçlar›d›r.
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Milli E¤itimin amaçlar›; toplumun beklentileri ile Milli E¤itim politikas›na uy-
gun, kapsaml› ve genel nitelikte amaçlard›r. Okul, ders ve konu amaçlar› birbiriy-
le ve Milli E¤itimin amaçlar› ile uyumlu olmak zorundad›r. Okullar›n amaçlar› okul
yönetmeliklerinde; derslerin amaçlar› ise okullar›n ö¤retim programlar›nda yer al›r.
Konun amaçlar› ise ö¤retmen taraf›ndan saptanarak, günlük ders veya ünite plan-
lar›nda ayr›nt›l› biçimde yer al›r.

Yönetsel Amaçlar
Yönetsel amaçlar ise örgütsel amaçlar›n hangi nitelik ve nicelikte gerçeklefltirilece-
¤i ile bunun için örgütün nas›l çal›flt›r›laca¤›n›n belirlenmesidir. Örgüt olmadan yö-
netim olmad›¤› gibi, örgütsel amaçlar olmadan da yönetsel amaçlar›n olmas› söz
konusu de¤ildir. E¤itim yönetiminin e¤itimi yaymak ve e¤itimin niteli¤ini yükselt-
mek fleklinde iki amac› vard›r. Söz konusu bu amaçlar, e¤itimin iki amac›ndan biri
olan yönetsel amaçlar grubunda yer al›r. E¤itimin niceli¤ini ve niteli¤ini yükseltmek
fleklinde de ifade edilen e¤itim yönetiminin bu amaçlar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.

E¤itimi Yaymak 
E¤itim sisteminin temel ilkeleri ile yasalar ve kalk›nma planlar›nda öngörülen
amaçlara uygun olarak e¤itimi yaymak, e¤itim yönetiminin görevidir. Halen yürür-
lülükte olan 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›’n›n 42. Maddesi, “Kimse,
e¤itim ve ö¤retim hakk›ndan yoksun b›rak›lamaz. Ö¤renim hakk›n›n kapsam› ka-
nunla tespit edilir ve düzenlenir” hükmünü getirmektedir. Buna ba¤l› olarak, e¤i-
tim sistemimizin temel ilkelerinden biri olan ve Milli E¤itim Temel Kanunu’nun 8.
Maddesi’nde de yer alan F›rsat ve imkân eflitli¤i maddesi “E¤itimde kad›n, erkek
herkese f›rsat ve olanak eflitli¤i sa¤lan›r” fleklinde ifade ederek e¤itimin niceli¤inin
yükseltilmesi bir amaç olarak gösterilmektedir.

Anayasan›n 130. Maddesi’nde at›fta bulunuldu¤u gibi e¤itimi, büyük önderimiz
Atatürk’ün de görüflleri ba¤lam›nda, geliflmifl ülkelerin standartlar›na uygun biçim-
de sunarak, yayg›nlaflt›rmak; yakalamaya çal›flt›¤›m›z ça¤dafl uygarl›k düzeyinin de
bir gere¤i olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu do¤rultuda e¤itim yönetiminin amaçlar›
kapsam›nda, e¤itimin tüm ülke çap›na yay›lmas› için gerekli politikalar Milli E¤itim
Bakanl›¤› Merkez Örgütünce oluflturulmaktad›r. Bu politika ve kararlar›n hayata
geçerek uygulanmas› ise Milli E¤itim Bakanl›¤› Taflra Örgütü kapsam›nda yer alan
milli e¤itim müdürlükleri ile okul müdürlüklerince yap›lmaktad›r. 

E¤itimin Niteli¤ini Yükseltmek
E¤itim yönetiminin ikinci amac›, e¤itimin niteli¤ini yükseltmektir. Nitelikli ürün ye-
tifltirmek, sistemin sorumlulu¤udur. E¤itim sisteminin sorumlulu¤u ise nitelikli ö¤-
renci yetifltirmektir. Bu sebeple, e¤itimin niteli¤i sistem ve ürün baz›nda olmak
üzere iki ard›fl›k düzeyde gerçeklefltirilebilir. K›saca, sistemin niteli¤i istenen dü-
zeyde de¤ilse sistemin ürünün niteli¤i de istenilen düzeyde olamayacakt›r.

E¤itimin ürünü, yetifltirilen ö¤rencilerin davran›fllar›d›r. Ö¤renci davran›fllar›n›n
niteli¤i, e¤itim sisteminin ifllevlerini yerine getirebilme derecesine ba¤l›d›r. E¤itim
sisteminin temel ifllevleri ise bireysel, toplumsal, ekonomik ve siyasal ifllevler ol-
mak üzere dörde ayr›l›r. ‹flte ö¤renci davran›fllar›n›n niteli¤i de e¤itim sisteminin ifl-
levlerini yeterli düzeyde gerçeklefltirip-gerçeklefltirmesine ba¤l›d›r. 

E¤itim sisteminde ö¤renci nitelikleri, e¤itim hizmetinin üretildi¤i okullarda olu-
flur. Bu nedenle, ürünün niteli¤inin, daha genifl anlamda e¤itimin niteli¤inin yük-
seltilmesi, okullar›n niteli¤inin yükseltilmesine ba¤l›d›r. E¤itim sisteminin alt siste-
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mi olan okul sisteminin etkili çal›flabilmesi için okul yönetimi afla¤›da s›ralanan
özelliklere ulaflabilmelidir:

a. Verimi art›rmak, 
b. E¤itim iflgörenlerinin doyumunu sa¤lamak, 
c. Okulun sa¤l›¤›n› korumak,
d. Okulu dirik bir yap›ya kavuflturmak ve 
e. Okulu çevresine yararl› k›lmakt›r.
E¤itimin, dolay›s›yla okulun niteli¤ini yükseltmek, yukar›da s›ralanan okul özel-

liklerinin her birinin niteli¤ini yükseltmekle mümkündür. E¤itim yöneticisinin gö-
revi, yönetti¤i e¤itim örgütünde yönetsel ifllevlerin gereklerini yerine getirmektir:
Amaçlara yönelik planlamalar yapmak, planlara uygun örgütsel iliflkiler dokusunu
yaratarak, örgüt üyelerini bunlara yönlendirmek ve aralar›nda kaynaklar›n kullan›-
m›na ile gerçeklefltirilen ifllerin uyumuna yönelik eflgüdüm sa¤lamak, gerçekleflti-
rilen eylemlerin amaçlara uygunlu¤unu denetlemek yönetsel ifllevlerin belli bafll›
aflamalar›d›r. 

E¤itim yönetiminin amac› özetle, e¤itimle ilgili amaçlar›n, özellikle yönetsel k›s-
m›n› yerine getirmektir. Bunlar e¤itimi yaymak ve e¤itimin niteli¤ini yükseltmektir.
E¤itimin niteli¤inin yükselmesinin önkoflulu e¤itim sisteminin niteli¤inin, dolay›s›y-
la alt sistemlerinin baflat ögesi olan okullar›n niteli¤ini yükselterek mümkündür.

E⁄‹T‹M YÖNET‹C‹S‹ VE GÖREVLER‹
E¤itim yönetiminin amac›, e¤itim örgütlerinde, e¤itimin hizmetlerinin nitelik ve ni-
celi¤inin artmas›n› sa¤lamakt›r. Bu amac› gerçeklefltirmekten öncelikle e¤itim yö-
neticisi sorumludur. Okulda ö¤retmenleri, merkez ve taflra örgütlerinde ise e¤itim
uzmanlar›n› ve di¤er e¤itim iflgörenlerini örgütsel, yönetsel ve e¤itsel amaçlar do¤-
rultusunda güdüleyen, yönelten, eflgüdümleyen ve etkili çal›flt›rmaktan sorumlu
olan kifli e¤itim yöneticisidir. 

Alanyaz›nda e¤itim yöneticili¤i ile okul yöneticili¤i kavramlar› baz› yazarlar ta-
raf›ndan ayr› ayr›, baz› yazarlar taraf›ndan da ikisi aras›nda bir ayr›m gözetilmeksi-
zin kullan›lm›flt›r. Türkçe al›nyaz›nda ise genel olarak e¤itim yönetimi ve e¤itim yö-
neticili¤i terimleri, okul yöneticili¤i terimlerini de içeren bir yaklafl›mla kullan›l-
maktad›r. Çünkü okul yöneticisi de, ayn› zamanda bir e¤itim yöneticisidir. 

E¤itim yönetimi ile okul yönetimi ayr›m›n› örgütsel yap› içinde belirlemek ge-
rekirse, okullar d›fl›nda kalan Milli E¤itim Bakanl›¤›, merkez ve taflra örgütlerini
e¤itim yönetimi kapsam›nda, bu kurumlarda çal›flan yöneticileri de, e¤itim yöneti-
cisi olarak tan›mlamak olas›d›r. Dolay›s›yla “her e¤itim yöneticisi okul müdürü ol-
mamakla birlikte, her okul müdürü ayn› zamanda bir e¤itim yöneticisidir” demek
mümkündür.

Örgütsel yap› içinde e¤itim yöneticisinin görevleri de çeflitlenmektedir. E¤er
e¤itim yöneticisi okul d›fl›nda kalan e¤itim örgütlerinde görev al›yorsa, özetle afla-
¤›da s›ralanan flu iflleri yerine getirir:

• Toplumun e¤itim istemini belirlemek,
• E¤itim isteminin özelliklerini belirlemek,
• Ekonominin nitelikli insan gücü gereksinimini belirlemek, 
• Gelece¤e yönelik kestirimlerini yapmak, 

E¤itim yöneticisinin temel ifllevleridir. 
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Yukar›da yap›lan aç›klamalardan da anlafl›labilece¤i gibi “tüm e¤itim yönetici-
leri okul d›fl›nda kalan e¤itim örgütlerinde görev yapar denilemez.” Çünkü okul
müdürü ve yard›mc›lar› da asl›nda birer e¤itim yöneticisidir. Onlar›n görevleri ise
flu flekilde özetlenebilir:

• E¤itim programlar›n›n etkili bir flekilde uygulamak;
• Ö¤renci hizmetleri,
• Personel hizmetleri ile
• Genel hizmetler ve 
• Bütçe yönetimini gerçeklefltirmektir.
E¤itime sistemine yönelik haz›rlanan yasa ve yönetmelikler ile alanyaz›nda,

e¤itim yöneticilerine yönelik olarak yukar›da belirtilen görevler daha de¤iflik anla-
t›mlarla, kapsaml› bir biçimde ele al›nm›flt›r. Kitab›n›z›n ilerleyen bölümlerinde
bunlara daha ayr›nt›l› olarak de¤inilecektir.
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Örgüt gereksinimini aç›klamak

‹nsano¤lu geçmiflten gelece¤e birtak›m yeterli-
likleri yan›nda, ayn› zamanda s›n›rl›l›klar› da olan
bir varl›kt›r. S›n›rl›l›klar›n üstesinden gelebilme-
nin, nadiren kiflisel çabalarla baflar›ld›¤› söylene-
bilir. Bu s›n›rl›l›klar›n üstesinden gelebilmek için
bireylerin baflkalar›yla ifl birli¤i yapmas› gerekir.
‹fl birli¤inin yap›ld›¤› yerler ise örgütlerdir.

Yönetim ile yöneticinin temel amaçlar›n› 

tan›mlamak

Yönetimin temel amac›, örgütün amaçlar›n›n ger-
çeklefltirilmesidir. Bunu yapmak için, örgütte yer
alan bireylerin gereksinimleri ile örgüt amaçlar›
aras›nda bir denge kurulmas› gerekir. ‹nsan ge-
reksinimleri, bireysel amaçlar› ortaya ç›kar›r. Do-
lay›s›yla yönetimin amac›, örgütte yer alan birey-
lerin amaçlar› ile örgütün amaçlar› aras›nda bir
denge kurup, bunlar› karfl›lamakt›r. Yöneticinin

temel amac› ise belirli amaçlara yönelik olarak bir
araya gelmifl insan ve madde kaynaklar›n› örgüt-
sel amaçlara ulaflmak için eflgüdümleyerek, ifl
birli¤i içinde etkili ve verimli olarak yönetmektir. 

Örgütlerde gerçeklefltirilen yönetsel ifllevleri

s›ralamak

Örgütün tip ve etkinlik alan› ne olursa olsun, et-
kili bir yönetim anlay›fl› kurarak bunu gelifltir-
mek, ancak yönetsel ifllevlerin uygulanmas›yla
mümkündür. Yönetsel ifllevler evrensel olup
planlama, örgütleme, yöneltme, eflgüdümleme
ve denetleme olarak ifade edilebilir. 

Yönetsel ifllevlerin ba¤lant› süreçlerini aç›klamak

Yönetsel ifllevlerin yerine getirilmesinde gerekli
ba¤lar› kurarak, ifllevlerin birbirleriyle uyumlu
bir biçimde çal›flmas›n› sa¤layan süreçlere ba¤-

lant› süreçleri ad› verilir. Ba¤lant› süreçleri yö-
netsel ifllevlerin yerine getirilmesinde etkili rol
oynayan süreçler olup, ayn› zamanda her yönet-
sel ifllevin içinde yer alan süreçlerdir. Bunlar›n
en belli bafll›lar› iletiflim, sorun çözme ve karar

verme süreçleridir. 

Yönetimin özelliklerini s›ralamak

Özünde eylem ve süreç niteliklerini tafl›yan yöne-
timin baflka birtak›m özellikleri de söz konusudur.
Yönetimin bu özellikleri flöyle s›ralanabilir:
1. Amaca yönelik bir etkinliktir:
2. Bir grup etkinli¤idir
3. ‹nsan iliflkilerini temel alan bir etkinliktir
4. Bir ifl birli¤i etkinli¤idir
5. Demokratik özellikler kadar bireyci (ferdi-

yetçi) özellikler tafl›r
6. Basamaksal (hiyerarflik) özelli¤e sahiptir
7. ‹fl bölümü ve uzmanlaflma etkinli¤idir
8. Eflgüdüm etkinli¤idir
9. Evrensel özelli¤e sahiptir
10. ‹letiflime dayal› iki yönlü bir süreçtir
11. Rasyonelli¤i temel al›r
12. Bilim yönü kadar sanat yönü de vard›r:

E¤itim yönetiminin kapsam› ve temel ifllevini

özetlemek

Yönetim biliminin e¤itim bilimine uygulanmas›
olan E¤itim yönetimi, disiplinler aras› bir çal›flma
alan›d›r. E¤itim yönetimi, genel yönetim alan›n›n
ilke ve yöntemlerinden yararlan›p kamuya yöne-
lik bir etkinlik oldu¤undan, kamu yönetiminin
e¤itim alan›na uygulanmas› olarak görülmekte-
dir. E¤itim yönetimi, e¤itim bilimlerinin de bir alt
dal›d›r. E¤itim bilimi, e¤itim konusuyla e¤itimde
program gelifltirme, e¤itimde ölçme ve de¤erlen-
dirme, e¤itim psikolojisi, e¤itim sosyolojisi, e¤i-
tim tarihi, e¤itim felsefesi, e¤itim ekonomisi ve
planlamas› gibi alt disiplinler yoluyla ilgilenir. E¤i-
tim yönetimi de iflte bu alt disiplinlerden biridir.
Ayr›ca, e¤itim sistemi pek çok e¤itim örgütünden
oluflmaktad›r. Bakanl›k Merkez Örgütü, Taflra Ör-
gütü, Yurtd›fl› örgütü ve her kademedeki okullar,
e¤itim sistemi içinde yer alan örgütler olup e¤itim
yönetimi kapsam›nda yer almaktad›r.
E¤itim yönetiminin temel ifllevi ise e¤itim siste-
mini, çeflitli yasa ve yönetmeliklerle belirlenmifl
olan e¤itim politika ve amaçlar› do¤rultusunda
yaflatmak ve ifller durumda tutmakt›r. 
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E¤itim yönetiminin kendine özgü yönlerini

s›ralamak

E¤itim yönetiminin kendi do¤as›ndan kaynakla-
nan bu özellikler flunlard›r:
1. E¤itimin oda¤› insand›r
2. E¤itimin temel amaçlar›ndan biri de elefltirel

tutum gelifltirmektir
3. E¤itim örgütlerinin ç›kt›lar›n› de¤erlendirmek

kolay de¤ildir
4. E¤itim örgütlerini çeflitli bask› gruplar› ve ki-

fliler etkilemek ister
5. E¤itim personeli uzman kiflilerden oluflur
6. E¤itim kurumlar›n›n yap›s› ve örgütlenmesi

kendine özgüdür

E¤itim yönetiminin amaçlar›n› özetlemek

E¤itim yönetiminin amaçlar› örgütsel amaçlar ve
yönetimsel amaçlar olmak üzere ikiye ayr›l›r. E¤i-
timin örgütsel amaçlar›:
• Milli E¤itimin amaçlar› 
• Okulun amaçlar› 
• Dersin amaçlar› ve 
• Konunun amaçlar›d›r. 
E¤itimin niceli¤ini ve niteli¤ini yükseltmek flek-
linde de ifade edilen e¤itim yönetiminin yönetsel
amaçlar› ise e¤itimi yaymak ve e¤itimin niteli¤i-
ni yükseltmektir. E¤itimi yaymak, e¤itimin nice-
li¤ini yükseltmek, her düzeydeki ö¤renci say›la-
r›n› art›rmakt›r. E¤itimin niteli¤ini yükseltmek ise
nitelikli ö¤renci yetifltirmektir.

E¤itim yöneticisi ve görevlerini tan›mlamak

Okulda ö¤retmenleri, merkez ve taflra örgütle-
rinde ise e¤itim uzmanlar›n› ve di¤er e¤itim iflgö-
renlerini örgütsel, yönetsel ve e¤itsel amaçlar
do¤rultusunda güdüleyen, yönelten, eflgüdümle-
yen ve etkili çal›flt›rmaktan sorumlu olan kifli e¤i-
tim yöneticisidir. Örgütsel yap› içinde e¤itim yö-
neticisinin görevleri de çeflitlenmektedir. E¤er
e¤itim yöneticisi okul d›fl›nda kalan e¤itim örgüt-
lerinde görev al›yorsa, flu iflleri yerine getirir:
• Toplumun e¤itim istemi ile bunun özellikleri-

ni belirlemek,
• Ekonominin nitelikli insan gücü gereksinimi-

ni belirlemek, 
• Ö¤renci say›lar›n›n geliflmelerini, maliyetleri-

ni hesaplamak, 
• Gelecekteki kestirimlerini yapmak, e¤itim yö-

neticisinin temel ifllevleridir. 
E¤er e¤itim yöneticisi okulda görev al›yorsa ise
flu iflleri yerine getirir:
• E¤itim programlar›n›n etkili bir flekilde uygu-

lamak;
• Ö¤renci hizmetleri,
• Personel hizmetleri ile
• Genel hizmetler ve 
• Bütçe yönetimini gerçeklefltirmektir.
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1. E¤itim yönetiminin amaçlar› aras›nda yer alan “e¤iti-
mi yaymak” görevi, öncelikle afla¤›dakilerden hangisi
arac›l›¤›yla e¤itim yönetimine verilmifltir?

a. Milli e¤itimin amaçlar›
b. Okulun amaçlar›
c. Anayasa
d. Kanunlar
e. Tüzükler

2. Bir örgütten söz edebilmek için afla¤›dakilerden han-
gisine gerek yoktur?

a. Birden fazla insana
b. Ortak bir beklentiye
c. Ortak bir amaca
d. Amac› gerçeklefltirmeye yönelik istekliliye
e. ‹fl birli¤ine

3. Yönetim düflüncesinin bir bilim dal› olarak ka-
bul görmesi, afla¤›daki olaylardan hangisine karfl›-
l›k gelmektedir?

a. Bilgi ça¤›na
b. ‹letiflim ça¤›na
c. Rönesansa
d. Tar›m devrimine
e. Endüstri devrimine

4. Afla¤›dakilerden hangisi, okul d›fl›nda kalan e¤itim
örgütlerinde görev alan e¤itim yöneticisinin görevlerin-
den biridir?

a. Toplumun e¤itim istemini tespit etmek
b. Genel hizmetlerini gerçeklefltirmek
c. Personel hizmetlerini gerçeklefltirmek
d. Bütçe yönetimini gerçeklefltirmektir 
e. Ö¤renci hizmetlerini gerçeklefltirmek

5. Afla¤›dakilerden hangisi yönetsel ifllevlerden biri
de¤ildir?

a. Denetleme
b. Eflgüdümleme
c. Planlama
d. Karar verme
e. Planlama

6. Afla¤›dakilerden hangisi e¤itim yönetiminin özellik-
lerinden biri de¤ildir?

a. Genel yönetimin yöntemlerinden yararlanmas›
b. Kamuya yönelik bir etkinlik olmas›
c. Disiplinleraras› bir çal›flma alan› olmas›
d. E¤itim programlar›n›n bir alt dal› olmas›
e. Genel yönetimin ilkelerinden yararlanmas›

7. Afla¤›dakilerden hangisi yönetimin özelliklerinden
biri de¤ildir?

a. ‹ki yönlü bir süreç olmas›
b. ‹nsan iliflkilerini temel almas›
c. Rasyonelli¤i temel almas›
d. Basamaksal özelli¤e sahip olmas›
e. Yerel özelli¤e sahip olmas›

8. E¤itim sistemi kendisinden beklenen rolleri afla¤›da-
kilerden hangisi arac›l›¤›yla gerçeklefltirir?

a. Bakanl›k Merkez örgütü
b. ‹l Milli E¤itim örgütü
c. Okullar
d. Taflra örgütü
e. E¤itim Yönetimi

9. E¤itim yönetimiyle ilgili afla¤›daki ifadelerden han-
gisi yanl›flt›r?

a. E¤itim kurumlar›n›n yap›s› kendine özgüdür.
b. E¤itimin oda¤› verimliliktir.
c. E¤itim personeli uzman kiflilerden oluflur.
d. E¤itim kurumlar›n›n örgütlenmesi kendine öz-

güdür.
e. E¤itim örgütlerinin ç›kt›lar›n› de¤erlendirmek

zordur.

10. Örgütün karmafl›kl›¤› ile do¤ru orant›l› olarak önem
kazanan yönetsel ifllev, afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Eflgüdümleme
b. Denetleme
c. Planlama
d. Örgütleme
e. Karar verme

Kendimizi S›nayal›m
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Yeni Bir Ö¤retim Y›l›na Girerken

‹lk ve orta dereceli okullar önümüzdeki hafta, üniversi-
teler de 20 Eylül’den sonra kademeli olarak yeni ö¤re-
tim y›l›na bafll›yor.
Yaklafl›k 18 milyon ö¤rencinin yan› s›ra 1.5 milyondan
fazla ö¤renci, ilkokullu ve üniversiteli olman›n heyeca-
n›n› yaflayacak. ‹lkö¤retim okullar›na 1 milyon 300 bin,
üniversitelere de 400 bin civar›nda ö¤renci kaydolacak.
Net rakamlar veremiyoruz, çünkü hemen her konuda
oldu¤u gibi bu konuda da resmi istatistikler birbirini
tutmuyor.
Örne¤in y›lda kaç çocuk do¤du¤unu, bunlardan kaç›-
n›n nüfusa kaydoldu¤unu ve okul zaman› geldi¤inde
Anayasa’n›n bir gere¤i olarak kaç›n›n zorunlu ilkö¤reti-
me bafllad›¤›n› söyleyebilecek bir makam bulmak ger-
çekten çok zor.
E¤er do¤an her çocuk nüfusa kaydedilip e¤itim siste-
minin içine al›nabilseydi bugün hâlâ 7.5 milyon insan›-
m›z okuma yazma bilmiyor olabilir miydi?..

Haydi K›zlar Okula da...

Çok güzel kampanyalar düzenleniyor. Milliyet’in Baba
Beni Okula Gönder, Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n Haydi
K›zlar Okula kampanyalar› gibi devam eden yüzlerce
kampanya var. Ama yine de yetmiyor. Çünkü nüfusu-
muz çok fazla. Çünkü do¤an her çocu¤u nüfusa kayde-
dip okul zaman› geldi¤inde de okula gönderme gibi bir
kararl›l›¤›m›z yok.
Okullar›n aç›lma arifesinde bize gönderilen mesajlar›n
önemli bir bölümü yine k›z ö¤rencilerin bar›nma ve
burs sorununa iliflkin. Okuyun diyorlar, okumak istiyo-
ruz. Ama ne okul, ne yurt, ne de çok k›s›tl› koflullarda
da olsa ö¤renimimizi sürdürebilece¤imiz burs bulabili-
yoruz diyorlar.
Kampanya düzenleyenler de do¤al olarak bunalm›fl
durumdalar. O kadar fazla baflvuru var ki, hangi biri-
ne yetiflebilsinler. 
Bu konuda herkes mazeret üretebilir, s›n›rlama getire-
bilir, yan çizebilir ama devletin bu konuyu hafife alma-
ya asla hakk› yok. Okuma ça¤›ndaki her çocu¤una, her
gencine e¤itim altyap›s› haz›rlamak zorunda. Devlet ol-
man›n, iktidara gelmenin bir gere¤i bu.

Yaflam hakk›ndan sonra en temel hak olan e¤itim ko-
nusunda, vatandafl›n›za bu olanaklar› sunam›yorsan›z
gerisi hikâye.
‹ktidarlar›n çocuk sevgisi, bu ö¤retim y›l›nda bir kez
daha test edilecek. AKP iktidar› bakal›m bu konuda ne
kadar kararl›, önceki iktidarlardan ne kadar farkl›, göz
boyamac›l›¤›n ötesinde ne kadar gerçek projelerle top-
lumsal görevini yerine getiriyor, hep birlikte görece¤iz.

“Okumak istiyorum”
‹flte size her gün gelen yüzlerce mektuptan birisi:
“Dicle Üniversitesi Siirt E¤itim Fakültesi S›n›f Ö¤ret-
menli¤i bölümünde 2. s›n›fa geçtim. 1. s›n›f› çok zor
flartlarda okudum. Çok baflar›l› olarak 2. s›n›fa geçtim.
Maddi durumumuz hiç yok. Babam olmad›¤›ndan dola-
y› evin geçimini annem temizli¤e giderek sa¤l›yordu.
Annem de son üç ayd›r çok hasta. Yatalak durumda,
karaci¤erinden hasta. Art›k temizli¤e gidemiyor. Biz 4
kardefliz, en büyükleri benim. Kardefllerim de okuyor. 
Zaten maddi durumumuz iyi olsa dershaneye gider,
ikamet etti¤im yerde doktorlu¤u kazan›rd›m. Dershane-
ye gidemedi¤imden dolay› Siirt’te ikinci ö¤retimi ka-
zand›m. ‹kinci ö¤retimde kay›t ücreti 900 YTL. Ayr›ca
Siirt’te yurtta kal›yorum. Bunun ücreti de ayl›k 100 YTL.
Ulafl›m, yiyecek, k›rtasiye masraflar›yla birlikte okumam
çok pahal›ya mal oluyor. 
Büyük fedakârl›kla annem beni üniversite 2. s›n›fa ka-
dar okuttu. Ancak annem flimdi hasta, çal›flam›yor. Ba-
bam da yok. Hiçbir maddi gelirimiz yok. “Benim oku-
yabilmem için bursunuza ve yard›m›n›za ihtiyac›m var.
Ailemizin gelece¤i bana ba¤l›. Okuyup 3 kardeflime
bakmak istiyorum. Lütfen! Okulumu okumama yard›m
edin. Okulumu b›rakmak, terk etmek istemiyorum.
Sayg›lar›mla”. 
Hele çok zor flartlarda ö¤renim mücadelesi veren 4 k›z
kardeflin dram› var ki, o da tam yürekler ac›s›.
Özetin özeti: Devletiyle, iktidar›yla, sivil toplum örgüt-
leri ve kamuoyuyla hiç olmazsa bu ö¤retim y›l›nda ço-
cuklar›m›za sahip ç›kal›m.

Kaynak: Güçlü, Abbas. “Yeni Bir Ö¤retim Y›l›na Girer-
ken”, Milliyet. 10 Eylül 2006.

Yaflam›n ‹çinden

10.09.2006
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1. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim Yönetiminin
Amaçlar›” konusuna bak›n›z.

2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Örgüt” konusuna bak›n›z.
3. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yönetim ve Yönetici”

konusuna bak›n›z.
4. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim Yöneticisi ve

Görevleri” konusuna bak›n›z.
5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yönetsel ‹fllevler” konusuna

bak›n›z.
6. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim Yönetimi” konusuna

bak›n›z.
7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yönetimin Özellikleri”

konusuna bak›n›z.
8. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim Yönetimi” konusuna

bak›n›z.
9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim Yönetiminin

Kendine Özgü Yönleri” konusuna bak›n›z.
10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Yönetsel ‹fllevler” konusuna

bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Tüm örgütlerde gözlenebilecek iki farkl› genel amaç,
örgütsel ve bireysel amaçlard›r. ‹nsano¤lu geçmiflten
gelece¤e birtak›m s›n›rl›l›klara sahiptir. Bu s›n›rl›l›klar›n
üstesinden gelebilmek için baflkalar›yla ifl birli¤i yap-
mas› gerekir. ‹fl birli¤inin yap›ld›¤› yerler ise örgütlerdir.
Örgüt bireysel yetenekleri art›ran bir araç oldu¤u gibi,
ayn› zamanda, bireysel amaçlar› gerçeklefltirme arac›-
d›r. Kiflisel amaçlar›n› gerçeklefltirmeye çal›flan bireyle-
rin çabalar› sonucu ortaya ç›kan örgüt; örgütsel amaçla-
r›n baflar›lmas›yla da süreklili¤i sa¤lanan bir yap›d›r. ‹fl
birli¤i yapma, bireysel s›n›rl›l›klardan dolay› kifliye tek
bafl›na baflarabilmesi güç veya olanaks›z olan gereksi-
nimleri karfl›lama yetene¤ini kazand›r›r. Örgütler de bi-
reylerden, kendi kiflisel amaçlar›n›n ötesindeki örgütsel
amaçlara yönelik belirli katk›lar sa¤lamas›n› bekler.

S›ra Sizde 2

Yönetimin temel gerekçesini belirli amaçlar çerçevesin-
de örgüt kapsam›nda bir araya gelmifl bireylerin eylem-
lerini eflgüdümlemek oluflturur. 

S›ra Sizde 3 

Yönetimin temel görevi, belirli örgütsel etkinlikleri ger-
çeklefltirmektir. Yönetim bu amac›n›, yönetsel ifllevleri
gerçeklefltirmektir.

S›ra Sizde 4

Yönetsel ifllevler genel olarak planlama, örgütleme, yö-
neltme, eflgüdümleme ve denetlemedir. Yönetsel ifllev-
ler bir bütündür. Kendi bafllar›na yönetim aç›s›ndan bir
fley ifade etmezler. Bir araya getirilip etkili kullan›ld›k-
lar›nda ise güdülen amac› gerçeklefltirmede en rasyonel
araçlard›r. 

S›ra Sizde 5 

Yönetsel ifllevlerin yerine getirilmesinde gerekli ba¤lar›
kurarak, ifllevlerin birbirleriyle uyumlu bir biçimde ça-
l›flmas›n› sa¤layan süreçlere ba¤lant› süreçleri ad› veri-
lir. Bunlar›n en belli bafll›lar› iletiflim, sorun çözme ve
karar verme süreçleridir. Herhangi bir örgütte iletiflim
olmadan herhangi bir yönetsel ifllevin; bu ifllevler ara-
s›nda bulunmas› gereken ard›ll›k, birliktelik ve uyumun
yerine getirilmesi mümkün de¤ildir. Sorun, örgütün
amaçlar›n› gerçeklefltirmesini durduran, yavafllatan, sap-
t›ran; örgütünün kendisinden veya d›fl çevresinden kay-
naklanan engellerdir. Yönetim bu engelleri kald›rmak
için u¤raflt›¤›nda, sorun çözme sürecine girer. Karar
verme de, genelde gelece¤e yönelik olup, bir sorunun
çözümüne iliflkin olas› yollardan en uygun olan›n›n se-
çilmesidir. Karar verme sorun çözme sürecinin içinde
yer alan bir süreçtir.

S›ra Sizde 6

E¤itim sistemi pek çok e¤itim örgütünden oluflmakta-
d›r. Bakanl›k Merkez Örgütü, Taflra Örgütü, Yurtd›fl› ör-
gütü ve her kademedeki okullar e¤itim sistemi içinde
yer alan örgütlerdir. E¤itim sisteminin kendisinden bek-
lenen rolleri yerine getirmesi, e¤itim hizmetinin üretil-
di¤i yerler olan okullar arac›l›¤›yla gerçeklefltirilir (Bay-
rak, 2001a, s.176). Okul d›fl›nda kalan di¤er tüm e¤itim
örgütlerinin varl›k nedeni, okulun ifllevini daha etkili
biçimde yerine getirmesine yard›mc› olmakt›r.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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Okul Yönetimi

E¤itim sistemi farkl› düzeylerde yönetim kademelerinden oluflan bir yap› özelli¤i
tafl›maktad›r. E¤itim yönetimi, okul yönetimi ve s›n›f yönetimi s›ra dizini içinde ele
al›nabilecek yap›da, her kademenin kendini özgü nitelikleri bulunmaktad›r. Okul
yönetimi e¤itim yönetiminin s›n›rl› bir alana uygulanmas›n› kapsamaktad›r. Okul
yönetimi e¤itim yönetimine göre daha dar bir çerçeve içinde yönetim etkinliklerini
içermektedir. Öte yandan okul yönetiminde, yönetim etkinlikleri e¤itim yönetimi-
ne göre daha somutlaflm›fl amaçlara yönelmektedir. 

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Okul yönetimine iliflkin belli bafll› kavramlar› aç›klayabilecek,
Okul yönetiminin boyutlar›n› s›ralayacak,
Okul yönetiminin örgütsel yap›s›n› aç›klayabilecek,
Okulun bürokratik özelliklerini aç›klayabilecek,
Okul yöneticili¤inin temel özelliklerini aç›klayabilecek,
Okul yöneticisinin liderlik rollerini aç›klayabilecek,

bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

N
N
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N
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• G‹R‹fi
• OKUL YÖNET‹M‹
• OKUL YÖNET‹M‹N‹N BOYUTLARI
• OKULUN ÖRGÜT YAPISI
• OKULDA BULUNAN KADROLAR VE KURULLAR
• BÜROKRAT‹K ÖRGÜT OLARAK OKULLAR
• OKUL YÖNET‹C‹LER‹
• OKUL YÖNET‹C‹S‹N‹N L‹DERL‹K ROLLER‹

Örnek Olay

R›za Bey il merkezinde yer alan okula müdür olarak atanm›flt›. Asl›nda ö¤retmen-
li¤e bafllad›¤›nda bu kadar kolay müdür olabilece¤ini düflünmüyordu. Sonuçta
okulu yönetmek zor iflti ve bunun için baz› e¤itimler almas›, yönetim, liderlik ve
e¤itime iliflkin pek çok yeterli¤e sahip olmas› gerekti¤ini düflünüyordu. Ama bunla-
ra gerek kalmam›flt›. Dört befl y›ll›k ö¤retmenlik ve müdür yard›mc›l›¤› yapm›fl ve
bu süreçte denetimlerden iyi notlar alm›flt›. Biraz da flans› yard›m edince müdür-
lük hayali gerçek olmufltu.

Müdürlü¤ü süresince akl›nda olan tek düflünce, okulda çal›flan herkesle iyi ge-
çinmekti. Aylar geçtikçe düflüncesini uygulamaya geçiriyor, ö¤retmenlerin ifline
kar›flm›yor, memurlara bir fley söyledi¤inde, memurlar: “Hocam siz bilmezsiniz,
kar›flt›rmay›n fazla.” diyorlard›. O da konuyu gerçekten çok iyi bilmedi¤inden du-
rumu kabul ediyordu. Okulda çal›flan herkes onu çok seviyordu. Çünkü kimsenin
okula ne zaman gelip gitti¤ine kar›flm›yor, herkesin iste¤ini yerine getirmeye çal›-
fl›yor, okulu ondan çok, çal›flanlar yönetiyordu. Bir yerlerde okudu¤u kadar›yla
çal›flanlar›n yönetime kat›lmas› böyle bir fley oldu¤unu san›yordu. Okulda herkes
mutluydu, ifller yürüyordu...

Bir gün okula denetçiler geldi. Yapt›klar› denetimler sonucu okulda ö¤retmen-
lerin e¤itim program›na uymad›klar›, ö¤rencilerin baflar› düzeylerinin çok düflük
oldu¤unu, gerekli kay›tlar›n istenen biçimde tutulmad›¤›n› saptad›lar. Bunun
üzerine R›za Bey’i mutsuz edecek bir konuflma yapt›lar. 

Denetimin oldu¤u günün akflam›na do¤ru okula genç bir akdemiysen u¤rad›.
R›za Bey’e okulunda ald›¤› izne dayal› olarak, anket uygulamak istedi¤ini söyle-
di. Can› çok s›kk›n olan R›za Bey, sert bir ifade ile anketleri uygulayamayaca¤›n›
belirtti. Nedenini ise: “Ben ö¤retmenlerime bitirmeleri gereken iflleri bile hala bitir-
temedim, senin anketle u¤raflacak zamanlar› hiç yok.” diye aç›klam›flt›. Bunun
üzerine genç araflt›rmac› ö¤retmenlerine ifllerini yapt›ramay›fl›n›n kendi yönetici-
lik sorunu oldu¤unu, kendi anketleri ile bir ilgisi olmad›¤›n› söyledi. R›za Bey yö-
neticilik becerilerinin sorgulanmas›na daha çok sinirlenerek: “Ben bugüne kadar hiç-
bir ö¤retmenime en küçük kötü bir söz söylemedim ya da yasal ifllem yapmad›m.” di-
yerek, iyi bir yönetici oldu¤unu aç›klamaya çal›flt›.

Genç araflt›rmac› ise R›za Bey’e: “‹yi yönetici çal›flanlar›na hiçbir yasal ifllem yap-
mayan de¤il, okulun amaçlar› do¤rultusunda çal›flanlar›n› harekete geçiren ve oku-
lu amaçlar›na ulaflt›ran yöneticilerdir.” dedi ve R›za Bey’in odas›ndan ayr›ld›.
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G‹R‹fi
E¤itim sistemlerinin amaçlar›na ulaflmas› büyük ölçüde okullar›n ifllevlerini yerine
getirmesine ba¤l›d›r. Okullar›n ifllevleri toplumsal yap›lar›n de¤iflmesi ve geliflme-
si ile farkl›laflmakta, okullara yeni roller yüklenmektedir. Bu rollerin karfl›lanmas›
amac›yla e¤itim sistemlerinde gerçeklefltirilen uygulamalar, okullar›n verimlili¤inin
gelifltirilmesine yönelmektedir.

Geçmiflte okuldan beklenen temel görev ö¤rencilere var olan kültürü aktarma
ile s›n›rland›r›lmaktayd›. Ancak toplumsal yap›larda görülen sosyal, ekonomik ve
kültürel de¤iflimler, e¤itim ve yönetim bilimlerindeki yeni geliflmeler okulu farkl›
ifllevlerini yerine getirmesi gereken toplumsal yap›lar olmaya itmifltir. Bilgi toplu-
mu nitelendirmesiyle tan›mlanan toplumsal dönüflüm sonucu, bilgi ekonomik ge-
liflmenin en önemli unsuru olarak görülmekte, bu anlay›fl okullar› bilginin sadece
aktar›ld›¤› de¤il üretildi¤i yerler olarak ekonomik geliflmenin temel ögesi haline
getirmifltir.

Yönetim ve e¤itim bilimlerinde insan odakl› yaklafl›mlar›n ön plana ç›kmas›, bu
do¤rultuda yeni yönetim yaklafl›mlar›n›n ve e¤itim modellerinin benimsenmeye
bafllamas› okullar›n birer fabrika olarak yönetilmesini ortadan kald›rmaya baflla-
m›fl, e¤itimin kendine özgü yönlerinin ifle kofluldu¤u bir uygulama alan› olarak or-
taya ç›km›flt›r. E¤itim ve yönetim bilimlerindeki bu geliflmeler okul yönetiminin
farkl› boyutlar› üzerinde durulmas›n› zorunlu k›lm›flt›r. Bu süreçte okul yöneticile-
rinin rollerinde ve yetiflmelerinde de önemli de¤ifliklikler olmaya bafllam›flt›r.

Okullar e¤itimin üretildi¤i temel birimler olarak, e¤itim sisteminin temel yap›
tafl›n› oluflturmaktad›r. E¤itim sistemi içinde gelifltirilen yeni politikalar, uygulama-
lar, e¤itim sisteminin yönetimi, yeni yönetim modelleri, okul yöneticilerinin yetifl-
tirilmesi, okul kültürü gibi pek çok unsur do¤rudan okul yönetimi üzerinde etkili
olmaktad›r.

OKUL YÖNET‹M‹
Okul, e¤itim sisteminin en kritik ve en etkili ögesidir. E¤itim sisteminin bütünlü¤ü
içinde belirlenen amaçlar›n gerçeklefltirilmesi ya da amaçlar›n eyleme dönüfltürül-
mesi okul arac›l›¤›yla olur (Bursal›o¤lu, 1991, s.4). Okulun d›fl›ndaki baflka e¤itim
örgütleri ve e¤itim yönetimi uygulamalar›, okulun e¤itim sisteminin amaçlar›n› ger-
çeklefltirmesine katk›da bulunmaya çal›fl›r (Baflaran, 2000, s.12). Okul, e¤itim siste-
minde e¤itimin üretildi¤i birimler olarak nitelendirilmektedir.Okulun e¤itim siste-
mi içindeki yeri dikkate al›nd›¤›nda, e¤itim sisteminin en ifllevsel parças› olmas›,
e¤itim sisteminin eylem s›n›rlar›n› ve çevresini belirlemesi ve e¤itim sistemi içinde
üretim amaçl› örgütlenme olma özelliklerinin öne ç›kt›¤› görülür (Aç›kal›n, 1997,
s.1). Bu özellikleri çerçevesinde okul yönetimi, e¤itim yönetiminden ayr›lmaktad›r.

Okul yönetimi, e¤itim yönetiminin s›n›rl› bir alana uygulanmas›n› ifade et-
mektedir. Okul yönetiminin hareket s›n›rlar›n› milli e¤itim sisteminin genel ve özel
amaçlar› ile temel ilkeleri belirler (Taymaz, 2003, s.12). Dolay›s›yla okul yönetimi,
e¤itim yönetiminin bir alt uygulama alan›d›r. E¤itim yönetimi ve okul yönetimi
kavramsal aç›dan birbirinden farkl› olsa da, uygulamada her iki alan›n çerçeveleri
aras›nda genel olarak önemli farkl›l›klar bulunmamaktad›r. E¤itim yönetiminin
özellikleri ve süreçleri okul yönetimi için de geçerli olmaktad›r. Aralar›ndaki fark-
l›laflma, e¤itim yönetimi sistem ile ilgilenirken, okul yönetimi okul düzeyinde yo-
¤unlaflan sorunlar ile ilgilenmesinden kaynaklan›r (Erdo¤an, 2000, s.88, 89). 
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Okul; e¤itim politika, karar
ve yasal düzenlemelerinin
yaflama geçirildi¤i, e¤itimle
ilgili herkesin ortak çal›flma
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Okul yönetimi, e¤itim
sisteminin amaçlar›n›n 
gerçeklefltirilmesi için
etkinlikte bulunan, özel 
uzmanl›k gerektiren, e¤itim
yönetimi s›ra dizininin bir alt
basama¤›n› oluflturur.



Okul yönetimi di¤er örgütlerin yönetimleri ile benzerlik tafl›malar›na ra¤men,
belirli aç›lardan farkl›l›k gösterdi¤i ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r (Bayrak, 2002, s.207).
Okul yönetiminin di¤er örgütlerin yönetiminden gösterdi¤i farkl›l›klar, bir e¤itim
giriflimi olan okulun sahip oldu¤u özelliklere dayand›r›lmaktad›r. Bu özellikleri flu
flekilde s›ralamak olanakl›d›r (Bursal›o¤lu, 2000, ss.33-36):

• Okulun temel kayna¤› ve ö¤retim süreçlerinin hedefi insand›r,
• Okulun e¤itim-ö¤retim sürecinde etki düzeyleri belirlenemeyen de¤iflkenler

yer al›r,
• Okulda farkl› de¤erler bulunur ve bu de¤erlerden do¤an çat›flmalar uzlafl-

t›r›l›r,
• Okulun süreç ve somut olmayan amaçlar› nedeniyle ürün niteliklerini de-

¤erlendirmek güçtür,
• Okuldaki insan kaynaklar›n›n büyük bir ço¤unlu¤u alanlar›nda uzmand›r,
• Okul bireylere ö¤renme yaflant›lar›n›n sunulmas› için haz›rlanan özel bir

çevredir,
• Okul çevredeki örgütler taraf›ndan etkilenirken ve kendisi de bu örgütleri

etkiler,
• Okul, yarar gruplar› taraf›ndan etkilenmeye çal›fl›l›r,
• Okul kültür aktar›m›n› sa¤lama amac›yla ifllev görür,
• Okul bürokratik ve kamusal bir kurumdur,
• Her örgüt gibi okulun da kendine özgü bir kültürü vard›r. Ancak bu kültür

okul yönetiminden daha çok, üst yönetimlerin politika ve kararlar› taraf›n-
dan flekillenir.

Okul yönetiminin sahip oldu¤u özellikler, okul yönetiminde hangi ögeleri di¤er örgütler-
den farkl› k›lmaktad›r? Aç›klay›n›z.

Okuldaki madde ve insan kaynaklar›n›n okulun amaçlar›n› gerçeklefltirecek fle-
kilde harekete geçirilmesi, etkili ve verimli kullan›lmas› sürecine okul yönetimi de-
nilmektedir. ‹nsan ve madde kaynaklar›n›n harekete geçirilmesi ile ö¤rencilere is-
tendik bilgi, beceri ve davran›fllar› bilimsel yöntemlerle kazand›rabilmek ve okul
üyelerinin kendini gerçeklefltirerek mutlu olabilmesini sa¤lamak, okul yönetiminin
temel amac› olmal›d›r. Okul yönetiminin etkili çal›flabilmesi ve temel amac›na yö-
nelebilmesi için, verimlili¤i art›rma, e¤itim iflgörenlerinin ifl doyumunu sa¤lama, bir-
likte çal›flabilme kültürü oluflturma, yenilikleri okula tafl›ma ve okulu çevreye katk›
sa¤lar duruma getirme gibi hedeflere yönelmelidir (Baflaran,1996, s.14). Okul yöne-
timinin belirtilen hedeflere yönelmesi ve bu hedeflere ulaflmas›, okul yönetiminin
yönetsel süreçleri ve okul yönetimi boyutlar›n› etkili olarak iflletmesine ba¤l›d›r. 

OKUL YÖNET‹M‹N‹N BOYUTLARI
Okul yönetimi boyutlar› “insan kayna¤›n›n yönetimi, ö¤renci kayna¤›n›n yönetimi,
e¤itim program›n›n yönetimi, okul iflletmesinin yönetimi” fleklinde dört k›sma ay-
r›labilir (Taymaz, 2003). Okul yönetimi boyutlar›nda gerçeklefltirilecek uygulama-
lar, yönetim bilimlerindeki geliflmeler do¤rultusunda farkl›laflmakta, okullar› bü-
rokratik örgüt kal›plar›ndan uzaklaflmaya zorlamaktad›r. Özellikle okulun bir ifllet-
me olarak ele al›nmas› ve insan kaynaklar›n›n yönetilmesindeki yeni anlay›fllar
okul yönetimi görevlerine iliflkin yeni uygulamalar› gündeme getirmektedir.
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Okulda insan kaynaklar›n›n yönetimi, okulda bulunan tüm e¤itim iflgörenlerin yö-
netimini kapsamaktad›r. Genel anlamda okullarda insan kayna¤› yönetimi, atama,
nakil, görevlendirme, stajyerlik ve adayl›k ifllemlerinin yap›lmas›, çal›flanlar›n öz-
lük haklar›n›n sa¤lanmas› gibi kay›t tutma sistemleri biçiminde alg›lanmaktad›r
(Taymaz, 2003, s.100). Buna karfl›n yönetim bilimindeki geliflmeler do¤rultusunda
tüm örgütlerde oldu¤u gibi e¤itim örgütlerinde de insan kayna¤›n›n yönetimi, da-
ha genifl bir anlam kazanm›flt›r. Bu do¤rultuda okulda insan kayna¤›n›n yönetimi,
çal›flanlar›n güdülenmesi, e¤itimi, gelifltirilmesi, kariyer planlamas› gibi boyutlar›
da içine almaktad›r.

Ö¤renci kayna¤›n›n yönetimi, ö¤rencilerin e¤itimin amaçlar›na ulaflmas› için
gerekli olan düzenlemelerin etkili olarak ifle koflulmas›n› kapsamaktad›r. Ö¤renci
kayna¤›n›n yönetimi kapsam›nda, ö¤rencilerin okula kaydedilmesi, nakil ve kay›t
ifllemlerinin yap›lmas›, devam durumlar›n›n izlenmesi, sa¤l›k hizmetlerinin sa¤lan-
mas›, not kay›t sistemlerinin iflletilmesi gibi ifllemleri kapsamaktad›r. 

E¤itim program›n›n yönetimi, okul yönetiminin as›l ifli olarak görülmektedir.
Çünkü e¤itim program› okulun iflleyifline yön veren temel ögedir. Okulu yönet-
mek, e¤itim program›n›n gereklerini yerine getirmektir. E¤itim program›n›n yöne-
timi kapsam›na, derslerin düzenlenmesi, e¤itsel kollar, kutlama ve anma etkinlik-
leri, ö¤rencilere yönelik yetifltirici ve e¤itici etkinlikler girer (Baflaran, 2000, s.141).
E¤itim programlar›n›n yönetimi, di¤er okul yönetimi boyutlar›nda oldu¤u gibi bü-
yük ölçüde okullara iliflkin yasal düzenlemeler taraf›ndan aç›klanm›flt›r.

Okul yönetimi, e¤itimsel amaçlar› ve finansman› d›fl›nda pek çok özelli¤i ile ifl-
letme yönetimi ile benzer özellikler tafl›maktad›r. Okulun amaçlar›n› gerçeklefltire-
bilmesi, insan ve madde kayna¤›n›n etkili bir biçimde ifle koflulmas› okul yöneti-
minde iflletmecilik uygulamalar›n› gerektirir. Okul yönetiminde iflletmecilik, genel
anlamda e¤itim için kullan›lacak bina, tesis ve araçlar›n sa¤lanmas›, haz›r bulundu-
rulmas›, maddi gereksinimlerin karfl›lanmas›, bütçe yönetimi etkinliklerinin yürü-
tülmesini kapsamaktad›r. Bütçe yönetimi kapsam›na, okula gelir sa¤lamak, elde
edilen geliri e¤itim için yap›lan planlar› ve programlar› gerçeklefltirecek flekilde
harcamak, bütçeye iliflkin ifllemleri yasalara uygun olarak yapmak gibi ifller gir-
mektedir. 

E¤itimin pahal› bir giriflim olmas›, okul yönetiminde e¤itim finansman›n› daha
önemli hale getirmektedir. Kamusal finansman kaynaklar› ile varl›klar›n› sürdür-
meye çal›flan okullar, bu kaynaklar›n yetersizlikleri nedeniyle sular›n›n, elektrikle-
rinin, telefonlar›n›n kesilmesine kadar varan önemli sorunlar yaflayabilmektedirler.
Dünyadaki geliflmeler do¤rultusunda e¤itim hizmetinden yararlananlar›n, e¤itime
kaynak deste¤i sa¤lamalar›na dönük çabalar Türk E¤itim Sistemi için önem tafl›-
maktad›r. Bu yaklafl›m e¤itime kaynak deste¤i sa¤layanlar›n, e¤itim hizmetine da-
ha çok sahip ç›kaca¤› varsay›m›yla da desteklenmektedir. 

Okul yönetimi boyutlar› oldukça karmafl›k bir yap› özelli¤i göstermekte ve bu
boyutlar›n ifllevsel yönetimi için uzmanl›k gerektirmektedir. Okul yöneticilerinin
sahip olmas› gereken uzmanl›k becerileri içinde okulun örgüt yap›s›n› analiz ede-
bilme becerisi de olmal›d›r.

Okul yönetimi boyutlar›, okul yöneticisinin ne tür yeterliklere sahip olmas›n› gerektir-
mektedir?
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Okul yönetimi kapsam›nda
yer alan ifllevsel süreçler,
okul yönetimi boyutlar›n›
oluflturmaktad›r.
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OKULUN ÖRGÜT YAPISI
E¤itim sisteminin kendisinden beklenen rolü yerine getirmesi, okullar arac›l›¤›yla
gerçeklefltirilir. Toplumsal yap›n›n flekillendirilmesinde araç rolünü oynayan okul-
lar›n iyi yap›land›r›lmas› ve iflletilmesi, üstlendikleri rolün baflar›yla gerçeklefltiril-
mesini beraberinde getirir (Bayrak, 2002, s.191). Bir örgüt olarak okulun yap›lan-
d›r›lmas›nda dikkate al›nacak temel ögeler amaç, yap›, süreç ve kültürdür.

Örgütler belli amaçlar do¤rultusunda kurulur. E¤itim sistemi içinde okullar da
bulundu¤u e¤itim kademesine göre farkl› örgütsel amaçlar› gerçeklefltirerek e¤itim
sisteminin uzak amaçlar›na hizmet eder. 1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanunu,
Türk E¤itim Sistemi’nin genel amaçlar› yan›nda okulöncesi, ilkö¤retim, ortaö¤retim
ve yüksekö¤retim kademesinde yer alan okullar›n amaçlar›n› belirlemifltir. Her e¤i-
tim kademesindeki okulun uzak amac› Türk E¤itim Sistemi’nin genel amaçlar›n›
gerçeklefltirmektir. Türk E¤itim Sistemi’nde okullar›n ö¤rencileri ilgileri do¤rultu-
sunda yetifltiremedikleri, amaçlar›n belirgin olmad›¤›, okullar›n ço¤unlukla ö¤ren-
cileri bir üst ö¤renime haz›rlama ifllevini yerine getirmeye çal›flt›klar›, di¤er amaç-
lar›n› ihmal ettikleri, ö¤rencilerin istenilen bilgi ve beceri düzeyine sahip olmad›k-
lar› ve okulda verilen e¤itimin toplum yaflam›na yans›mad›¤› yönünde elefltiriler
bulunmaktad›r (Okçabol, 2005, s.172). 

Örgüt yap›s›, hiyerarfli, rol, statü gibi kavramlar› içinde bar›nd›r›r (Bursal›o¤-
lu, 2000, s.19). Sosyal bir örgüt olarak okullar, sistemin en uç noktas›nda yer al›r-
lar. Dünyada çeflitli e¤itim yap›lanmalar› olmas›na karfl›n Türkiye’de e¤itim sistemi
merkeziyetçi anlay›flla yönetilmektedir. Merkeziyetçi e¤itim sistemlerinde okullar
hiyerarfli aç›s›ndan en alt düzeyde bulunmaktad›r. Bu durum örgütsel iflleyiflte ya-
vafllama ve sorunlar›n çözümünde sa¤l›kl› tan›lar›n konulmas›na engel olufltur-
maktad›r. Okulda tan›mlanm›fl olan roller ve statüler bulunmaktad›r. Bu roller ve
statüler okul içindeki biçimsel ve biçimsel olmayan iliflkilere göre de¤iflmektedir.
Okulda çal›flan bireylerin rolleri aras›ndaki iliflki, yapt›klar› ifllere göre yetki ve so-
rumluluklar›n› da birlikte belirler (Taymaz, 2003, s.56). Okulda tan›mlanm›fl olan
müdür, müdür yard›mc›s›, ö¤retmen gibi çeflitli roller ve bu rollerin kapsad›¤› sta-
tü okul iflleyiflini verimli duruma getirmek için ifle koflulmal›d›r. Bu roller aras›nda
biçimsel olmayan iliflkiler, okulun örgütsel yap›s›na zarar vermemelidir. Türk E¤i-
tim Sistemi’nde okullar›n yönetiminde görülen en önemli sorunlardan biri okulda
bulunan bireylerin sahip olduklar› biçimsel statüler ile oynad›klar› biçimsel olma-
yan roller aras›ndaki çat›flmad›r.

Bir örgüt olarak okul yönetimi, yönetim süreçleri çerçevesinde etkinlik gösterir.
Yönetim süreçleri, okulun örgüt olarak varl›¤›n› sürdürmesine ve okulun amaçla-
r›na ulaflmas›na hizmet eder. Okulda yönetsel aç›dan iflletilecek sürecin etkilili¤i
bu alanda uzmanlaflm›fl bireylerin görevi üstlenmesiyle olanakl›d›r. Yönetim süre-
cinin planlama, örgütleme, eflgüdümleme, iletiflim ve de¤erlendirme gibi her afla-
mas›nda etkin karar verme yeterliklerine sahip bireylere gereksinim duyulmakta-
d›r. Okulda yönetim sürecinin temel sorumlulu¤unu üstlenen bireyler olarak okul
yöneticilere bu anlamda önemli sorumluluklar düflmektedir. 

Okul yönetiminin yönetsel süreçler çerçevesinde etkinlik göstermesi ne anlama gelmekte-
dir? Okul yöneticisinin tüm yönetsel süreçlerde sergilemesi gereken yönetim becerisi ne-
dir? Aç›klay›n›z.
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Okulun örgüt yap›s›, okulda
görev yapacak bireylerin
davran›fl yönelimlerini
belirleyen temel unsurdur.

Rol, örgüt üyelerinin sahip
oldu¤u statüsünden do¤an
hak ve görevlerini alg›lama
biçimidir.
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Okulun yap›land›r›lmas›nda önemli ögelerden biri de okul kültürüdür. Okul
kültürü, okulda yer alan bireylerin paylaflt›¤› duygular, normlar, etkileflimler, etkin-
likler, beklentiler, varsay›mlar, inançlar, tutumlar ve de¤erlerden oluflmaktad›r
(Taymaz, 2003, s.77). Okul kültürünün temel ögeleri aras›nda de¤erler, normlar,
törenler, hikâyeler, say›tl›lar, masallar, kahramanlar say›labilir. Okul kültürü üze-
rinde okul yöneticisinin etkisi oldukça fazlad›r. Okul yöneticisi, di¤er yönetsel et-
kinliklerle birlikte okul kültürünü bilinçli ya da bilinçsiz olarak yönetmektedir.
Okul yöneticisi sadece okul kültürünün yönetiminden de¤il, oluflturulmas›ndan ve
denetiminden de sorumludur (Çelik, 2000, s.79). Okul kültürü güçlü ve zay›f kül-
tür biçiminde s›n›fland›r›labilir. Güçlü kültür olumlu insan iliflkilerini, e¤itim orta-
m›n›, aç›k iletiflimi ve karfl›l›kl› güveni ifade eder (Taymaz, 2003, s.78). Okul kül-
türü güçlü olan okullar›n yönetimi daha kolay olacakt›r. Çünkü okul kültürü, okul
çal›flanlar›n›n iyi davran›fl›n› ve hangi ölçüde yapmas› gerekti¤ini tayin eden bir ya-
flam biçimidir (Balc›, 2001, s.13). Güçlü kültürlere sahip okullarda yer alan birey-
lerin davran›fllar›, benimsenmifl olan normlar çerçevesinde flekillenecek, bireylerin
iç denetim sistemleri taraf›ndan yönlendirilecektir. Ö¤rencinin temel de¤er olarak
kabul edildi¤i e¤itim anlay›fl›nda okul kültürünün tüm ögeleri, ö¤rencileri merke-
ze alan bir e¤itim anlay›fl›na odaklanmal›d›r. Ö¤rencileri okuldan uzaklaflt›ran ve
bask›c› okul kültürleri yönetici-ö¤retmen-ö¤renci- iliflkilerinde en önemli engeli
oluflturmaktad›r. Okulun sahip oldu¤u örgüt yap›s›, okulda bulunan kadrolar ve
kurullar taraf›ndan flekillendirilir. 

OKULDA BULUNAN KADROLAR VE KURULLAR
Bir örgüt olarak okulun sosyal boyutunu, okulda bulunan bireyler ve onlar›n olufl-
turdu¤u yap›lar oluflturmaktad›r. Okul, amaçlar›n› yerine getirmek için çeflitli kad-
rolar ile kurul ve komisyonlardan oluflur. Okulda müdür, müdür baflyard›mc›s›,
müdür yard›mc›s›, ö¤retmenler, okul rehber ö¤retmenli¤i, uzman ve usta ö¤retici-
ler, idari ifller ve daktilo memurlar›, hesap iflleri uzman›, yard›mc› personel, di¤er
görevliler, ö¤retmenler kurulu, disiplin kurulu, onur kurulu, zümre ö¤retmenler
kurulu, okul geliflim yönetimi ekibi, sat›n alma komisyonu, muayene ve teslim al-
ma komisyonu gibi kadro ve kurullar bulunur (Türkmen, 2003). 

Müdür.-Müdür; kanun, yönetmelik, genelge, program ve emirlere uygun ola-
rak okulun bütün ifllerini yürütmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir.
Bir e¤itim yöneticisi olarak müdür, okul örgütünün amaçlar›na uygun olarak yöne-
tilmesinden, de¤erlendirilmesinden ve gelifltirilmesinden sorumludur.

Müdür baflyard›mc›s›.- Ö¤renci say›s› 600 ve üzerinde olan okullara, müdür
taraf›ndan müdür baflyard›mc›s› atanabilir. Müdür baflyard›mc›s›, müdürün en ya-
k›n yard›mc›s›d›r. Müdürün olmad›¤› zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür bafl-
yard›mc›s›, okulun her türlü e¤itim-ö¤retim, yönetim, ö¤renci tahakkuk, ayniyat,
yaz›flma, e¤itici etkinlikler, yat›l›l›k, bursluluk, güvenlik, beslenme, bak›m, koru-
ma, temizlik, düzen, halkla iliflkiler gibi konularda okul müdürü taraf›ndan verilen
görevleri yapar. Bu görevlerin yap›lmas›ndan ve okulun amaçlar›na uygun olarak
iflleyiflinden müdüre karfl› sorumludur. 

Müdür yard›mc›s›.- Müdür yard›mc›lar› da müdür baflyard›mc›s› ile ayn› gö-
revlerden okul müdürüne karfl› sorumludurlar. 

Ö¤retmenler.- Okulun en stratejik parçalar›ndan biri ö¤retmendir. Ö¤retmenler
kendilerine verilen s›n›f ve/veya dersleri, programlarda belirtilen esaslara göre
okutmak, bunlarla ilgili bütün uygulamalar› ve/veya deneyleri yapmak, ders d›fl›n-
da okulun e¤itim, ö¤retim ve yönetim ifllerine etkin bir biçimde kat›larak bu konu-
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larda okul müdürünün verece¤i görevleri yapmak; kanun, tüzük yönetmelik, ge-
nelge, tebli¤ ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 

Okul rehber ö¤retmenli¤i.- Okullarda rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere
“Okul Rehberlik Hizmetleri Bürosu” kurulur. Büroda rehber ö¤retmenler görevlen-
dirilir. Okul rehber ö¤retmenleri, “Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeli¤i” ile ö¤-
rencilerin psikolojik, rehberlik ve mesleki yönlendirme ile ilgili sorunlar›n çözümü
için kendilerine verilen görevleri yürütürler.

Uzman ve usta ö¤reticiler.- Meslek okullar›n›n baz›lar› ile ç›rakl›k okullar›n-
da “Sözleflmeli veya Ek Ders Göreviyle Görevlendirilecek Usta Ö¤reticiler Yönet-
meli¤i”ne göre, okulda görev verilen uzman ve usta ö¤reticiler, e¤itim ve ö¤retim
hizmetlerinde, ö¤retmenlerin yetki ve sorumluluklar› içinde okul müdürünün dü-
zenleyece¤i esaslara uygun flekilde çal›fl›rlar.

‹dari ifller ve daktilo memurlar›.- Müdür veya müdür yard›mc›lar› taraf›ndan
kendilerine verilen yaz› ve daktilo ifllerini yaparlar. Gelen ve giden yaz›larla ilgili
dosya ve defterleri tutarlar. Yaz›lar›n as›l veya örneklerini dosyalara saklarlar ve
gerekenlere cevap haz›rlarlar. Kendilerine teslim edilen gizli ya da flah›slarla ilgili
yaz›lar›n saklanmas›ndan ve gizli tutulmas›ndan sorumludurlar. Memurlar, ö¤ret-
men ve hizmetlilerin özlük dosyalar›n› tutarlar. Bunlarla ilgili de¤ifliklikleri günü
gününe ifllerler. Arfliv ifllerini düzenlerler.

Hesap iflleri memuru.- okulun ö¤retmen, yönetici, memur ve hizmetlilerine
ait ayl›k, ücret, sosyal yard›m yolluk, sa¤l›k, vergi iadesi gibi özlük haklar›n›n za-
man›nda hak sahiplerine verilmesini sa¤lar. Okulla ilgili mali iflleri takip eder, ifl ve
ifllemleri yapar ve bunlarla ilgili yaz›, belge, defter ve dosyalar›n düzenlenmesini
ve saklanmas›n› sa¤lar. Hesap iflleri memuru unvan› ile atanan eleman› bulunma-
yan okullarda, bu hizmetler okul müdürlü¤ünce görevlendirilecek memurlardan
biri taraf›ndan yürütülür.

Yard›mc› personel.- Yard›mc› hizmetler s›n›f› personeli, okul idaresince yap›la-
cak, planlama ve ifl bölümüne göre, her türlü yaz› ve dosyay› da¤›tmak ve toplamak,
müracaat sahiplerini karfl›lamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizlemek, ay-
d›nlatma yerlerinde çal›flmak, nöbet tutmak, okula getirilen her türlü araç gereç ve
malzeme ile eflyan›n tafl›ma ve yerlefltirme ifllerini yapmakla yükümlüdürler.

Di¤er görevliler.- Okulun gereklerine ve amac›na göre, yukar›da belirtilenler-
den baflka personeli de bulunabilir. Bunlar belletici, ambar memuru, ayniyat ve
depo memuru, kitapl›k memuru, sa¤l›k personeli, floför, aflç›, afl› yard›mc›lar›, ka-
loriferci, bahç›van, gece bekçisi, teknisyenler gibi ilgili personel, okul yönetimince
kendilerine verilecek, alanlar›yla ilgili görevleri yerine getirirler.

Ö¤retmenler Kurulu.- Okulun bütün ö¤retmenleri, varsa rehberlik uzman› ve
yard›mc›lar›ndan meydana gelir. Gerekti¤inde ö¤renci temsilcisi, koruma derne¤i,
aile birli¤i temsilcileri de kurul toplant›s›na ça¤r›l›r. Ö¤retmenler kuruluna müdür
baflkanl›k yapar. Müdürün bulunmad›¤› durumlarda müdür baflyard›mc›s›, onun da
bulunmad›¤› durumlarda müdürün görevlendirece¤i müdür yard›mc›s›n›n baflkan-
l›¤›nda toplan›r. Ö¤retmenler Kurulu; ders y›l› bafl›nda, ikinci yar›y›l bafl›nda ders
y›l› sonunda ve okul yönetimi taraf›ndan gerek duyuldu¤u zamanlarda toplan›r. 

Disiplin Kurulu.- Okul Disiplin Kurulu, her ders y›l›n›n ilk ay› içerisinde ö¤-
retmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki ö¤retmen, müdür baflyard›mc›s›, mü-
dür baflyard›mc›s›n›n bulunmad›¤› hallerde müdürün görevlendirece¤i bir müdür
yard›mc›s›, onur kurulu ikinci baflkan› ve okul aile birli¤inin kendi içinden seçece-
¤i bir ö¤renci velisinden kurulur. Yeter say›da ö¤retmen bulunmamas› halinde,
stajyer ö¤retmenler de disiplin kuruluna üye seçilebilir. Disiplin Kurulu, okulda di-
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sipline ayk›r› davran›fllar› inceler, gerekli soruflturmalar› yapar, üstün nitelikler ta-
fl›yan ö¤rencilerin ödüllendirilmesine yönelik kararlar verir. 

Onur Kurulu.- Ö¤rencilerin okul yönetimine kat›lmalar›n› ve okul düzenine
yard›mc› olmalar›n› sa¤lamak amac›yla her s›n›f›n bütün flubelerinden birer ö¤ren-
ci ders y›l› bafl›nda s›n›f rehber ö¤retmenlerinin gözetiminde ö¤renciler taraf›ndan
seçilerek “Onur Genel Kurulu” oluflturulur. Çeflitli nedenlerle boflalan üyeliklere,
izleyen dönem bafl›nda ayn› yolla yeni temsilciler seçilir. Onur Genel Kurulu; Onur
Kurulunu seçer, okulda ö¤rencili¤e yak›flmayan davran›fllar› inceler ve bunlar›n
düzeltilmesi için al›nmas› gereken tedbirler hakk›nda tekliflerde bulunur.

Zümre Ö¤retmenler Kurulu.- Bu kurul, 1.-5. s›n›flarda ayn› s›n›f› okutan s›-
n›f ö¤retmenleri, 6.-8. s›n›flarda dal ö¤retmenlerinden oluflur. Zümre ö¤retmenler
kurulu, okul müdürlü¤ünce yap›lacak planlamaya uygun olarak ö¤retim y›l› bafl›n-
da, ortas›nda, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplan›r. Toplant›lar, okul müdürü-
nün görevlendirece¤i bir müdür yard›mc›s›n›n veya branfl ö¤retmenleri aras›ndan
seçimle belirlenen ö¤retmenin baflkanl›¤›nda yap›l›r. Bu toplant›larda, programla-
r›n ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlar›ndan, laboratuvar,
spor salonu, kütüphane ve iflliklerden planl› bir flekilde yararlan›lmas› ile proje ve
performans görev konular› belirlenir. 

fiube Ö¤retmenler Kurulu.- fiube ö¤retmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8. s›n›flar-
da ayn› flubede ders okutan ö¤retmenler ile okul rehber ö¤retmeninden oluflur.
Kurula, gerek görülürse ö¤renci velileri, s›n›f›n baflkan› ve ö¤rencilerce seçilen ö¤-
renci temsilcileri de ça¤r›labilir. fiube ö¤retmenler kurulu, okul yönetimince yap›-
lacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ay›nda, ikinci dönemin birinci veya
ikinci haftas›nda ve y›lsonunda okul müdürü ya da görevlendirece¤i müdür yar-
d›mc›s› veya flube rehber ö¤retmeninin baflkanl›¤›nda toplan›r. Ayr›ca, gerekti¤in-
de flube rehber ö¤retmeni veya okul rehber ö¤retmeninin önerisinin okul yöneti-
mince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir.

Okul Geliflim Yönetimi Ekibi.- ‹lkö¤retim okullar›nda; paylafl›mc› ve ifl birli-
¤ine dayal› yönetim anlay›fl›yla e¤itim-ö¤retimin niteli¤ini ve ö¤renci baflar›s›n› ar-
t›rmak, okulun fiziki ve insan kaynaklar›n› gelifltirmek, ö¤renci merkezli e¤itim
yapmak, e¤itimde planl› ve sürekli geliflim sa¤lamak amac›yla “Okul Geliflim Yö-
netim Ekibi” kurulur. 

Sat›n alma komisyonu.- Bu komisyon okul müdürlü¤ünce sat›n alma ifllerini
düzenlemek ve yürütmek üzere müdür yard›mc›lar›n›n birinin baflkanl›¤›nda, ö¤-
retmenler kurulunca seçilecek en az iki ö¤retmen, tahakkuktan sorumlu müdür
yard›mc›s›, ihale ifllerinden sorumlu bir memur ve maliyeden bir kiflinin kat›lma-
s›yla oluflturulur. Sat›n alma komisyonu görevlerini “2886 Say›l› Devlet ‹hale Kanu-
nu” ile “Muhasebe-i Umumiye Kanunu” hükümlerine göre yürütür.

Muayene ve teslim alam komisyonu.- Bu komisyon her okulda, müdür bafl-
yard›mc›s›n›n veya müdür taraf›ndan görevlendirilecek bir müdür yard›mc›s›n›n
baflkanl›¤›nda ö¤retmenler kurulunca bir y›l için seçilen iki ö¤retmen, ambar me-
muru, iç hizmetler flefi, ayniyat memuru -mutemet- varsa sa¤l›k eleman› ve nöbetçi
ö¤retmenden oluflur. Komisyon, flartname ve sözleflmeler uyar›nca sat›n al›nan efl-
ya ve gereci muayene kontrol ederek kabul veya geri çevrilmesi hakk›nda gereken
ifllemi yapar. Pansiyonlu ve yat›l› okullarda, d›flar›dan gelecek yiyecek ve baflka
maddelerin muayenesinde nöbetçi ö¤retmen ve aflç› da haz›r bulunur. Ayr›ca, Ay-
niyat Talimatnamesi hükümlerine göre, her y›lsonunda demirbafl eflya ile kullan›l-
mayan eflya ve gereçlerin say›m› ve denetlenmesi ile ilgili iflleri yapar. Bu muayene,
teslim alma ve say›m iflleri ile ilgili kararlar› okul müdürü taraf›ndan onaylan›r.
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Okul yap›s›nda bulunan kadrolar ve kurullar›n okul yönetimine etkisi nelerdir?

BÜROKRAT‹K ÖRGÜTLER OLARAK OKULLAR
Okullar bürokratik yönetim yaklafl›m›yla yönetilmektedir. Max Weber taraf›ndan
biçimlendirilen bürokrasinin temelinde, kar›fl›kl›ktan ve karars›zl›ktan kurtulma is-
te¤i yatmaktad›r. Weber’e göre bürokrasi ussal karar vermeyi en üst düzeye ç›ka-
r›r. Böylece en üst düzeyde ussal karar verme ve yönetimsel yeterlik olanakl› k›l›-
n›r (Ayd›n, 1994, s.90). Bürokrasi kat›l›k, yarars›z kurallar, iflleri zora koflma, yaz›fl-
ma ve verimsizlikle iliflkilendirilir. Ancak bürokratik yap› ve yönetim problem çöz-
meyi rutin hale getirmek için tasar›mlan›r. (Weither ve Duyar, 1997, s.3.7).

Bürokrasi kavram›na yüklenen olumsuzluklara karfl›n, bürokratik yönetimin ör-
gütsel verimlili¤i art›rmaya yönelik oldu¤u ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Yönetim yak-
lafl›mlar›n›n sahip oldu¤u temel ilkelere ra¤men, bu yaklafl›mlara yön veren ve ya-
flama geçirenlerin insanlard›r. Dolay›s›yla en iyi yönetim yaklafl›m›n›n bile yetersiz
insanlar elinde baflar›s›z olabilmesi söz konusudur. Bürokratik yap›larda görülen
özellikler, otorite hiyerarflisi (yetke s›radizini), uzmanlaflma, kurallar, süreç tan›m-
lamalar› ve teknik yeterlik olarak s›ralanmaktad›r (Hoy ve Miskel, 1982, s.92). 

Okullar› bürokratik yap›land›rmadan uzaklaflt›rmak, okullar›n ifllerli¤i aç›s›ndan gerekli
midir? Aç›klay›n›z.

Hiyerarfli, okulun amaç ve yap› boyutlar› aras›nda bir köprü görevi görmekte-
dir. Bürokratik örgütler olarak okullarda otoriteye dayal› bir hiyerarfli bulunmakta-
d›r. Okul müdürü, müdür yard›mc›s›, ö¤retmen, ö¤renciler aras›nda otoriteye da-
yal› bir hiyerarflik düzen bulunmaktad›r. Hiyerarflinin üst basamaklar›nda bulunan-
lar, alt basamaklara emir zinciri yolu ile ulafl›rlar, Böyle bir zincir emir birli¤i kav-
ram›na göre kurulur ve ifller (Bursal›o¤lu, 2000, s.22). Otorite hiyerarflisi kapsam›-
na her makamda yap›lacak ifller ve görevler ayr›nt›l› olarak belirlenir. Okul orta-
m›nda her makamda bulunan bireyler ast›n› denetlemekle yükümlüdürler (Bafla-
ran, 2000, s.53). Bürokratik örgütler olarak okullarda karar verme sorumlulu¤u hi-
yerarflinin en tepesinde bulunan okul yöneticisine aittir. Ö¤retmenlerin ve ö¤ren-
cilerin kendilerini etkileyen kararlara kat›l›m düzeyi oldukça düflüktür (Short ve
Greer, 1997, s.70).

Bürokratik örgütlerin önemli özelliklerinden biri de ifl bölümü ve uzmanlaflma-
d›r. Okullarda çal›flan iflgörenlerin büyük bir ço¤unlu¤u uzmanlardan oluflmakta-
d›r. Özellikle okullarda insan kayna¤›n›n ço¤unlu¤unu oluflturan ö¤retmenler
alanlar›nda uzmand›rlar. Uzmanlaflm›fl bireylerin görevlerini baflar›yla yerine geti-
recekleri varsay›lmaktad›r. Buna karfl›n bürokratik örgütlere yap›lan elefltirilerin
odak noktalar›ndan biri de afl›r› uzmanlaflman›n ifle karfl› yabanc›laflma olgusunu
gelifltirece¤i yönündedir.

Bürokratik yap›lar›n bir di¤er özelli¤i kurallar›n, örgüte egemen olmas›d›r. Bü-
rokratik örgütler olarak okullarda tüm üyelerin örgütsel davran›fllar›n› belirleyen
kurallar, otoritenin kullan›m›nda aflamalar biçiminde yap›land›r›lm›flt›r (Yavuz,
2002, s.4). Okullar›n iflleyiflinde yasal düzenlemeler, okulun davran›fl normlar› ve
mesleki eti¤in gereklilikleri, okul üyelerinin istenmeyen davran›fllar› göstermesine
engel oluflturur. Bürokratik yap›larda kurallar herkese eflit biçimde uygulan›r. Ku-
rallar kiflisel olmad›¤› için yöneticiye karfl› gelifltirilecek olas› olumsuz tutumlar› or-
tadan kald›rmaya yarar. Kurallar üstün ast› uzaktan denetlemesini sa¤lar, ayn› za-
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manda cezay› yasallaflt›ran uyar›mlar olarak etki gösterirler (Bursal›o¤lu, 2000,
s.64). Okullarda afl›r› kurallar›n gelifltirilmesi, bireylerin üzerlerine sorumluluk al-
mas›n› engelleyebilece¤i gibi ifllerin yap›lmas›nda bireylerin yarat›c›l›¤›n› en aza
indirgeyen bir özellik gösterebilir.

Bürokratik örgütlerde süreç tan›mlamalar› vazgeçilmez özelliklerden biridir.
Bürokratik örgütlerde her eylem, ifllem ve etkinli¤in belgeye dayand›r›lmas› zorun-
ludur (Baflaran, 2000, s.53). Süreç tan›mlamalar›, okulda görev yapan kiflilerin gö-
revlerini yerine getirirken keyfi davran›fllar› ortadan kald›rmay› amaçlar. Okul yö-
netimi aç›s›ndan süreç tan›mlamalar›, okulu kifliye ba¤l› olmaktan kurtarman›n yol-
lar›ndan biri olarak görülebilir. 

Teknik yeterlik, kimin hangi hak ve sorumluluklara sahip oldu¤unun önceden
belirlenmesini ifade eder. Okullarda teknik yeterli¤e ba¤l› olarak her makama ya-
p›lacak atama ve yükselme, yeterli¤e, k›deme ve baflar›ya dayand›r›lmal›d›r (Bafla-
ran, 2000, s.52). Okullarda kimlerin, hangi ifli, hangi yeterlikler çerçevesinde yürü-
tebilece¤i ve bu ifl kapsam›nda ne tür hak ve sorumluluklara sahip olaca¤› yasal
düzenlemelerle önceden belirlenmektedir. Türk E¤itim Sistemi’nde geçmiflte za-
man zaman uygulanan ö¤retmen yetifltiren fakültelerden mezun olmayan bireyle-
rin, ö¤retmen; yönetici yeterliklerine sahip olmayanlar›n okul yöneticisi olarak
atanmas›, bürokratik bir kurum olan okullar›n iflleyiflinde teknik yeterlik aç›s›ndan
önemli dengesizlikler oluflturmufltur.

OKUL YÖNET‹C‹LER‹
Okul yöneticisi denince akla genel olarak okul müdürü gelir. Okul yöneticisi,
okuldaki madde ve insan kaynaklar›n› en verimli biçimde kullanarak, okulun
amaçlar›n› gerçeklefltirecek flekilde harekete geçiren ve yasal yetkiye ba¤l› olarak
görev yapan kiflidir (Bayrak, 2001, 2009). Okul müdürü ilgili yasalar›n, e¤itim po-
litikalar›n›n ve ça¤dafl e¤itim anlay›fl›n›n beklentileri do¤rultusunda okulu amaçla-
r›na ulaflt›rma görevi ile yükümlü ve sorumludur (Taymaz, 2003, s.61). Okul yöne-
ticisinin çeflitli nedenlerden kaynaklanan genifl sorumlulu¤u, kendilerine sadece
yasal düzenlemeleri takip eden yöneticiler olmama bask›s›n› ortaya ç›karmaktad›r. 

Okul yönetiminin ayr›cal›kl› konumu okul müdürlerinin “yasal güçlerini” kul-
lanma d›fl›nda baflka güçlere de sahip olmas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Grup-
lar›n gücünden yararlanarak onlar› örgütün amaçlar›na yönlendirmeyi amaçlayan
“liderlik”; ifllerin etkin yap›lmas› için onlar›n önceden tasarlanmas›n› içeren planla-
ma ve zaman› etkin kullanmay› içeren “teknik güç”; okul içi ve d›fl› insanlarla et-
kin iletiflim kurma ve onlar›n de¤er sistemini anlamay› içeren “kültürel güç”; e¤i-
tim-ö¤retim ve okulun iflleyifliyle ilgili bilgileri içeren “kurumsal güç”, okul yöneti-
cilerinin sahip olmas› gereken güçlerdendir (Bayrak, 2002, s.209).

Bursal›o¤lu (1994)’na göre, okul yöneticisi sahip oldu¤u yetkilerini yukar›daki
güç türlerinin kazanarak desteklemeli ve sa¤lamlaflt›rmal›d›r. Okul yöneticisi yuka-
r›da s›ralanan güç biçimlerine sahip oldu¤u ve onlar› iyi kullanabildi¤i takdirde,
mevcut süreçlerin d›fl›na ç›kabilir ve yeni de¤erler yaratabilir (Erdo¤an, 2000, s.95).
Okul yöneticisinin sahip oldu¤u konumuna uygun yeterlikler göstermesi yetifltiril-
mesi ve atanmas› süreci ile do¤rudan iliflkilidir.

Türkiye’de okul yöneticilerinin yetifltirilmesi ve atanmalar›na iliflkin uygulama-
lar sistematik bir yap›dan uzakt›r. Okul yöneticilerinin yetifltirilmesi ve atanmas›na
iliflkin yasal düzenlemeler günün koflullar›na göre nesnel ölçütlerden uzak biçim-
de de¤ifltirilmekte veya uygulamada yasal boflluklardan yararlan›larak nesnel ol-
mayan atamalar gerçeklefltirilmektedir. Okul yöneticilerini atanmas›na iliflkin en
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son yasal düzenleme 26492 Say›l› ve 13 Nisan 2007 tarihli Resmî Gazete’de yay›m-
lanan “Millî E¤itim Bakanl›¤› E¤itim Kurumlar› Yöneticilerinin Atama Yönetmeli-
¤i”dir. Yönetmelik maddeleri incelendi¤inde okul yöneticilerinin atanmas›nda ye-
terliklerden daha çok, k›dem, sicil notu ve disiplin cezas› almama gibi özelliklerin
dikkate al›nd›¤› görülmektedir. Oysa okul yöneticilerinin sahip olmas› gerekti¤i
teknik, insanc›l ve kavramsal yeterliklerin (Aç›kgöz, 1994) atanma sürecinde dik-
kate al›nmas› gerekmektedir. Yöneticilerin seçimi, atanmas› ve yükselmesi e¤itim
sistemini verimlili¤i aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. 

Türkiye’de okullar› baflar›s›z k›lan etmenlerin ve okul baflar›s›nda önemli bir
unsur olan okul yöneticilerinin seçimi ve yetifltirilmelerinde gerekli ölçütler ile hiz-
met öncesi ve hizmet içi e¤itim içeri¤inin yeni yönetim yaklafl›mlar› çerçevesinde
belirlenmesi gerekmektedir. Ayr›ca okullar›n etkilili¤ine yönelik elefltirilere okul
yönetimi ve yöneticili¤i boyutunda çözümler üretilmesi zorunludur. Bir e¤itim yö-
neticisi olarak okul yöneticisinin yüklendi¤i önemli sorumluluklar› yerine getirebil-
mesi ve yeni de¤erler üretebilmesi için söz konusu özelliklere sahip olmas›n›n ya-
n› s›ra, birtak›m ça¤dafl liderlik rollerini de baflar›yla sergilemesi gerekmektedir.

OKUL YÖNET‹C‹LER‹N‹N L‹DERL‹K ROLLER‹
Okul yöneticisinin okulu yönetmede kullanabilecek oldu¤u bir tak›m araçlar bu-
lunmaktad›r. Bunlardan biri sahip oldu¤u ve yasardan kaynaklanan yetkilerdir.
Okul yöneticilerinin yasalardan edinmifl oldu¤u güce dayal› yetkiler, yöneticilik ro-
lünü ortaya ç›karmaktad›r. Yönetim sürecinde insan kaynaklar›n› harekete geçir-
menin bir di¤er yolu ise onlar› ikna etme ve etkilemedir. Okulda bulunan bireyle-
ri ikna ederek ve etkileyerek okulun amaçlar›na yöneltmek ise liderlik kavram›n›
ön plana ç›karmaktad›r. ‹nsanlar› ikna ederek ve etkileyerek harekete geçirme yet-
kiye dayal› güce göre daha zor ve zaman al›c› görünmekle birlikte, uzun dönem-
de daha etkili sonuçlar verebilmektedir. Liderlik ve yöneticilik kavram› dayand›k-
lar› bu iki güç bak›m›ndan birbirinden ayr›lmaktad›r. Ancak ça¤dafl yönetim anla-
y›fllar› çerçevesinde liderlik yöneticili¤in zorunlu bir boyutu olarak görülmelidir. 

Ça¤dafl liderlik rolleri, ö¤renme ve kendini gelifltirme üzerine odaklaflm›flt›r.
Dolay›s›yla, okul yöneticisi ö¤retmenlerden ve okulda bulunan herkesten daha
fazla ö¤renmeye e¤ilimli olmal›d›r. Çünkü gelece¤in okul liderli¤i, bilgi ve sürekli
ö¤renmeye dayal› bir liderlik olacakt›r. Okul yöneticisinin de¤iflik liderlik rolleri ol-
du¤u vurgulanmaktad›r. Bunlar›n baz›lar› ö¤retimsel, etik, vizyoner, ö¤renen, dö-
nüflümcü liderlik bafll›klar›nda toplanmaktad›r (Bayrak, 2002, s.210).

Okul yöneticisinin liderlik yeterliklerine sahip olmas›n› ortaya ç›karan nedenler nelerdir? 

Ö¤retimsel liderlik.- Tamamen e¤itimsel liderli¤e uygun olarak gelifltirilen bir
liderlik biçimidir. Etkili okul üzerinde rol oynayan önemli unsurlardan birinin güç-
lü ö¤retimsel liderlik oldu¤u belirlenmifltir (Çelik, 2000, s.38) Ö¤retimsel liderli¤in
temel hareket noktas›, ö¤retimin gelifltirilmesidir. Ö¤retimsel liderli¤in amac› s›n›f-
ta ve dolay›s›yla okulda daha güçlü de¤erleri öne ç›kartan bir vizyonun gelifltiril-
mesidir. Bu anlamda ö¤retimsel lider rolündeki okul yöneticisi, e¤itim programla-
r›n›n haz›rlanmas›, uygun ö¤retim teknolojileri ve yöntemlerinin seçimi, çocuk ve
ergenlik psikolojisi gibi ö¤retimi do¤rudan etkileyen konularda derin bilgi ve be-
ceriye sahip olan kiflidir (Bayrak, 2002, s.211).

Etik liderlik.- Etik liderlik güçlü bir okul kültürüne dayal›d›r. Etik liderlik ro-
lündeki bir okul yöneticisi, okulun amaçlar›n› gerçeklefltirmeye çal›fl›rken “her yo-

106 Türk E¤i t im Sistemi  ve  Okul  Yönet imi

Okul yöneticilerinin
sergileyece¤i bütün liderlik
rolleri e¤itimsel liderlik
temeline dayand›r›lmal›d›r.
E¤itimsel liderlik, e¤itim
örgütlerinin kendine özgü
özellikleri çerçevesinde
flekillenmektedir.

S O R U

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE

DÜfiÜNEL ‹M

SIRA S ‹ZDE

S O R U

DÜfiÜNEL ‹M

D ‹ K K A T

SIRA S ‹ZDE SIRA S ‹ZDE

AMAÇLARIMIZAMAÇLARIMIZ N N
K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

K ‹ T A P

T E L E V ‹ Z Y O N

‹ N T E R N E T ‹ N T E R N E T

6



lu mubah” görmez. Amaçlara ulaflmaya çal›fl›rken temel etik de¤erleri dikkate al›r.
Ayr›ca etik liderlik rolündeki bir okul yöneticisinin vicdani sorumlulu¤u oldukça
geliflmifl olup, etik de¤erlere uyman›n ayn› zamanda toplumsal bir sorumluluk ol-
du¤unun bilincini tafl›maktad›r. Etik roldeki bir okul yöneticisi, sadece içerisinde
bulundu¤u de¤erleri de¤il, küresel de¤erlerle ulusal ve yerel de¤erleri ba¤daflt›ra-
bilme yetene¤ine sahiptir. Bu anlamdaki bir okul yöneticisi ö¤retmenin öykündü-
¤ü, model al›nd›¤› bir kiflidir. Etik lider, okul de¤erlerine ve toplumsal de¤erlere
ters düflen de¤erleri, s›n›f ortam›nda yaflatmaz. S›n›f›n etik de¤er ve ilkelere uygun
bir özel çevre olmas›na özen gösterir (Bayrak, 2002, s.211).

Vizyoner liderlik.- Okul liderinin en temel görevlerinden biri vizyon yarat-
mak, bunu tan›mlay›p apaç›k, gözle görülür bir biçimde ortaya koymak ve birey-
leri motive etmektir. Yaratmak istedi¤i okul hakk›nda bir vizyon oluflturup vizyo-
nunu söze dökerek okuldaki tüm üyelere bir amaç ile görev duygusu kazand›r-
makt›r. Okul lideri vizyonu yarat›r, yeni standard› belirler ve bozulmamas›na neza-
ret edip, süreç sahipleri arac›l›¤›yla, okuldaki tüm üyeleri bu vizyonu gerçe¤e dö-
nüfltürmeye teflvik eder (Hammer ve Champy, 1994, s.94, 95). Vizyoner lider sade-
ce düflünceleriyle de¤il, duygular›yla da izleyenleri yönlendirebilen liderdir. Okul-
lar›n etkilili¤i vizyoner liderlerin varl›¤›na ba¤l›d›r. Vizyon liderin önünü görmesi-
ni sa¤lar. Bundan dolay› vizyoner liderlik büyük önem tafl›maktad›r. E¤itim siste-
minde, ö¤retim yöntemlerinde ve e¤itim teknolojilerinde meydana gelen h›zl› de-
¤iflmeler, okul yöneticisi olan okul müdürünün, vizyoner lider olarak stratejik ka-
rarlar vermesini gerektirmektedir. Okul yöneticisinin vizyoner liderlik rolü, okulla-
r› gelece¤e tafl›yabilecek kararlar› alabilmektir. Okul yöneticisi paylafl›lan bir viz-
yon oluflturarak, okul iflgörenlerine hedef koyarak onlar›n gücünü birbirini yok et-
me yönünde de¤il okulun amaçlar›n› gerçeklefltirme yönünde harekete geçirmeli-
dir (Bayrak, 2002, s.211, 212).

Ö¤renen liderler.- Senge (1997, s.246)’ye göre, ö¤renen lider olarak okul yö-
neticisinin, ö¤renen okul ortam›n› gerçeklefltirmesi için rehber fikirler gelifltirmesi,
ö¤renme altyap›s›n› oluflturmas› ve ö¤renmeye model olmas› gerekmektedir. Ö¤-
renen bir lider olarak okul yöneticisi, ö¤retmenlik rolünü üstlenirken, hem ö¤re-
nen hem de ö¤reten kifli olmak zorundad›r. E¤itim örgütleri de do¤as› gere¤i za-
ten ö¤renen ve ö¤reten örgütlerdir. Ö¤renen örgütlerde liderin rolü sürekli olarak
de¤iflmektedir. Herkesin ö¤rendi¤i bir ortamda, ö¤renen lider olarak okul yöneti-
cisine düflen görev yeni ö¤renmelere liderlik etmek; okul üyelerine karmafl›kl›¤›
anlama, sorunlar› çözme, görüfllerini aç›klama ve ortak düflünsel modeller gelifltir-
me yetenekleri için olanaklar sa¤lamakt›r (Özden, 1998, s.158).

Dönüflümcü Liderlik.- E¤itim sisteminde yap›lacak dönüflüm, ö¤rencilerin
daha iyi ö¤renmelerine yard›mc› olmay› amaçlamal›d›r. Dönüflümcü liderlik, örgüt-
te ani ve etkili de¤iflimi gereklefltirmeye yönelik bir liderlik biçimidir. Dönüflümcü
liderin izleyenleri, lidere güvenirler, inan›rlar, ba¤l›l›k ve sayg› duyarlar. Dönüflüm-
cü liderlik, e¤itimde örgütsel yenileflme aç›s›ndan kritik bir liderlik biçimi olarak
görülmektedir (Bayrak, 2002, s.212). Dönüflümcü lider olarak okul yöneticileri, sa-
dece düflünen, sorgulayan ve risk alan kifliler de¤il, ayn› zamanda davran›fllar› ile
okul üyelerine belli düflünceler afl›layan kiflilerdir. De¤iflim her zaman belirsizlik
yarat›r. Lider de¤iflim ortam› içinde tehlikeden çok f›rsatlar›n yatt›¤›n› görebilen ve
bunu yan›ndakilere ikna ederek kabul ettiren kiflidir (Özden, 1998, s.134). Dolay›-
s›yla dönüflümcü lider olarak okul yöneticileri, ö¤rencileri ö¤renmeye özendiren,
onlara dönüflümün coflku ve heyecan›n› afl›layan kiflilerdir. Okul yöneticisinin dö-
nüflümcü liderlik rolü, s›n›f süreç ve yap›lar›nda köklü bir de¤iflimin bafllat›lmas›-
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na arac›l›k edebilir. De¤iflimin olabilmesi için uygun bir s›n›f atmosferinin olmas›
gerekir. Bunun içinse baflta okul yöneticisi olmak üzere, ö¤retmen ve ö¤rencilerin
okul kültürünü de¤ifltirerek toplumunu de¤iflmesine katk› sa¤lamas› gerekir. Dö-
nüflümcü lider rolündeki s›n›f yöneticisi olarak ö¤retmen, s›n›f, okul ve çevre ilifl-
kilerine oldukça önem vererek sistemin talep etti¤i de¤iflim gereksinimine yan›t
verebilmelidir (Bayrak, 2001, s.212).

Okul yöneticilerinin benimsemesi gereken liderlik rolü ne olmal›d›r?

Okul yöneticileri, yukar›da s›ralanan liderlik yaklafl›mlar›n› kullanarak okulu
bir orkestra gibi yönetebilir ve gelece¤in okullar›n› yaratabilirler. Liderlik özellik-
lerinin bilinmesi, okul yöneticisinin görevlerini baflar›yla yerine getirmesini sa¤la-
yabilecektir. Okul yöneticilerinin liderlik özellikleriyle ilgili aç›klamalardan, her-
kesin okul yöneticili¤i yapamayaca¤› sonucu ç›kart›labilir (Bayrak, 2001, s.196).
E¤itim sisteminin verimlili¤i okul yönetiminin amaçlar›n› gerçeklefltirmesine ba¤-
l›d›r. Okul yönetiminin amaçlar›n› gerçeklefltirmesi ise büyük ölçüde okul yöneti-
cisinin, yönetim ve liderlik yeterliklerine sahip olmas› ve bunlar› ifle koflabilmesi
ile olanakl›d›r.
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Okul yönetimine iliflkin belli bafll› kavramlar›
aç›klamak
Okul yönetimine iliflkin temel kavramlar okul,
okul yönetimi ve okul yöneticisi olarak ifade edi-
lebilir. Okul, e¤itim sisteminde e¤itim-ö¤retim
etkinliklerinin gerçekleflti¤i temel üretim birimi-
dir. Okul yönetimi, okulun amaçlar›na ulaflmas›
için okuldaki insan ve madde kaynaklar›n›n etki-
li ve verimli olarak harekete geçirilmesi süreci-
dir. Okul yöneticisi, okulun amaçlar›na ulamas›
için, yönetsel ve ifllevsel süreçleri iflleten, okul
yönetimi konusunda uzmanl›k becerilerine sa-
hip, hak ve sorumluluklar› yasalarca belirlenmifl
olan kiflidir. 

Okul yönetiminin boyutlar›n› s›ralamak

Okul yönetimi boyutlar›;
• okulda insan kayna¤›n›n yönetimi, 
• ö¤renci kayna¤›n›n yönetimi, 
• e¤itim program›n›n yönetimi, 
• okul iflletmesinin yönetimi
biçiminde s›ralanabilir. Okul yönetimi boyutlar›,
yöneticinin ifllevsel yönetim etkinliklerini içer-
mektedir. 

Okul yönetiminin örgütsel yap›s›n› aç›klamak
Bir örgüt olarak okulun yap›s›nda dikkate al›na-
cak temel ögeler amaç, yap›, süreç ve kültür öge-
leridir. Örgütler belli amaçlar do¤rultusunda ku-
rulur. Okullar bulunduklar› e¤itim kademesinin
düzeyine göre amaçlar›n› gerçeklefltirerek e¤iti
sisteminin uzak amaçlar›na hizmet eder. Örgüt
yap›s›, hiyerarfli, rol, statü gibi kavramlar› içinde
bar›nd›r›r. Okullar e¤itim yönetimi s›ra dizini için-
de temel basama¤› oluflturur. Okullar kendi içle-
rinde de hiyerarflik bir örgütlenme özelli¤i göste-
rir. Okulda görev yapan herkesin yasalar taraf›n-
dan tan›mlanm›fl olan statüleri ve bu statülerini
alg›lamalar› ile oluflan rolleri bulunmaktad›r. Di-
¤er tüm örgütlerde oldu¤u okullar da yönetim
süreçleri çerçevesinde etkinlik gösterir. Okulun
örgütsel yap›s›nda önemli ögelerden biri de okul
kültürüdür. Okul kültürü okul üyeleri aras›nda
gerçekleflen etkileflimleri sonucu ortaya ç›kan
inanç ve de¤erler sistemidir. Kültürün oluflturul-
mas› ve gelifltirilmesinden öncelikle okul yöneti-
cisi sorumludur.

Okulun bürokratik özelliklerini aç›klamak

Okullar bürokratik yönetim yaklafl›m›yla yönetil-
mektedir. Max Weber taraf›ndan biçimlendirilen
bürokrasinin temelinde, kar›fl›kl›ktan ve karars›z-
l›ktan kurtulma iste¤i yatmaktad›r. Bürokratik ya-
p›larda görülen özellikler, otorite hiyerarflisi (yet-
ke s›radizini), uzmanlaflma, kurallar, süreç tan›m-
lamalar›, nesnellik ve teknik yeterlik olarak s›ra-
lanmaktad›r

Okul yöneticili¤inin temel özelliklerini aç›klamak

Okul yöneticileri okulun insan ve madde kaynak-
lar›n› harekete geçiren, görev ve sorumluluklar›
yasal düzenlemeler taraf›ndan belirlenen kiflidir.
Okul yöneticili¤i, yasal güçlerinin yan› s›ra, tek-
nik güç, kültürel güç ve kurumsal güçlere sahip
olunmas› gereken özel uzmanl›k alan›d›r. Bu uz-
manl›k alan›nda yönetime iliflkin teknik, kavram-
sal ve insanc›l yeterliklere sahip olunmas› gerek-
mektedir. Okul yöneticili¤i, okul iflleyiflinde, yö-
netim etkinliklerinde, örgütsel özelliklerin flekil-
lenmesinde en temel öge olarak görülmektedir.

Okul yöneticisinin liderlik rollerini aç›klamak

Okul yöneticileri, okulda bulunan kadronun ge-
nellikle ö¤retmen olmas› nedeniyle ve ö¤retmen-
lerin alanlar›nda uzman olmalar›, okullardan bek-
lenen ifllevlerin giderek daha karmafl›k özellikler
tafl›mas› nedeniyle yasal yetkilerine dayal› bir yö-
netim anlay›fl›ndan daha çok liderlik becerileri-
nin ifle kofluldu¤u bir anlay›fl benimsemelidir.
Okul yönetcilerinin sergilemesi gereken liderlik
biçimi, okul örgütünün ve üyelerinin gereksinim-
lerine göre farkl›l›k gösterebilmekle birlikte, di-
¤er örgütlere göre e¤itim yönetiminin temel özel-
likleriyle bütünlefltirilmelidir. Okul yöneticisinin
de¤iflik liderlik rolleri oldu¤u vurgulanmaktad›r.
Bunlar›n baz›lar› ö¤retimsel, etik, vizyoner, ö¤re-
nen, dönüflümcü liderlik bafll›klar›nda toplan-
maktad›r. 
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1. Okulun amaçlar›n› gerçeklefltirmek için insan ve
madde kaynaklar›n›n etkili ve verimli kullan›lmas› süre-
cine ne ad verilir?

a. E¤itim yönetimi
b. Okul yönetimi
c. S›n›f yönetimi
d. Sistem
e. Bürokrasi

2. Afla¤›dakilerden hangisi okulun kendine özgü özel-
liklerinden biri de¤ildir?

a. Okulun temel kayna¤›n›n insan olmas›
b. Okulda süreci de¤erlendirmenin zor olmas›
c. Okulun ekonomik amaçl› bir kurum olmas›
d. Okulda çal›flanlar›n ço¤unlu¤unun uzman

olmas›
e. Okulun bürokratik bir kurum olmas›

3. Okulda çal›flanlar›n stajyerlik ifllerinin yap›lmas›, gü-
dülenmesi ve mesleki geliflimlerine katk›da bulunulma-
s›, okul yönetiminin hangi boyutuyla ilgilidir?

a. Ö¤renci kayna¤›n›n yönetimi
b. E¤itim program›n›n yönetimi
c. Okulun iflletme olarak yönetimi
d. ‹nsan kayna¤›n›n yönetimi
e. Okul bütçesinin yönetimi

4. Okullarda rol ve statülerin belirlenmesi, okulun ör-
güt yap›s›yla ilgili hangi öge kapsam›na girmektedir?

a. Amaç
b. Süreç
c. Kültür
d. Sistem
e. Yap›

5. Yasal düzenlemelere uygun olarak okulun bütün ifl-
lerini yürütmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yet-
kili olan okul üyesi, afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Müdür
b. Müdür baflyard›mc›s›
c. Müdür yard›mc›s›
d. Ö¤retmen
e. Uzman personel

6. Yöneticilik e¤itimi almam›fl kiflilerin okul yöneticisi
olarak atanmas› okulun bürokratik özelliklerinin hangi-
si ile çeliflir?

a. Hiyerarfli
b. Uzmanlaflma
c. Teknik yeterlik
d. Süreç tan›mlamalar›
e. Kurallar

7. Gruplar›n gücünden yararlanarak onlar› örgütün
amaçlar›na yönlendirme sürecine ne ad verilir?

a. Motivasyon
b. Liderlik
c. Güdü
d. Otorite
e. Emir verme

8. Güçlü bir okul kültürüne dayal› olarak okulun amaç-
lar›n› gerçeklefltirmeye çal›fl›rken “her yolu mubah” gör-
meyen liderlik biçimi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Vizyoner
b. Ö¤renen
c. Normatif
d. Etik
e. Dönüflümcü

9. Okul yöneticilerinin okul içi ve d›fl› insanlarla etkin
iletiflim kurma ve onlar›n de¤er sistemini anlamay› içe-
ren güç afla¤›dakilerden hangisiyle ifade etmektedir?

a. Kurumsal 
b. Teknik 
c. Yasal 
d. Liderlik 
e. Kültürel 

10. Ö¤retimin gelifltirilmesini vurgulayan okul yönetici-
lerinin liderlik biçimi afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Ö¤retimsel 
b. Etik 
c. Vizyoner 
d. Ö¤renen 
e. Dönüflümcü liderlik

Kendimizi S›nayal›m
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Mezbele Görüntüsü Örnek Okula Dönüfltü

Cemil Atlas ‹lkö¤retim Okulu Müdürü, 890 ö¤rencinin
bulundu¤u okulun, idareci olarak ilk görev yeri oldu-
¤unu ve üç bucuk y›l önce buraya geldi¤i ilk gün “mez-
bele görüntüsü” nedeniyle “dumura u¤rad›¤›n›” belirtti. 
Okulun s›n›flar›n›n, lavabolar›n›n pislik içinde oldu¤u-
nu ifade eden Okul Müdürü, “(Böyle bir okul olabilir
mi?) diye düflündüm. Baya¤› flaflk›nl›k yaflad›m. Buras›
1. derece risk bölgesiydi. fiiddet e¤ilimi ve disiplin olay-
lar› çok fazlayd›” dedi. Baflar›n›n s›rr›n›n tak›m çal›flma-
s›nda yatt›¤›n› anlatan okul müdürü, okulda temizli¤e,
sosyal etkinliklere, akademik baflar›ya ve disipline çok
önem verdiklerini söyledi.
Risk alt›ndaki çocuklar› sosyal etkinliklere ve tak›m ça-
l›flmas›na yönlendirdiklerini kaydeden Okul Müdürü,
devams›z ö¤renci say›s›n› 50’den 3’e düflürdüklerini,
sorunlu çocuklar›n aileleriyle kap› kap› dolaflarak gö-
rüfltüklerini ve ö¤rencileri okula kazand›rd›klar›n› be-
lirtti. Sosyal kurulufllardan da yard›m ald›klar›n›, ba¤›fl
yoluyla okula kütüphane, toplant› salonu yapt›rd›klar›-
n› belirten okul müdürü, ba¤›fl yapanlar›n isimlerini, sa-
lonlara verdiklerini kaydetti.
“Mahalledeki dinamikleri harekete geçirerek halk›n gö-
zünde okulun imaj›n› de¤ifltirdiklerini” dile getiren Okul
Müdürü, yap›lan çal›flmalar›n akademik tabloya da yan-
s›d›¤›n› ve OKS baflar›s›n›n yüzde 2’den yüzde 14’e ç›k-
t›¤›n› söyledi.
Okul Müdürü, önceki dönemlerde okul müdürünün bi-
le darbedildi¤i okulda, son y›llarda bir tek disiplin ola-
y›n›n yaflanmad›¤›n› vurgulad›. Okul Müdürü, buna kar-
fl›n 890 ö¤rencinin bulundu¤u okulda bir kaloriferci ça-
l›flt›¤›n›, temizlik yapacak müstahdem olmad›¤›n› söyle-
di. ‹zmir ‹l Özel ‹daresinden dönem dönem okul temiz-
li¤i için pay ayr›ld›¤›n› ifade eden Okul Müdürü, temiz-
lik hizmetlerinde kopukluk yafland›¤› için okul velileri-
nin haftada bir gün gelerek, çocuklar›n›n s›n›f›nda gö-
nüllü olarak temizlik yapt›¤›n› kaydetti.
“Bizim okulumuz, bizim s›n›f›m›z” mant›¤›n› yaratmaya
çal›flt›¤›n› anlatan Okul Müdürü, hiçbir veliyi temizlik
için zorlamad›klar›n› belirtti. Velilerle kurulan diyalo-
¤un temelinde “samimiyetin” yatt›¤›n› söyleyen Okul
Müdürü, okulun bulundu¤u mahallede her bölgeden
göç ile gelen insanlar›n yaflad›¤›n› da vurgulad›.
Okul Aile Birli¤i üyesi ise velilerle sürekli ifl birli¤i yap-
t›klar›n› ve okulu gelifltirmeye çal›flt›klar›n› anlatt›. Veli-
lerin gönüllü olarak okul için çal›flt›¤›n› belirten Okul

Aile Birli¤i Üyesi ise, flöyle devam etti:
“Çocuklar›n›n okudu¤u s›n›flar›, okul tuvaletlerini, bah-
çeyi temizliyorlar. fiu ana kadar velilerden hiçbir flikâ-
yet almad›k. Okulda hiç temizlik görevlisi yok, sadece
bir kaloriferci var. Salg›n olmas›n diye bütün s›n›flar›n
temizli¤i veliler taraf›ndan yap›l›yor. Okul son y›llarda
büyük geliflme gösterdi. Bunun okul müdürü sayesinde
oldu¤unu düflünüyoruz ve çocuklar›m›z için biz de ça-
l›fl›yoruz.”

Kaynak: http://www.ntvmsnbc.com/news/
435241.asp?cp1=1#storyContinues, 11 fiubat 2008 
Pazartesi tarihli haber. Eriflim Tarihi: 27.03.2008.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Yönetimi” konusuna

bak›n›z.
2. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Yönetimi” konusuna

bak›n›z.
3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Yönetimi Boyutlar›”

konusuna bak›n›z.
4. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okulun Örgüt Yap›s›” ko-

nusuna bak›n›z.
5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okulda Bulunan Kadrolar

ve Kurullar” konusuna bak›n›z.
6. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Bürokratik Örgütler Olarak

Okullar” konusuna bak›n›z.
7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Yöneticileri” konusu-

na bak›n›z.
8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Yöneticileri” konusu-

na bak›n›z.
9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Yöneticilerinin Lider-

lik Rolleri” konusuna bak›n›z.
10. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Yöneticilerinin Lider-

lik Rolleri” konusuna bak›n›z.

Yaflam›n ‹çinden

”

“
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S›ra Sizde 1

Okul yönetimi, sahip oldu¤u özelliklerle di¤er örgütler-
den farkl›l›klar göstermektedir. Okul yönetiminin ken-
dine özgü özellikleri, okul yöneticili¤ini, üretim süreci
olarak ö¤retim süreçlerini, de¤erlendirme süreçlerini,
insan kayna¤›n› yönetme biçimlerini, okul amaçlar›n›n
oluflturulmas›n› ve okul kültürünün dayand›r›ld›¤› te-
melleri di¤er örgütlerden farkl› k›lmaktad›r.

S›ra Sizde 2 

Okul yönetimi boyutlar› insan kayna¤›n›n yönetimi,
e¤itim program›n›n yönetimi, ö¤renci kayna¤›n›n yö-
netimi ve okul iflletme olarak yönetimi olarak s›n›flan-
d›r›lmaktad›r. Okul yöneticisi bu boyutlarda gerçeklefl-
tirilen etkinliklerden daha çok, bu boyutlar›n okul
amaçlar› do¤rultusunda ifller duruma getirilmesi,
eflgüdümlenmesi, denetlenmesi, güdüleme, mesleki ge-
lifltirme, rehberlik, bütçe yönetimine iliflkin yeterliklere
sahip olmal›d›r.

S›ra Sizde 3

Okul yönetimi bir süreç olarak ele al›nmaktad›r. Okul
yönetimi süreci, okula iliflkin etkinliklerin önceden be-
lirlenmesine iliflkin planlama; gereksinim duyulan gö-
revlendirmeler ve yap›lanmalar› içeren örgütleme; ör-
gütlenmifl bireylerin uyumlu durumsa getirilmesini kap-
sayan eflgüdümleme; okulda bireyler aras› etkileflimin
sa¤lanmas› ve ast-üst iliflkilerinin yönlendirilmesine yö-
nelik iletiflim; okuldaki yönetim etkinliklerinin amac›na
ulafl›p ulaflmad›¤›n›n belirlenmesini içeren de¤erlendir-
me boyutlar›ndan oluflmaktad›r. Okulda yönetim süre-
cinin iflletilmesinden sorumlu olan okul yöneticisinin
bu sürecin her aflamas›nda karar verme becerisini kul-
lanmak durumundad›r. Okul yöneticisinin öncelikli gö-
revi sürekli kararlar alarak bunlar› uygulamaya aktar-
makt›r. Okul yöneticisinin karar verme eylemi sorunun
hissedilmesi, tan›mlanmas›, çözümler aras›nda en uy-
gun olan›n›n uygulamaya aktar›l›p de¤erlendirilmesini
kapsayan bir süreçtir.

S›ra Sizde 4

Okul yönetiminde bulunan kadrolar ve kurullar okul
yönetimi üzerinde do¤rudan etkilidir. Okul yöneticileri-
nin benimsemifl olduklar› yönetim anlay›fl›, okulun kül-
türünü, okul-çevre iliflkilerini iletiflim yap›s›n›, örgütsel
ba¤l›l›¤›, ö¤retmen ve ö¤rencilerin okula yönelik tu-
tumlar›n› etkiler. Okulda bulunan en stratejik öge olan
ö¤retmenler de özellikle ö¤rencilerin ö¤renmeye iliflkin

tutumlar›n› etkilerken, okul yönetimi anlay›fl›n›n biçim-
lenmesinde önemli rol oynamaktad›r. Okullarda bulu-
nan kurullar, sahip olduklar› görevler kapsam›nda, oku-
lun gelifltirilmesi, çevre ile iliflkiler, okuldaki disiplin
anlay›fl›n›n biçimlenmesi, e¤itim-ö¤retim etkinliklerin-
de ö¤retmenler aras› ifl birli¤i yap›lar›n›n gelifltirilmesi
boyutunda okul yönetimi üzerinde etkili olmaktad›r.

S›ra Sizde 5

Bürokratik yönetim örgütlerde verimlili¤i gelifltirmek
için, belirsizli¤i, düzensizli¤i ve kifliye ba¤l›l›¤› ortadan
kald›rmak ve tüm yönetsel etkinliklerin kay›tlar çerçe-
vesinde yürütülmesini öne süren bir yönetim yaklafl›m›
olarak ortaya ç›km›flt›r. Ancak sistemin kay›t tutma an-
lay›fl›nda meydana ç›kan olumsuzluklar, bürokrasi kav-
ram›na olumsuz anlamlar yüklemifltir. Dolay›s›yla bü-
rokratik örgütler olan okullarda ifllerin daha h›zl› yürü-
tülebilmesi için okullar› bürokratik yap›land›rmadan
uzaklaflt›rmak yerine, okul iflleyiflini ifl tan›mlamalar›n›n
yeniden yap›lmas› ve yetki devri yoluna baflvurmak
ak›lc› bir uygulama olacakt›r.

S›ra Sizde 6 

Okul yöneticisi, okul çal›flanlar›n› harekete geçirme gü-
cünü öncelikle yasal gücünden almaktad›r. Ancak uz-
manlaflm›fl bireylerin yo¤un oldu¤u örgütlerde yasal
güce dayal› yönetim genellikle bireylerde direnç olufl-
turmaktad›r. Alanlar›nda uzman bireyler olan ö¤retmen-
lerin yo¤un oldu¤u okullarda, okul yöneticisi ö¤ret-
menleri okul amaçlar› do¤rultusunda harekete geçir-
mek için ikna ve etkileme becerilerini daha çok kullan-
mal›d›r. Ayr›ca okul yöneticileri, okul kültürünün olufl-
turucusu, okul vizyonunun rehberi, geliflme ve de¤ifl-
menin öncüsü olmak durumundad›r. Bütün bu özellik-
ler okul yöneticisinin e¤itim lideri rolünün ön plana
ç›kmas›n› gerektirmektedir.

S›ra Sizde 7

Okul yöneticilerinin bir e¤itim lideri olarak sergilemesi
beklenen pek çok liderlik rolü bulunmaktad›r. Bunlar›n
aras›nda ö¤renen lider, vizyoner lider, etik lider, dönü-
flümcü lider ve ö¤retimsel liderlik say›labilir. Okul yö-
neticisi okulun temel özellikleri çerçevesinde bu lider-
lik biçimlerinden hepsini yeri geldi¤inde göstermelidir.
Ancak hangi liderlik rolünü benimserse benimsesin ser-
gilenen liderlik biçimi, e¤itim liderli¤i anlay›fl› çerçeve-
sinde flekillenmelidir. 

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›



1135.  Ünite  -  Okul  Yönet imi

Aç›kal›n, Aytaç (1995). Toplumsal Kuramsal ve Tek-

nik Yönleri ile Okul Yöneticili¤i, Ankara: Pegem
Yay›nlar›.

Aç›kgöz, Kemal (1994). E¤itimde Etkili Yönetici Dav-

ran›fllar›, ‹zmir: Kany›lmaz Matbaas›.
A¤ao¤lu, Esmahan (2008). “S›n›f Yönetimiyle ‹lgili Ge-

nel Olgular,” S›n›f Yönetimi, Editör:
Zeki Kaya. Ankara Pegem A Yay›nc›l›k.
Akçay, Cengiz (2006). Türk E¤itim Sistemi, Ankara:

An› Yay›nc›l›k. 
Ayd›n, Mustafa (1994). E¤itim Yönetimi, Ankara: Ha-

tibo¤lu Yay›nevi
Bademci, Vahit (2001). Türkiye’deki Okullar Ne ‹fle

Yarar? Ankara: Alp Yay›nevi.
Balc›, Ali (2001). Etkili Okul ve Okul Gelifltirme, ‹kin-

ci bas›m. Ankara: PegemA Yay›nc›l›k.
_______(1993) . Etkili Okul, Ankara: Yavuz Da¤›t›m.
Baflar, Hüseyin (2001).”Türk E¤itim Sisteminde Okul

Örgütünün Yap›s›, ‹fllevleri, ‹flleyifli, Sorunlar›, Öne-
riler,” 2000 Y›l›nda Türk Milli E¤itim Örgütü ve

Yönetimi Ulusal Sempozyumu, Ankara: Ö¤ret-
men Hüseyin Hüsnü Tek›fl›k E¤itim Araflt›rma Gelifl-
tirme Vakf› Yay›nlar›.

Baflaran, ‹. Ethem (1993). Türkiye E¤itim Sistemi, An-
kara: Kad›o¤lu Matbaas›.

_______ (2000). E¤itim Yönetimi Nitelikli Okul, An-
kara: Bilim Kitap K›rtasiye.

Bayrak, Coflkun (2001). “Bir Sistem Olarak Okul,” Ö¤-

retmenlik Mesle¤ine Girifl, Editörler: Özcan De-
mirel ve Zeki Kaya. Ankara: Pegem A Yay›nc›l›k.

Bursal›o¤lu, Ziya (2000). Okul Yönetiminde Yeni Ya-

p› ve Davran›fl. Ankara: Pegem Yay›nlar›.
Clive, Dimmock (1993). School-Based Management

and School Effectiveness, London: Routledge.
Ça¤lar, Adil (2001). “21. Yüzy›lda Okulun De¤iflen Ro-

lü ve Yeni E¤ilimlere ‹liflkin ‹yimser Baz› Öngörü-
ler,” 21. Yüzy›da E¤itim ve Türk E¤itim Sistemi,

‹stanbul: Sedar E¤itim Araflt›rma Yay›nc›l›k Ltd. fiti.
Çelik, Vehbi (2000). Okul Kültürü ve Yönetimi, An-

kara: Pegem A Yay›nc›l›k.
_______ (1999). E¤itimsel Liderlik, Ankara: Pegem

Yay›nc›l›k.
Ensari, Hoflcan (1999). 21. Yüzy›l Okullar› ‹çin Top-

lam Kalite Yönetimi, ‹stanbul: Sistem Yay›nc›l›k.
Erdo¤an, ‹rfan (2002). Yeni Bir Biny›la Do¤ru Türk

E¤itim Sistemi. Sorunlar ve Çözümler, Ankara:
Sistem Yay›nc›l›k.

_______ (2000). E¤itimde De¤iflim Yönetimi. Anka-
ra: Pegem A Yay›nc›l›k, 2000.

_______ (2001). Okul Yönetimi ve Ö¤retim Liderli-

¤i. ‹stanbul: Sistem Yay›nc›l›k.
F›nd›kç›, ‹lhami (2001). “Bilgi Toplumunda Eriyen De-

¤erler ve E¤itim,” 2000 Y›l›nda Türk Milli E¤itim

Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, Anka-
ra: Ö¤retmen Hüseyin Hüsnü Tek›fl›k E¤itim Araflt›r-
ma Gelifltirme Vakf› Yay›nlar›.

Gleeson, Denis and Chris Husbands (2001). The Per-

forming School, London: RoutledgeFalmer.
Gürsel, Musa (1997). Okul Yönetimi, Konya: Mikro

Yay›nlar›.
Hoy, Wayne K. and Cecil G. Miskel (1978). Educatio-

nal Administration, New York: Random . 
Hughes, Larry W (1994). The Principal as Leader, NY:

Macmillan College Pub.Co.
Resmi Gazete (2003).”Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim

Kurumlar› Yönetmeli¤i”, 25212; 27.8.2003.
Resmi Gazete (2007).” “Milli E¤itim Bakanl›¤› E¤itim

Kurumlar› Yöneticilerinin Atama Yönetme
li¤i”, 26492; 13.04.2007.
Okçabol, R›fat (2005). Türkiye E¤itim Sistemi, Anka-

ra: Ütopya Yay›nevi.
Özdemir, Servet (2000). E¤itimde Örgütsel Yenilefl-

me, Ankara: Pegem A Yay›nc›l›k.
Özden, Yüksel (1998). E¤itimde Dönüflüm, Ankara:

Pegem A Yay›nc›lk.
Seyfarth, John T. (2002). Human Resourches Manage-

ment for Effective Schools, Boston: Allyn&Bacon.
Shuttleworth, Dale E. (2003). School Management in

Transition, London: RoutledgeFalmer. 
Southworth, Geoff (2004). Primary School Leaders-

hip in Context, London: RoutledgeFalmer.
Tatar, Mustafa (2006).”Okul ve Ö¤retmenin Ö¤renci Ba-

flar›s› Üzerindeki Yeri,” Milli E¤itim Dergisi, Sa-
y›:171, Y›l:35, Yaz, ss.156-166.

Taymaz, Haydar (1995). Okul Yönetimi, Ankara: Say-
pa Yay›nlar›.

Töremen, Fatih (2001). Ö¤renen Okul, Ankara: Nobel
Yay›n Da¤›t›m.

Türk, Ercan (1999). Türk E¤itim Sistemi, Ankara: No-
bel Yay›n Da¤›t›m.

Yararlan›lan ve Baflvurulabilecek
Kaynaklar





115

Okul Yönetim
Süreçleri

Yönetimin en temel özelliklerinden biri, dinamik bir süreç olmas›d›r. Belirlenen
amaçlara ulaflmak için belirli bir zaman diliminde birbirini izleyen ve belirli ara-
l›klarla tekrarlanan aflamalar›n tümü yönetim süreçlerini oluflturmaktad›r. Karar
verme, planlama, örgütleme, efl güdümleme, etkileme, iletiflim ve de¤erlendirme,
yönetim süreçlerinin en temel ifllevlerindendir. Tüm örgütlerde oldu¤u gibi, e¤itim
örgütlerinde de yönetim süreçleri çok iyi yap›land›r›larak ayr›nt›l› bir flekilde ana-
liz edilmelidir. Bir e¤itim örgütü olan okullarda, ortaya ç›kan problemlerin çözü-
mü, yönetim süreçlerinin etkili olarak ifllemesinde sakl›d›r. Yönetim süreçlerinin
etkili olarak iflletilmesinde en temel sorumluluk, verdi¤i kararlarla okul örgütünü
yönlendiren okul yöneticilerine düflmektedir.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

Yönetim kuramlar›n›n e¤itim kurumlar›na yans›malar›n› aç›klayabilecek,
Yönetim süreçlerinin genel özelliklerini s›ralayabilecek,
Okul yönetim süreçlerini aç›klayabilecek

bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

N
N
N

6
Kaynak: http://www.staplesroad-inf.essex.sch.uk/images/PGFront.gif 
Eriflim Tarihi: 21.01.2008.
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Örnek Olay

Salih Bey, Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan kendisine tebli¤ edilen büyük flehre il-
kö¤retim okul müdürü olarak atand›¤›n› bildiren yaz›y› okudu. 7 senedir okul
müdürü olarak görev yapt›¤› ilkö¤retim okulundan büyük flehre ilkö¤retim okulu
müdürü olarak gidece¤ini, düflünmek farkl› duygular uyand›rm›flt› Salih Bey’de.
K›sa bir süre içerinde okulda çal›flan tüm e¤itim iflgörenlerini toplant›ya ça¤›rd›.
Kendilerine bu güne kadar yönetim görevinde yard›mlar›ndan dolay› minnettar
oldu¤unu bildirdi. Okulda duygusal bir hava oluflmufltu. Salih Bey bu havay› da-
¤›tmak için, okul yöneticili¤inin bir bayrak yar›fl› oldu¤unu ve kendinden sonra
gelecek okul müdürünün bu bayra¤› daha yukar›lara tafl›yaca¤›n› onlara aç›kla-
d›. K›sa süren haz›rl›k sürecinden sonra Salih Bey, yeni görev yerine do¤ru yola
ç›kt›. Pazar akflam› geçmek bilmemiflti. Salih Bey sabah erkenden yeni okuluna
do¤ru yola ç›kt›. Al›fl›k olmad›¤› trafik yo¤unlu¤u onu bir hayli flafl›rtm›flt›. Yeni
okuluna vard›¤›nda kap›da hizmetliler ve okul güvenlik görevlileri taraf›ndan kar-
fl›land›. O ilk baflta kim oldu¤unu söylemedi. Ancak kendisini karfl›layan okul ça-
l›flanlar›n›n s›cak davran›fllar›, Salih Bey’i oldukça sevindirmiflti. Ö¤retmenler
odas›na gitmek istedi¤ini söyledi. Hep birlikte ö¤retmenler odas›na girdiklerinde
merakl› bak›fllar kendisine do¤ru yöneltilmiflti. Kendisine ikram edilen çay› di¤er
ö¤retmenler ve okul çal›flanlar›yla birlikte içerken, oldukça s›cak geçen bir konufl-
man›n sonlar›na do¤ru Salih Bey okula gelme sebebini okul çal›flanlar›yla paylafl-
t›. Salih Bey’in bu yaklafl›m› okul çal›flanlar›n› oldukça flafl›rtm›fl ancak bir o ka-
dar da mutlu etmiflti. Çünkü kendileri, okul müdürünün hemen gelip odas›na yer-
leflece¤ini bekliyorlard›. Salih Bey o gün tüm okul çal›flanlar›yla tan›flt›. Okulda gö-
rev yapan müdür yard›mc›lar›na mutlaka kendileriyle yönetim sürecinde beraber
devam edece¤ini söyledi. Ve ilk ifl olarak da kendisine okulun yap›s›, iflleyifli, so-
runlar› ve mevcut durumla ilgili k›sa bir bilgilendirme sunusu yapmalar›n› istedi.
Salih Bey o hafta okul müdürleri, ö¤retmenler, di¤er yard›mc› personel, ö¤renciler
ve okulda çocuklar› bulunan verilerin bir bölümüyle tan›flt›. Okulun sorunlar›
hakk›nda bilgi toplad› ve k›sa vadede yap›lmas› gerekenleri analiz etti. Okulun
mevcut kütüphanesinin gelifltirilerek yeni bir ‹nternet salonuna kavuflturulmas›-
n›n en temel gereksinim oldu¤unu saptad›. Okulun mevcut bütçesinde bu ay için
mevcut harcamalara ay›racak kaynak yoktu. Önce velilerin profillerini araflt›rd›.
Biliflim sektöründe çal›flanlar› okula ça¤›rarak ‹nternet salonu için gereksinim
duydu¤u araçlar› bildirdi. Türkiye‘nin dört bir yan›ndaki arkadafllar›na da yeni
ve güncel kitaplar konusunda ricada bulundu. Giriflimlerinin k›sa zamanda so-
nuçlanm›fl, yeni atand›¤› okulu, modern bir ‹nternet salonuyla, kütüphaneye ka-
vuflmufltu. Salih Bey yönetim süreçlerindeki tecrübesini yeni okuluna böylece ka-
n›tlam›fl oldu.
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G‹R‹fi
E¤itim sistemlerinin en stratejik parças› olan okullar, topluma aç›k olma özelli¤i
göz önünde bulunduruldu¤unda, toplumda sosyal boyutu en güçlü örgütlerden
biridir. E¤itim örgütleri olarak okullar, say›lar›n›n fazla olmas› ile birlikte, görevle-
ri ve sahip oldu¤u özellikler boyutundan da e¤itim sistemi içerisinde oldukça kri-
tik bir rol oynamaktad›r. (‹lgar, 2000, s.91). Bireylerin toplumsallaflma sürecine ha-
z›rlanmalar›nda önemli sorumluluklar üstlenen okullar›n, belirlenen e¤itim amaç-
lar›na ulaflmas›nda, yönetim süreçlerinin iyi yap›land›r›lmas› büyük önem tafl›mak-
tad›r (Bayrak, 2002, s.191). 

Bilginin art›fl h›z›nda meydana gelen de¤iflmelerin paralelinde, 20. yüzy›ldan
itibaren, bireylerin e¤itim gereksinimleri artmaya bafllam›flt›r. Bu gerçek karfl›s›nda,
yap›lar›, amaçlar› özellikleri birbirinden farkl› olan e¤itim örgütlerinin, benzer fle-
kilde yönetilmeleri zorlaflm›flt›r. Bu durumun bir yans›mas› olarak, yönetim bilimi-
nin bir alt bilim dal› olan e¤itim yönetiminin de kendi alt alanlar› oluflmaya baflla-
m›flt›r. Okul yönetimi, e¤itim yönetiminin belirtilen alt alanlar›n›n en önemlilerin-
den biri olarak ön plana ç›km›flt›r (A¤ao¤lu, 2006, s.8).

Okul yönetiminin önemine vurgu yap›lan en temel noktas›, bir süreç özelli¤i ta-
fl›mas›d›r. Karar verme, planlama, örgütleme, iletiflim, etkileme, eflgüdümleme ve
de¤erlendirme, okul yönetim süreçlerinin en temel olanlar›d›r (Balc› ve Ayd›n,
2001, s.13). Okul yönetim süreçleri yönetim alan›ndaki kuramlara dayal› olarak ge-
lifltirilmifltir. Bu bak›mdan okul yönetim süreçlerinin anlafl›lmas› yönetim kuramla-
r›n›n anlafl›lmas› ile mümkündür.

YÖNET‹M KURAMLARININ OKUL YÖNET‹M‹NE 
YANSIMALARI
Bilgi ve iletiflim teknolojilerinde meydana gelen de¤iflmelerin bir yans›mas› olarak
insan gereksinimleri giderek artmaktad›r. Artan gereksinimlerin karfl›lanmas› için
oluflturulan örgütlerin de yap› ve ifllevlerinde önemli de¤ifliklikler gözlenmektedir.
Toplumsal yaflay›fl› yönlendiren ve di¤er toplumsal kurumlar› ifllevsel k›lan e¤itim
örgütlerinin en belirgin özelli¤i, insanlar aras›ndaki iliflkilerin yo¤un olarak yaflan-
mas›d›r. Bu nedenle e¤itim örgütleri insan iliflkilerinin yo¤unlu¤u bak›m›ndan di-
¤er örgütlerden ayr›lmaktad›rlar. E¤itim örgütlerinde insan faktörünün ön plana
ç›kmas› ve insan iliflkilerinin yo¤unlu¤u, yönetim yaklafl›mlar›n›n okul yönetimine
uygulanmas› sürecini, dikkatle analiz edilmesi gereken bir konu haline gelmifltir
(A¤ao¤lu, 2006, s.4).

Yönetimin bir sosyal bilim olarak ön plana ç›kmas›yla birlikte, yönetim ve ör-
güt konular›nda yap›lan araflt›rmalar sonucunda ortaya ç›kan bulgular kapsam›nda
çeflitli kuramlar gelifltirilmifltir. Yönetim sürecinin bilimsel yaklafl›mlar ve ilkeler
çerçevesinde aç›klan›lmas› çabalar›n›n bir sonucu olarak bilim insanlar›, ortaya ko-
nulan kuramlar›n hepsini tek tek analiz etmek yerine, kuramlar› genel yaklafl›mlar
aç›s›ndan s›n›flam›fllard›r. Yönetim kuramlar› genel bak›fl aç›s› ile klasik, neo-kla-
sik ve modern yönetim kuramlar› olmak üzere üç bafll›kta toplanabilmektedir
(Bayrak, 1998, s.196; Karip, 2004, s.5 ).

Klasik yönetim kuramlar›, örgütlerin yap›s›na ve amaçlar›na önem vermifl, insa-
n› örgütsel amaçlar› gerçeklefltiren bir araç olarak kabul etmifltir. Klasik yönetim
kuram› bireylerin duygular›yla de¤il rasyonel davrand›klar›n›, kendi ekonomik ç›-
karlar›n› ön plana ç›kartt›klar›n› kabul etmektedir. Ayr›ca klasik yönetim kuramla-
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r›, örgütsel amaçlar›n gerçeklefltirilmesi amac›yla, örgütsel verimlili¤in, örgütü
oluflturan bireylere s›k› bir denetim mekanizmas›n›n uygulanmas›yla sa¤lanabile-
ce¤ini savunmaktad›r (fiimflek, 2002, ss.41-42). 

Klasik yönetim kuramlar›, okul yönetimine yans›malar› aç›s›ndan ele al›nd›¤›n-
da, en belirgin özellik e¤itim anlay›fl› boyutunda kendisini göstermektedir. Bir e¤i-
tim örgütü olarak okullarda e¤itim yat›r›m özelli¤i aç›s›ndan ele al›nmaya bafllan-
m›fl, entelektüel bireyleri yetifltirmeyi amaçlayan e¤itim anlay›fl›ndan okullarda,
üretici bireylerin yetifltirilmesini amaçlayan e¤itim anlay›fl› kabul edilmifltir. Klasik
yönetim yaklafl›m› okullar› birer fabrika, ö¤rencileri hammadde ve okul yöneticisi-
ni de okul örgütünü belirledi¤i amaçlara ulaflt›ran bir verim uzman› olarak kabul
etmifltir (Kaya, 1999, s.67; Bursal›o¤lu, 2003, s.17). 

Kamu yönetiminde meydana gelen de¤iflmeler, yeni örgütsel yap›lar›n ortaya
ç›kmas›, ö¤retmenlerin ve ö¤rencilerin gereksinim ve beklentilerinin artmas›, okul
yönetiminde yeni kuramlar›n uygulanmas›n› zorunlu hale getirmifltir (Çelik, 2002,
s.22). 1929 y›l›nda dünyada yaflanan büyük ekonomik kriz örgütlerin yaflad›klar›
problemleri art›rm›flt›r. Bu kriz ortam›nda klasik yönetim kuramlar›n›n ilkeleri ve
yetersizlikleri ön plana ç›km›fl ve yeni yönetim kuramlar›na gereksinim duyulma-
ya bafllam›flt›r.

Neo-klasik yönetim kuram› bu anlay›flla, örgüt içerisinde örgütü oluflturan in-
sanlar›n nas›l davrand›¤›n› inceleyerek, örgütün yap›s› ile insan davran›fllar› aras›n-
daki iliflkileri incelemifllerdir. Neo-klasik yönetim kuram›n› oluflturan bilim insan-
lar›n›n sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi farkl› sosyal bilim alanlar›ndan gelme-
leri nedeniyle, neo-klasik kuramda insanlar›n sadece maddi gereksinimlerinin de-
¤il, sosyo-psikolojik gereksinimlerinin de ön planda tutulmas› gerekti¤i vurgulan-
m›flt›r. Böylece motivasyon, liderlik, kifliler aras› iliflkiler, örgütün informal boyutu
gibi konular, örgütler aç›s›ndan ele al›nmaya bafllanm›flt›r (fiimflek, 2002, ss.75-76).

Neo-klasik kuramlar›n okul yönetimine en önemli yans›mas›, ö¤rencilerin, e¤i-
tim sürecinin merkezine al›nmas›d›r. Neo-klasik kuramlar, e¤itim programlar›nda
de¤iflim sa¤lam›fl, ö¤rencilerin hayata uyumunu sa¤layan e¤itim programlar›n›n
haz›rlanmas›n› teflvik etmifltir. E¤itim denetiminde de insan iliflkileri yaklafl›m› ka-
bul edilmifl, denetim süreci, müfettifllerin rol ve görevleri, demokratik insan iliflki-
leri boyutunda yeniden ele al›nmaya bafllanm›fl, müfettiflin rehberlik rolü ön plana
ç›km›flt›r (Bursal›o¤lu, 2003, ss.29-30).

Yönetim biliminde, 1960’l› y›llar, modern yönetim kuramlar›n›n ortaya ç›k›p ge-
liflti¤i dönemler olarak ön plana ç›km›flt›r. Modern yönetim kuramlar›, klasik ve ne-
o-klasik kuramlar› yeniden ele alan bir sentez niteli¤i tafl›maktad›r (Gürüz ve Yay-
lac›, 2004, s.29). Modern yönetim kuramlar›, örgütlerin hem kendi alt sistemleriy-
le, hem de çevresiyle kurduklar› iliflkilere odaklanm›flt›r. 

Bu çerçevede modern yönetim kuramlar›, örgütleri, sürekli de¤iflen ve geliflen
çevre koflullar›na uyum sa¤lama çabas›nda olan sosyal sistemler olarak tan›mla-
m›fllard›r (Çelik, 2002, s.7). Modern yönetim kuram›na göre örgütlerin varl›klar›n›
sürdürebilmeleri, için de bulundu¤u çevrede meydana gelen de¤iflmelere uyum
sa¤layabilmesiyle mümkündür. Bu sebeple, örgütün çevresiyle sürekli ve yo¤un
bir iliflkisi vard›r. Bu iliflki, örgütle çevresi aras›nda kurulan dinamik bir dengeyi de
ortay koymaktad›r (Ayd›n, 2005, ss.116-117).

Modern yönetim kuramlar›, bir e¤itim örgütü olan okullar›n yap›s› ve iflleyiflini
etkileyen olaylar›n tümünü, birçok farkl› yönden, de¤iflik bak›fl aç›lar›yla analiz et-
mifltir. Bu kuram okullar›, toplumsal sistemin bir parças› olarak ele alarak, okulla-
r›n hem toplumun di¤er sistemleri ile hem de okulun kendi alt sistemleriyle iliflki-
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lerinin özelliklerini ayr›nt›l› olarak incelemifltir (A¤ao¤lu, 2006, s.6). Modern yöne-
tim kuramlar›, okullar› çevresiyle olan iliflkileri boyutundan analiz etti¤inden, daha
önceki kuramlarda okullar›n tek bir ögesine a¤›rl›k verilmesi görüflünü de¤ifltirmifl-
lerdir. Okullar›n, toplumsal sistemin bir parças› olarak ele al›nmas›, okul ve çevre
iliflkilerinin gelifltirilmesine katk›da bulunmufltur (Bursal›o¤lu, 2003, ss.64-89).

Modern yönetim kuramlar›n›n bir e¤itim örgütü olarak okullarda uygulanmas›n›n önemi-
ni tart›fl›n›z.

OKUL YÖNET‹M SÜREÇLER‹
Okul yönetiminin bir süreç olarak etkinli¤inin artt›r›labilmesi için, bu süreci olufl-
turan ögelerin bir bütün olarak analiz edilmesi gerekmektedir (Gürsel, 2007, s.65).
Okullar, e¤itim sistemlerinin en temel ögesidir. Genel olarak e¤itim sistemlerinin
baflar›s›, okullar›n baflar›lar›n›n toplam›yla aç›klanmaktad›r. Bu sebeple okullar›n
hem fiziksel hem de yönetim süreçleri aç›s›ndan çok iyi yap›land›r›lmas› gerek-
mektedir. Okullar›n yönetim süreçlerinin analizi, belirlenen e¤itim amaçlar›na
ulaflma çabalar›na olumlu katk› sa¤lamaktad›r. Okul yönetim süreçlerinin ayr›nt›l›
olarak ele al›nabilmesi için, öncelikle bir örgüt olarak okulun özelliklerinin çok iyi
bilinmesi gereklidir (Köktafl, 2003, s.276). Okul, bireylere bilgi, beceri ve davran›fl-
lar›n, e¤itim sisteminin belirledi¤i amaçlar ve ilkeler çerçevesinde bilimsel yöntem-
lerle, planl› bir süreç içerisinde, belirli bir sürede kazand›r›ld›¤› e¤itim örgütüdür
(Baflaran, 2006). E¤itim örgütleri olarak okullar›n özellikleri flu bafll›klarda s›n›flan-
d›r›labilir (Bursal›o¤lu, 2000, ss.33-36):

• Okullar›n hammaddesi, toplumdan okullara gelen ve e¤itim-ö¤retim süreci-
ni tamamlad›ktan sonra yine topluma dönen insand›r. 

• Okullar›n informal boyutu, formal boyutundan daha bask›nd›r
• Okullar, birçok de¤eri bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Bu de¤erler zaman za-

man çat›flabilmektedir.
• Okullar›n, toplumun yarar› aç›s›ndan çat›flan ekonomik, sosyal ve politik

de¤erleri uzlaflt›rma görevi vard›r.
• Bir e¤itim örgütü olarak okullar›n ürünlerini de¤erlendirmek oldukça güç-

tür. Bunun en önemli sebebi, ö¤renme ve ö¤retme süreçlerinin oda¤› olan
ö¤rencilerin davran›fllar›nda meydana gelmesi beklenen de¤iflikliklerin göz-
lenmesinin ve de¤erlendirilmesinin uzun bir sürece dayanmas›d›r.

• Okullar, e¤itim-ö¤retim süreçlerini gerçeklefltirmek üzere oluflturulmufl özel
bir çevredir.

• Okullar, çevrelerinde bulunan formal ve informal örgütlerden etkilenen ör-
gütlerdir. Bu aç›dan okullar, kendi çevrelerinin sorunlar›na çözüm bulmak
üzere oluflturulmufltur.

• Okullar, toplumdaki kültürel de¤iflme sürecini bafllatan örgütlerin en temel
örgütlerdir.

• Okullar bürokratik yap›ya sahip örgütlerdir. 
Okullar, e¤itim sistemlerini belirlenen amaçlara ulaflt›rma sorumlulu¤unu tafl›-

maktad›rlar. Bu aç›dan ele al›nd›¤›nda okullar›n, de¤iflim sürecine h›zla uyum
sa¤lama esnekli¤ine sahip olarak yeniden yap›land›r›lmalar› bir zorunluluk haline
gelmifltir. Yeniden yap›land›rma sürecinde en temel görevi, okul örgütünü hare-
kete geçiren ve ivme kazand›ran okul yöneticisi oynamaktad›r (Bayrak, 1998,
s.195).
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Türk E¤itim Sisteminde okullar›n sistem için tafl›d›¤› önemi tart›fl›n›z

Okul yönetiminin ve yönetim sürecinde rol oynayan okul yöneticisinin en
önemli görevi, e¤itim sisteminin en temel ögesi olan okullar›, belirlenen amaçlar
paralelinde yaflatmakt›r. Okullar›n belirlenen amaçlara uygun olarak yaflat›lmas›n-
da, okul örgütünde bulunan madde ve insan kaynaklar›n›n etkili ve verimli olarak
kullan›lmas›n›n önemi büyüktür. Etkililik ve verimlilik kavramlar›n›n e¤itim ku-
rumlar› aç›s›ndan tafl›d›¤› önem, okul yönetimi süreçlerinin ayr›nt›l› olarak incelen-
mesini gerektirmektedir (Bursal›o¤lu, 2000, ss.6-7).

Yönetim süreçleri, bir yöneticinin, yöneticilik görevini yerine getirirken gerçek-
lefltirdi¤i eylemleri kapsamaktad›r. Bu eylemlerin s›n›fland›r›lmas›, yönetim süreç-
lerinin kapsaml› olarak ele al›nmas›n› kolaylaflt›rmaktad›r. Ayr›ca, yönetim süreci-
ni oluflturan ögelerin ayr›nt›l› incelenmesi, örgütlerin belirlenen amaçlara ulaflma-
lar› aç›s›ndan hayati öneme sahiptir (Erdo¤an, 2006).

Yönetim kuramlar›n›n tarihsel geliflimi incelendi¤inde, yönetim süreçlerine ilifl-
kin ilk s›n›fland›rman›n Henri Fayol taraf›ndan oluflturuldu¤u gözlenmektedir.
Henri Fayol yönetim süreçlerini, planlama, örgütleme, yöneltme, eflgüdümleme ve
kontrol alt süreçleriyle oluflturmufltur. Yönetim biliminin geliflmesiyle birlikte son-
raki y›llarda Gulick ve Urwick yönetim süreçlerini “POSDCORB” olarak ifade edi-
lebilen bir kelimeye dayanan basit bir formülle yeniden ele alm›fllard›r. POSD-
CORB kelimesi, yönetim süreçlerini oluflturan alt süreçlerin ‹ngilizce adlar›n›n
(planning, organising, staffing, directing, coordinating, reporting ve budgeting)
bafl harflerini ifade etmektedir (Ayd›n, 2005). Bu formüle göre yönetim süreçleri;
planlama, örgütleme, kadrolama, yöneltme, eflgüdümleme, raporlama ve bütçele-
me alt süreçlerinden oluflmaktad›r. Yönetim, ortaya ç›kan sorunlar›n çözülmesi sü-
recidir. Bu anlamda yönetim süreci, sorunlar›n nas›l çözülebilece¤i konusunda
do¤ru kararlar›n verilmesini de gerektirmektedir. Bu çerçevede, yönetim süreçleri
karar verme ile birlikte, planlama, örgütleme, eflgüdümleme, iletiflim ve de¤erlen-
dirme olarak ifade edilen alt süreçlerden oluflmaktad›r. Çal›flt›¤› kurum ve sektör
ne olursa olsun, tüm yöneticilerin, yönetsel davran›fl boyutundan yerine getirme-
leri gereken süreçler bulunmaktad›r (Balc›, 2005, ss.205-206).

Yönetim alan›nda araflt›rmalar yapan bilim insanlar›, yönetim süreçlerini daha
ayr›nt›l› olarak ele alabilmek için, birbirlerine çok yak›n anlamlar içeren farkl› yö-
netim süreci ögeleri tan›mlam›fllard›r. Türkiye’de, yapm›fl oldu¤u araflt›rmalarla
E¤itim Yönetimi’nin profesyonel bir alan olarak geliflmesini sa¤layan bilim insan›
Prof. Dr. Ziya Bursal›o¤lu, yönetim süreçlerini; karar verme, planlama, örgütleme,
iletiflim, etkileme, efl güdümleme ve de¤erlendirme olarak s›n›flam›flt›r. Okul yöne-
tim süreçlerinin incelenmesinde en önemli nokta, yönetim süreçleri aras›ndaki ilifl-
kilerin tam olarak belirtilebilmesidir. Okul yönetim süreçleri, Bursal›o¤lu’nun yap-
m›fl oldu¤u s›n›fland›rma boyutunda; karar verme, planlama, örgütleme, iletiflim,
etkileme, efl güdümleme ve de¤erlendirmeden oluflan yedi temel bafll›kta ele al›-
nacakt›r (Gürsel, 2006, s.83):

Okul yönetim süreçlerinin etkili olarak yap›land›r›lmas›nda okul yöneticisinin rolünü
tart›fl›n›z.
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Karar Verme
Yönetim bir süreç olarak incelendi¤inde, yönetim süreçlerinin özünde karar ver-
me süreçleri oldu¤u ön plana ç›kmaktad›r. Bir örgütün yap›s›nda ve iflleyiflinde de-
¤ifliklik yap›lmas› gerekti¤inde, örgütte yaflanan çat›flmalar›n önlenmesinde, örgü-
tü oluflturan kiflileri belirlenen ortak amaçlara do¤ru yöneltmede karar verme sü-
reci kullan›lmaktad›r. Karar verme, di¤er yönetim süreçlerini do¤rudan etkiledi¤in-
den, yönetsel aç›dan örgütlerin en hayati parças›d›r (Gürsel, 2007, ss.65-66; Bursa-
l›o¤lu, 2000, ss.80-81). Belirlenen örgütsel amaçlara ulaflmada al›nacak kararlar›n
do¤rulu¤u büyük önem tafl›maktad›r. Karar verme, bir süreç olarak örgütsel sorun-
lar›n çözülmesini beraberinde getirmektedir. Bu aç›dan ele al›nd›¤›nda karar ver-
me süreci, di¤er tüm yönetim süreçleriyle iliflkilidir (Erdo¤an, 2006, s.83).

Karar verme, örgütsel sorunlar›n afl›labilmesi için, mevcut alternatif çözüm yol-
lar›nda en uygun olan›n›n seçilmesi ve yaflanan problemin çözülmesi sürecidir
(Kreitner, 2007, s.215; Daft, 2006, s.306; Demirtafl ve Günefl, 2002, s.91). Yönetsel
süreçlerde, örgüt yöneticilerinin, belirlenen amaçlar do¤rultusunda yapm›fl olduk-
lar› her seçim al›nan bir karar›n ifadesidir. Bu anlamda karar verme, yöneticilerin
tercihler yapmas›n›, gerekli durumlarda inisiyatif kullanmalar›n› ve seçim yapabil-
melerini kapsayan bir süreçtir (Koçel, 2005, s.76). Karar verme gelece¤e yönelik
bir etkinliktir. Gelece¤in bugünden nas›l flekillenece¤inin tam olarak bilinememe-
si, karar verme sürecinde belirli bir riskin al›nmas›n› beraberinde getirmektedir.
Örgütlerdeki yönetim süreçlerinin bafllang›c› da bitifli de karar vermeyi gerektir-
mektedir. Bu aç›dan karar verme zihinsel bir süreç olarak ön plana ç›kmaktad›r.
Karar verme örgütün belirledi¤i amaç çerçevesinde yap›lan bilinçli rasyonel tercih-
leri kapsamaktad›r (Taymaz, 2003, ss.28-29).

Örgütün kaynaklar›n›n en etkin kullan›m›, alternatiflerler aras›ndan seçim ya-
pabilmeyi bir baflka ifadeyle karar verebilmeyi gerektirmektedir. Yönetimde karar
verememenin en büyük maliyeti kaybedilen zaman olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu
sebeple karar verme, yönetsel süreçlerin harekete geçirilmesi aç›s›ndan büyük
önem tafl›maktad›r (Koçel, 2005, s.78). Örgütle iliflkili alternatif seçenekler aras›n-
dan birisinin seçilmesini gerektiren karar verme süreci, örgütün amaçlar›na ulafl-
mas›n› sa¤lamak için gerçeklefltirilir (Kaya, 1999, s.96). Örgütsel kararlar›n al›n›p
uygulanmas›na yönelik birbirini izleyen çeflitli karar verme aflamalar› bulunmakta-
d›r (Williams, 2007):

• Mevcut problemin tan›mlanmas›
• Mevcut problem hakk›nda bilgilerin toplanmas›
• Probleme iliflkin toplanan bilgilerin analizi ve yorumlanmas›
• Toplanan bilgiler ›fl›¤›nda problemin çözümüyle ilgili alternatif seçeneklerin

ortaya konmas› ve de¤erlendirilmesi
• Problemin çözümüne yönelik en iyi seçene¤in belirlenmesi
• Belirlenen en iyi seçene¤in uygulanmas›
• Al›nan karar›n de¤erlendirilmesi
Bir örgüt olarak okullar›n yönetilmesi sürecinde, bu süreci yönlendiren kifli ola-

rak okul yöneticilerinin karar verme sürecini, ilgili aflamalar boyutunda çok iyi
analiz etmesi gerekmektedir. Bunun için okul yöneticileri, okul yönetim süreçleri-
ni etkileyen tüm ögeleri tan›mal› ve bu de¤iflkenlerin karar verme sürecine kat›l-
mas›n› sa¤lamal›d›r (Gürsel, 2007, s.66). Okul yönetim sürecinde etkili olan iç öge-
ler, bir e¤itim örgütü olarak okulun temel yap›s›n› oluflturan ö¤renciler, ö¤retmen-
ler, okul yöneticileri ve e¤itim ö¤retim hizmetlerine yard›mc› personelden olufl-
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Karar verme, yönetim
sürecinin en temel ögesidir.

Okul yönetim süreçlerinde rol
oynayan ögeler, iç ve d›fl
olmak üzere iki boyutta ele
al›nmaktad›r.



maktad›r. Okul yönetiminde etkisi olan d›fl ögeler ise okulun çevresini oluflturmak-
tad›r. Bu ögelerin en temel olanlar›; yerel yönetimler, ö¤renci velileri, ifl gücü pi-
yasas›d›r (‹lgar, 2000, s.91).

Okul yönetiminde iflgörenlerin kendileri ile ilgili yönetsel karar alma sürecine
kat›lmalar›, oldukça önem tafl›maktad›r. Özellikle okul yönetim süreçlerine, okul
yönetimini etkileyen iç ögelerden ö¤rencilerin, ö¤retmenlerin ve di¤er personelin
kat›l›m›, al›nan kararlar›n kalitesini yükseltti¤i söylenmektedir. Karara kat›l›m,
okullarda yönetsel kararlar›n uygulanmas›n› kolaylaflt›rmakta, okulun yap›s›n›
oluflturan tüm bireylerin ifl doyumunu art›rmaktad›r. Yönetsel kararlara kat›l›m, bir
örgüt olarak okulun etkilili¤ini art›rmaktad›r (Balc›, 2005, s.102).

Okul yöneticileri, karar verme sürecinde üç temel noktay› göz önünde bulun-
durmal›d›rlar. Bu noktalardan birincisi, al›nacak karar›n, okul yönetiminin hangi
alan›na yönelik oldu¤unun belirlenmesidir. Al›nacak kararlar›n konusu, okul yö-
netimi sürecinde büyük önem tafl›maktad›r. Okul yönetiminin temel yap›sal alan-
lar›, bu noktada çok iyi belirlenmelidir. Okul-çevre iliflkileri, okulun finansman›,
e¤itim programlar› ve ö¤retim, personel iflleri gibi konular, okul yönetiminin temel
karar alanlar›n› oluflturmaktad›r. Okul yönetiminin karar verme sürecinin ikinci
önemli noktas›, al›nacak kararlara kimlerin kat›laca¤›d›r. Karar verme sürecine ka-
t›lacak kiflilerin belirlenmesi, al›nacak kararlar›n etkilili¤ini art›rmaktad›r. Ö¤ret-
menler, ö¤renciler ya da ö¤renci velileri, karara kat›lan kifliler olarak ön plana ç›-
kabilmektedirler. Okul yönetimine iliflkin karar verme sürecinin son aflamas›, ka-
rar›n nas›l verilece¤idir. Bu süreçte okul yöneticileri, karar verme sürecini ve süre-
cin aflamalar›n› çok iyi yap›land›rmal›d›r (Balc› ve Ayd›n, 2001, s.72).

Okul yönetiminde karar verme sürecinin önemini tart›fl›n›z.

Planlama
Planlama bir yönetim süreci olarak, belirlenen örgütsel amaçlara ulaflmak için ör-
gütün d›fl çevresinin analiz edilerek, örgütün politikalar›n›n, stratejilerinin saptan-
mas›, örgütün gelecekteki vizyonunun oluflturulmas›d›r (Gomez-Mejia and Balkin,
2002, s.5). Yönetim süreci gelece¤e odaklanmay› gerektirmektedir. Örgütün gele-
ce¤inin analiz edilebilmesi, örgütün amaçlar›na ulaflmas› için yap›labileceklerin ka-
rarlaflt›r›lmas›n› ve olas› önlemlerin al›nmas›n› ifade etmektedir. Planlama, bir yö-
netim süreci olarak örgütsel amaçlara yo¤unlaflmay›, örgütsel amaçlara ulaflmay›
sa¤layacak alternatif yollar›n ve araçlar›n belirlenmesini ifade etmektedir (Balc› ve
Ayd›n, 2001, ss.77-78).

Planlama sürecinin örgütlere sa¤lad›¤› yararlar, flu bafll›klarda s›n›fland›r›labilir
(fiimflek 2002): 

• Planlama, örgütsel zaman yönetimini etkili hale getirir
• Planlama, örgüt yöneticilerinin belirlenen örgüt amaçlar›na yönelmesini

sa¤lar
• Planlama, insan ve madde kaynaklar›n›n etkili ve verimli kullan›m›n› sa¤lar
• Planlama, yönetim süreçlerinin koordinasyonunu sa¤lar
• Planlama, örgütsel amaçlara ulaflma derecesinin izlenip de¤erlendirilmesini

sa¤lar
• Planlama, örgütlerde yetki devri sa¤layarak, esnek örgüt yap›lar›n›n oluflma-

s›na olanak sa¤lar
• Planlama, plans›z çal›flman›n yol açaca¤› psikolojik sorunlar›n giderilmesini

sa¤lar
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Örgütün madde ve insan
kaynaklar›n›n verimli
kullan›lmas›, planlama
sürecinin do¤ru
yap›land›r›lmas›na ba¤l›d›r.



Planlama, bir örgütün yönetsel anlamda omurgas›n› oluflturmaktad›r. Örgüt
içindeki mevcut ifllerin ve görevlerin, belirlenen zaman diliminde yerine getirilme-
si, belirlenen örgütsel amaçlara ulaflmada önemli bir konu olarak ön plana ç›kmak-
tad›r (Köktafl, 2003, s.274). Planlama, örgütsel yönetim süreçlerinin en temel ve zo-
runlu ögesidir. Örgütsel amaçlara ulaflmak için gelece¤e yönelik etkinliklerin sap-
tanmas›, planlama sürecinin bir ürünüdür (Ayd›n, 2005, s.133). ‹letiflim ve bilgi tek-
nolojilerinin h›zla geliflti¤i yirmi birinci yüzy›lda, bir yönetim süreci olarak planla-
ma, her geçen gün önem kazanmaktad›r. Bu önemin en temel ç›k›fl noktas›, örgü-
tün kaynaklar›n› rasyonel kullanma zorunlulu¤udur. Planlaman›n örgütün amaçla-
r› do¤rultusunda yap›lmas›, yönetim süreçlerinin etkilili¤ini art›racak, örgütün
enerjisinin ve zaman›n›n etkin kullan›lmas›n› sa¤layacakt›r (Gürsel, 2007, s.71).

E¤itim örgütleri için haz›rlanacak planlar›n tafl›mas› gereken özellikler flu bafl-
l›klarda grupland›r›labilir (Balc› ve Ayd›n, 2001, ss.79-80):

• Bütünlük: E¤itim örgütleri için haz›rlanacak planlar, örgütün bütününü
kapsamal›d›r.

• Amaca Yönelik Olma: E¤itim örgütleri için haz›rlanacak planlar, belirlenen
amaçlar›n› gerçeklefltirmeye yönelik olmal›d›r.

• Gelifltirilebilirlik: E¤itim örgütlerini etkileyen her türlü iç ve d›fl geliflme
karfl›s›nda, yap›lacak olan planlar gözden geçirilerek gelifltirilebilir olmal›d›r.

• Ölçülebilirlik: E¤itim örgütleri için haz›rlanacak planlar›n, belirlenen e¤i-
tim amaçlar›na ulaflma düzeyi mutlaka ölçülebilir olmal›d›r

• Güvenirlik: E¤itim örgütleri için haz›rlanan planlar›n baflar›l› olabilmesi
için, yap›lan planlama sürecinde kullan›lan yöntemlerin ve bilgilerin do¤ru
olmas› gerekmektedir.

• Yal›nl›k: E¤itim örgütleri için haz›rlanacak planlar›n haz›rlanmas›, uygulan-
mas› ve de¤erlendirilmesi, plan› hayata geçirecek kiflilerin hata yapmas›n›
önleyecek oranda yal›n olmas› gerekmektedir.

• Tutumluluk: E¤itim örgütlerinin belirlenen örgütsel amaçlara ulaflmas›n›
sa¤layacak planlar ekonomik olmal›, en uygun kaynak kullan›m› ile belirle-
nen amaçlar›n tümüne ulaflmay› sa¤lamal›d›r.

E¤itim örgütlerindeki tüm yönetim süreçlerinde, okul yöneticileri önemli so-
rumluluklar üstlenmektedirler (Keskink›l›ç, 2007, s.79). E¤itim örgütlerinde gelece-
¤e yönelik tahminlerde bulunmak ve gerekli kararlar›n al›nmas› büyük önem tafl›-
maktad›r. Okul yöneticileri e¤itim örgütlerini yaflatacak kararlar›n al›nmas› sürecin-
de, gelece¤i çok iyi analiz edebilmeli, yaflanabilecek sorunlar› öngörebilmeli ve
gerekli önlemleri önceden alabilmelidir (Kaya, 1999, s.100). E¤itim örgütlerinin be-
lirlenen e¤itim amaçlar›na ulaflabilmesi, okul yöneticilerinin yapacaklar› etkili plan-
lara ve bir yönetim süreci olarak planlama sürecini uygulamadaki baflar›lar›na ba¤-
l›d›r (Keskink›l›ç, 2007, s.79). Planlama sürecinin etkili ifllemesi, okul yöneticileri-
nin yönetsel süreçlerde yapaca¤› çal›flmalar› düzenlemekte, e¤itim örgütlerinde ifl-
bölümünü ve iletiflimi koordine etmekte ve e¤itim örgütlerinde çal›flan insan kay-
naklar›n›n gereksinimlerinin önceden saptanarak karfl›lanmas›na olanak sa¤lamak-
tad›r (Gürsel, 2007, s.72).

Örgütleme
Örgütlerin belirlenen amaçlara ulaflabilmesi için yap›lan planlar›n etkili ve verimli
olarak uygulanabilmesi için gereken koflullar›n sa¤lanmas› ve devam ettirilmesi
amac›yla yap›lan etkinliklerin tümü, yönetim süreçlerinden örgütlemeyi içermek-
tedir (Gürsel, 2007, s.74). Bir yönetim süreci olarak örgütleme, ortak bir çaban›n
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harcanmas›n› gerektiren bir örgütsel amac›n gerçeklefltirilebilmesi için gereken
örgütsel yap›lar›n oluflturulmas›d›r. Örgütün her düzeyindeki yetki ve sorumlu-
luklar›n belirlenmesi, insan kaynaklar›n›n seçimi ve atanmas›, örgütün tüm birim-
lerindeki insan iliflkilerinin kurulmas›, örgütsel yap›lar›n oluflturulmas› kapsam›n-
da yap›lan örgütleme etkinliklerinden baz›lar›d›r (Demirtafl ve Günefl, 2002, s.122). 

Örgütleme, bir önceki yönetim süreci olan planlama aflamas›nda belirlenen
eylemlerin somutlaflt›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bir örgütün amaçlar›n› gerçeklefltir-
mek için yap›lmas› gerekenler, yap›lacak ifller için gereksinim duyulan insan gü-
cü, örgütleme sürecinde belirlenmektedir. Örgütleme bu anlam›yla, belirlenen
amaçlara örgütü biraz daha yak›nlaflt›rma olarak kabul edilebilir. Örgütleme süre-
cinde örgütün iflleyiflini ortaya ç›kartan bir örgüt flemas› oluflmaktad›r. Ortaya ç›-
kan örgüt flemas›, bir örgütteki hiyerarflik yap›, yetki iliflkileri, sorumluluk ve yet-
ki da¤›l›m› ve denetim alan› ile ilgili bilgileri somutlaflt›rmaktad›r (Gürüz ve Gü-
rel, 2006, ss.129-130).

Örgütsel yap›lar›n oluflturulmas›nda iki temel örgütleme modeli bulunmaktad›r.
Bunlardan birincisi dikey örgütleme modelidir. Dikey örgütleme modelinde, örgü-
tün merkez yönetiminden, di¤er örgüt birimlerine giden tek bir emir zinciri bulun-
maktad›r (Balc› ve Ayd›n, 2001, ss.81-82). Örgüt bünyesindeki çal›flanlar›n say›s›-
n›n çok fazla oldu¤u örgütlerde mevcut etkinlikleri grupland›rmak ve yetkiyi belir-
li konumlarda toplamak için dikey örgütleme modeli kullan›lmaktad›r. Çabuk ka-
rar verebilmek, dikey örgütleme modelinin en avantajl› yan›d›r. Ancak bu tür ör-
gütleme modellerinde yöneticilerin ifl yükleri çoktur ve yöneticilere verilen yetki-
lerin fazla olmas›, örgütte otoriter bir yönetim yap›s›n›n oluflmas›na yol açabilmek-
tedir (Ayd›n, 2005, ss.143-144).

Dikey örgütlerde yetki süreci, örgütte hiyerarflik basamaklar› izleyecek flekil-
de yap›land›r›lm›flt›r. Yetki iliflkileri, örgütün üst kademelerinden en alta do¤ru
ilerleyerek ortaya ç›kmaktad›r. Bu anlamda dikey örgütlerde hiyerarflik basama-
¤›n en üst bölümü, en fazla yetkiye sahiptir. Örgütün her türlü faaliyeti, belirle-
nen yetki ve sorumluluk dengesinde hiyerarflik yap› çerçevesinde gerçeklefltiril-
mektedir (Gürüz ve Gürel, 2006, s.15). Dikey örgütleme modeli bu çerçevede,
merkezi yönetim anlay›fl›n›n bir yans›mas› olarak kabul edilmektedir (Balc› ve
Ayd›n, 2001, s. 82).

1992 y›l›nda yay›mlanan 3797 say›l› “Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n Teflkilat ve Gö-
revleri Hakk›ndaki Kanun”a göre Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n örgüt yap›s›, Merkez ör-
gütü, taflra örgütü, yurt d›fl› örgütü ve ba¤l› kurulufllardan oluflmaktad›r (Akçay,
2006, s.69). Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n merkez örgütünde oluflturulan kararlar, il, il-
çe ve okul yönetimine emir zinciriyle ulaflt›r›lmaktad›r. Dikey örgütleme modelin-
de yer alan tüm makamlar›n sorumluluklar› daha önceden kesin çizgilerle belirlen-
mifltir. Örgütsel yap›lar›n›n oluflturulmas›nda ikinci model, yatay örgütleme mode-
lidir. Bu model yerinden yönetim anlay›fl›n› yans›tmaktad›r. Uzmanl›¤›n ön plana
ç›kt›¤› bu örgütleme modelinde, taflra düzeyindeki örgüt birimleri, merkez örgütle
eflgüdüm içerisinde, karar verme konusunda daha fazla özerkli¤e sahiptirler (Bal-
c› ve Ayd›n, 2001, ss.81-82). Yatay örgütleme sürecinde, örgüt çal›flanlar› aras›nda
yetkiler ve yetkinin kullan›lmas›ndan do¤an sorumluluklar paylafl›lm›flt›r. Yatay ör-
gütleme sürecinde bir yönetici, baflka bir yöneticiye ba¤l› olarak çal›flan örgüt ça-
l›flanlar›na da yard›m edebilmektedir (Demirtafl ve Günefl, 2002, s.166).

Yasal mevzuatta okul yöneticisine verilen yetkiler çerçevesinde okul yönetici-
leri, okul yönetiminde örgütleme sürecini bafllatan kiflilerdir. E¤itim örgütlerinde
örgütleme sürecinin baflar›l› olabilmesi için, ulafl›lmas› düflünülen amaçlar ayr›nt›l›
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olarak belirlenmeli, hedeflenen amaçlara ulaflmay› sa¤layacak uzman ve yetenek-
li e¤itim iflgörenleri, okul yöneticisi taraf›ndan bir araya getirilmeli, yo¤un bir iflbö-
lümü ve görev analizi, e¤itim örgütlerinde hayata geçirilmelidir. Okul yöneticisi,
okuldaki insan kaynaklar›n› yak›ndan tan›mal›d›r. Okul personelinin sahip oldu¤u
yeterliklerin okul yöneticisi taraf›ndan bilinmesi ve okullar›n olanaklar› dahilinde
kullan›lmas›, okullardaki örgütleme sürecini etkili hale getirmektedir. Okul yöneti-
cisi taraf›ndan iyi yap›land›r›lan örgütleme süreci, okul yönetimi ve di¤er okul ça-
l›flanlar› aras›ndaki iletiflimi gelifltirerek, güçlü bir okul kültürünün oluflmas›na kat-
k›da bulunmaktad›r (Karagöz, 2006, ss.44-45).

‹letiflim
‹letiflim, bir örgütteki düflüncelerin, bilgilerin ve emirlerin örgütü oluflturan birey-
ler aras›nda aktar›lmas› ve iletilmesi sürecidir. Bu süreç, örgütlerin belirlenen amaç-
lar›na ulaflmalar› için hem örgüt içerisindeki di¤er birimlerle hem de örgütün d›fl
çevresiyle ortaklafla gerçeklefltirilen sürekli bilgi ve düflüncelerin al›flverifline olana-
¤› sa¤layan, örgütü oluflturan bireyler aras›nda sosyal iliflkilerin yap›land›r›lmas›na
yön veren bir özellik tafl›maktad›r (Demirtafl ve Günefl, 2002, s.75). Yönetim süreç-
lerini etkili hale getirmesi bak›m›ndan gerekli tüm bilgilerin iletiflim süreciyle top-
lanmas› iletiflimi önemli k›lmaktad›r (Balc› ve Ayd›n, 2001, s. 84).

Bir örgütte iletiflim sürecinin etkili olarak iflleyememesi, belirlenen ortak amaç-
lara ulaflma çabalar›n› baflar›s›z k›labilmektedir. Bu sebeple iletiflim, örgütte olufla-
bilecek sorunlar› çözmede kullan›labilecek en ifllevsel araçt›r. Örgütlerin yap›s›, ör-
gütü oluflturan tüm bireyler aras›nda kurulacak etkin iletiflim süreciyle yap›land›r›-
l›p gelifltirilebilmektedir (Erdo¤an, 2006, s.94).

Tüm örgütlerde iletiflim süreci, formal ve informal olarak iki flekilde ifllemekte-
dir. Örgütün hiyerarflik basamaklar› aras›nda, üst ve alt yönetim kademeleri aras›n-
da emirlerin, kararlar›n ve bilgilerin çift yönlü olarak aktar›lmas› süreci, formal ile-
tiflim sürecini oluflturmaktad›r. Örgütü oluflturan kifli ve gruplar aras›ndaki sosyal
iliflkilerin bir yans›mas› olarak ortaya ç›kan ve bu kifliler ve gruplar aras›ndaki bil-
gilerin iletilmesi süreci de, örgütlerde informal iletiflim boyutunu oluflturmaktad›r.
‹letiflim süreci ayn› zamanda örgütün iç ve d›fl çevresin de de gerçekleflebilmekte-
dir. Örgüt içerisindeki tüm birimler ve kifliler aras›nda oluflan iletiflim sürecine ör-
güt içi iletiflim, örgütle, örgütün d›fl çevresi aras›nda yap›land›r›lan iletiflim süreci-
ne de, örgüt d›fl› iletiflim ad› verilmektedir (Taymaz, 2003, s.43).

Örgütlerde iletiflim sürecini meydana getiren yedi temel öge bulunmaktad›r
(Balc› ve Ayd›n, 2001, ss.85-86):

• Amaç: ‹letiflim sürecini bafllatan ve iletiflim sürecini etkili hale getiren en te-
mel ögedir.

• Verici: ‹letiflim sürecinde, bir kifliye belirlenen bir amac› gerçeklefltirmek
için anlam ileten kiflidir. 

• Al›c›: Vericinin, belirlenen bir amac› gerçeklefltirmek için mesaj› gönderdi¤i
kiflidir.

• Mesaj (‹leti): ‹letiflim sürecinde, karfl›s›ndakine belirlenen bir amac› gerçek-
lefltirmek için anlam ileten kiflinin, al›c›ya gönderece¤i anlam›n, duyu or-
ganlar›yla alg›lanabilecek flekilde anlat›m›d›r. 

• Kanal: Vericinin gönderdi¤i mesajlar›n al›c›ya ulaflmas›n› sa¤layan ortamd›r.
• Eylem: ‹letiflim sürecinde, vericinin beklemifl oldu¤u tepkinin, al›c› taraf›n-

dan gösterilmesidir. 
• Dönüt: ‹letiflim sürecinde, vericinin gönderdi¤i iletilerin al›c›da oluflturdu¤u

etkilere yönelik, vericinin elde etti¤i bilgilerdir.
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Bir e¤itim örgütü olan okullarda, okul yöneticileri, iletiflim sürecini bafllatan en
temel iletiflim kaynaklar›d›r. Okul yöneticileri belirlenen amaçlara ulaflmak için yö-
netim süreçlerini yap›land›r›rken, okullarda etkili bir iletiflim sistemi oluflturmal› ve
tüm okul çal›flanlar›n› bu sisteme dahil etmelidir. Okullar›n örgütsel yap›lar›nda
do¤al iletiflim süreci bulunmaktad›r. Ayn› zamanda iletiflim, okulu oluflturan tüm
çal›flanlar›n davran›fllar›n› belirleyen en temel de¤iflkendir. Bu sebeple okul yöne-
ticileri, okul içi ve okul d›fl› iletiflim sürecine etki eden de¤iflkenleri çok iyi analiz
etmeli, iletiflim kaynaklar›n›n tümünü okullar›n belirledi¤i amaçlar› gerçeklefltir-
mek için kullanmal›d›r (Kaya, 1999, s.110).

E¤itim örgütleri olarak okullarda informal iletiflim süreci daha bask›n olarak or-
taya ç›kmaktad›r. Okul yöneticileri, özellikle iletiflim sürecini yönlendiren en temel
iletiflim kayna¤› olarak okullarda, okul çal›flanlar› aras›ndaki iletiflim sürecini çok
ayr›nt›l› olarak analiz etmek zorundad›r. Okulun iç ve d›fl çevresindeki iletiflim sü-
recini do¤ru analiz edemeyen okul yöneticileri, yönetim süreçlerini yap›land›rma-
da zorluklar yaflamaktad›rlar (Bursal›o¤lu, 2000, s.113). Okullardaki iletiflim süreci-
nin etkili hale getirilmesinde okul yöneticileri, okuldaki e¤itim iflgörenlerinin ge-
reksinimleri do¤rultusunda iletiflim kanallar›n› yap›land›rmal›d›r. Okuldaki iletiflim
kanallar›n›n aç›k olmas›, okul personelinin okuldaki tüm etkinlikler hakk›nda bil-
gi sahibi olmalar›n› sa¤lar ve kendilerinin ilgili etkinliklerle ilgili görüfllerinin okul
yönetimine bildirilmesine olanak sa¤lamaktad›r (Ayd›n, 2005, s.162).

Etkileme
Bir yönetim süreci olarak etkileme, örgütü oluflturan bireylerin, hedeflenen örgüt-
sel amaçlara ulaflma sürecinde güdülenmelerini sa¤lamak için örgüt yöneticileri-
nin ortaya koymufl oldu¤u tutum ve davran›fllard›r (Demirtafl ve Günefl, 2002,
s.58). Etkileme sürecinin en önemli boyutu, örgütü oluflturan bireylerin örgütsel
davran›fllar›n›n etkilenmesini sa¤layarak, örgütsel amaçlara ulafl›lmas›n›n sa¤lan-
mas›d›r. Bu anlamda etkilenme, üst yönetimin emir ve talimatlar› ile, astlar›n ve-
rilen emir ve talimatlar›n gere¤ini yapmalar›d›r. Örgüt yönetiminde etkileme, do¤-
rudan karar sürecini etkilemektedir. Bu sebeple etkileme sürecinde örgütün iflle-
yiflinin çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Örgüt fizyolojisi, üst kademe yöne-
ticilerin astlar›n›n alacaklar› kararlar› nas›l etkileyeceklerini içermektedir (Balc› ve
Ayd›n, 2001, ss.89-90).

Etkileme süreci, örgütün amaçlar› do¤rultusunda, örgüt çal›flanlar›n›n çabalar›n
yön vermedir. Bu süreç hem örgüt çal›flanlar›n›n al›nan kararlar› uygulamalar›,
hem de görev tan›mlar›nda belirlenen iflleri yapmalar› için onlar› güdülemeyi içer-
mektedir (Taymaz, 2003, s.45). Özendirme ya da teflvik, maddi ve manevi olarak
örgütü oluflturan bireyleri etkilemek için kullan›lan yollardan biridir. Özendirme,
maddi ve manevi olarak iki boyutta yap›land›r›labilir. Maddi özendirme genellikle
örgütlerde maafl ve ücret gibi ekonomik gereksinimlerin karfl›lanmas›n› içermekte-
dir. Manevi özendirme ise, örgüt çal›flanlar›n›n örgütsel rol ve statülerinin iyileflti-
rilmesini içeren manevi doyumlar›n›n karfl›lanmas›n› kapsamaktad›r. Etkileme sü-
recinde özendirme ile birlikte kullan›lan di¤er bir öge ise örgüt çal›flanlar›n›n yö-
netsel kararlara kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›d›r. Yönetsel kararlara kat›l›m, örgüt çal›-
flanlar›n›n yapt›klar› ifle ve örgütün amaçlar›n› yerine getirme sürecine güdülenme-
lerini sa¤lamaktad›r (Gürsel, 2007, ss.82-83).

Okul yöneticilerinin etkileme sürecini hayata geçirebilmeleri için uygun bir
otoriteye sahip olmalar› gerekmektedir. Okul yöneticilerinin sahip olduklar› otori-
telerinin çeflitli boyutlar› bulunmaktad›r. E¤itimle ilgili kurallar, yasal mevzuat, ge-
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lenekler ve toplumsal al›flkanl›klar e¤itim örgütleri olarak okullar›n yönetim süre-
cine yön veren okul yöneticilerinin sahip oldu¤u otoritenin kaynaklar›n› olufltur-
maktad›r. Okul yöneticilerinin otoritelerinin yap›s›n›n analiz edilmesinde, sahip
olunan yasal kaynaklarla birlikte, ö¤retmenlerin, ö¤rencilerin, velilerin ve okul yö-
neticilerinin liderlik yeterlili¤inin de etkisi göz önünde bulundurulmal›d›r (Ayd›n,
2005, s.169).

Okul yöneticileri, belirlenen e¤itsel amaçlara ulaflma sürecinde, okulda çal›flan
personelin kendilerinden beklenen davran›fllar› gösterebilmelerini sa¤lamak için,
zaman zaman onlar› güdüleyici durumlar yaratabilmelidirler. Okuldaki insan kay-
naklar›n›n, tan›mlanan görevlerini daha iyi yapmalar›n› sa¤lamak için okul yöneti-
cisi bir çok etkileme arac› kullanabilmektedir. Yetki, yasa ve yönetmeliklerle okul
yöneticisine verilmifl bir güçtür. Ancak okul yöneticileri bir etki arac› olarak yetki-
yi ancak ve ancak di¤er etkileme araçlar›ndan beklenen sonuçlar› alamad›¤› du-
rumlarda, en son alternatif olarak kullanmal›d›rlar (Karagöz, 2006).

Okullarda çal›flan e¤itim iflgörenlerinin belirlenen e¤itim amaçlar›n› gerçek-
lefltirmek amac›yla güdülenmeleri, etkileme sürecinin bir yans›mas› olarak ken-
dilerini okula ba¤l› hissederek, bir örgüt olarak okula kendilerini adamalar›na
ba¤l›d›r. Örgütsel adanm›fll›k düzeyinin e¤itim iflgörenlerinde yüksek olmas›n›n
temel sebeplerinden biri de okul yöneticisinin etkileme süreci etkili olarak haya-
ta geçirebilmesidir. Bu bak›mdan okul yöneticileri, etkileme süreci ve etkileme
araçlar›n›n okullarda uygulanmas› alan›nda kendilerini gelifltirmeleri gerekmek-
tedir (Keskink›l›ç, 2007, s.106). Ö¤retmenlerin ve di¤er okul personelinin okula
ba¤l›l›klar›n›n artt›r›lmas›, gereksinimlerinin karfl›lanma düzeyine ba¤l›d›r. Bu se-
beple okul yöneticileri, etkileme sürecinde farkl› araçlar› kullanabilmelidirler
(Karagöz, 2006, s.63).

Etkileme sürecinin okul yönetiminde tafl›d›¤› önemi tart›fl›n›z.

Eflgüdümleme
Eflgüdümleme, bir örgütü oluflturan tüm örgüt üyelerinin, kendilerinden beklenen
etkinliklerle, yetki, görev ve sorumluluklar›n›n fark›nda olmalar›n›n sa¤lanmas› sü-
recidir. Bu süreçte örgütün tüm çal›flanlar›, amaçlara ulaflmak için yap›lmas› gere-
ken etkinlikler hakk›nda bilgi sahibi olmaktad›rlar. Örgütün de¤iflik kademelerin-
de çal›flan insan kaynaklar›n›n ortaya koymufl oldu¤u örgütsel etkinlikler, efl gü-
dümleme sayesinde uyum içinde yürütülmektedir (Taymaz, 2003, s.48).

Eflgüdümleme süreci, di¤er yönetsel süreçlerde oldu¤u gibi, do¤rudan do¤ruya
örgütün belirledi¤i amaçlar›n gerçeklefltirilmesine odaklanmaktad›r. Belirlenen or-
tak örgütsel amaçlar›n gerçeklefltirilebilmesi için, örgüt çal›flanlar›n›n çabalar›
uyumlaflt›r›lmal›, zaman dilimleri boyutundan düzenlenmeli, bilgi ve uzmanl›k
alanlar› belirlenmeli ve tüm örgütsel etkinlikler birbirini bir s›ra dizin olarak izleye-
rek tamamlamal›d›r. Bir örgütte hiçbir çal›flan kendi istedi¤i gibi bireysel çabalar
içinde bulunamaz. Ortaya konan ürünler bir örgüt içinde uyum içinde gelifltirilme-
li, örgütü oluflturan bireyler, di¤er bireylerin çabalar›ndan haberdar olmal›d›r. Bu
anlamda eflgüdüm süreci, örgütsel davran›fl› temsil etmektedir (Balc›, 2005, s.55).

Eflgüdümleme örgütsel kaynaklar›n etkili ve verimli kullan›lmas›n› sa¤lamakta-
d›r. ‹flbölümü ve uzmanlaflman›n olmad›¤› bir örgütte, de¤iflik birimlerde çal›flan
örgüt üyeleri, birbirleriyle iletiflim kurmadan ayn› konuda birbirlerinden haberdar
olmadan örgütsel çabalar içine girdiklerinde, örgütün hem zaman hem de maddi
kaynaklar› at›l kalmaktad›r. Ortak çabalar›n bütünlefltirilmesi, eflgüdümleme sü-
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kaynaklar›n› bir araya
getirmekte ve
uzlaflt›rmaktad›r.



reciyle örgütlerin rasyonel davranmas›n› sa¤lamaktad›r (Demirtafl ve Günefl,
2002, s.58).

Örgüt yöneticilerinin, örgütün belirledi¤i amaçlar› gerçeklefltirmek için kullana-
bilecekleri eflgüdümleme türleri flu bafll›klarda özetlenebilir (Balc› ve Ayd›n, 2001,
ss. 91-92):

• ‹ç eflgüdümleme: Bir örgütün kendi örgütsel yap›s› içerisinde ortaya konan
efl güdümleme türüdür. Örgütün üst ve alt kademeleriyle, insan ve madde
kaynaklar›n›n uyumlaflt›r›lmas› sa¤lan›r. ‹ç eflgüdümleme befl farkl› boyutta
yap›land›r›lmaktad›r:
• Dikey ve yatay eflgüdümleme: Bir yöneticinin, kendisine ba¤l› olarak

çal›flan tüm personelini belirlenen amaçlara yöneltme ve çat›flmalar›n ya-
flanmas›n› önleme amac›yla yap›land›rd›¤› eflgüdümleme türüdür. Dikey
eflgüdümleme sürecinde astlar›n, üstlerinin verdikleri görev ve talimatla-
r› gerçeklefltirmeleri gerekmektedir. Ayn› örgüt biriminde çal›flan ayn›
düzeydeki yöneticiler aras›ndaki eflgüdümleme süreci, yatay eflgüdümle-
meyi oluflturmaktad›r. Bu süreçte yetki kullan›m›na dayal› bir zorlama
yoktur.

• Çapraz eflgüdümleme: Çok büyük örgüt yap›lar›n›n oldu¤u durumlar-
da, örgütü oluflturan birimler aras›nda iletiflim sürecinin gelifltirilmesi ve
çal›flmalar›n uyumlaflt›r›lmas› amac›yla, proje örgütlenmesinin, emir- ko-
muta zincirinin yerine tercih edildi¤i eflgüdümleme türüdür.

• Görevsel ve yap›sal eflgüdümleme: Örgüt yap›lar›n›n efl güdüm süre-
ciyle uyumlu hale getirilmesi ve emir-komuta sürecinin, örgütsel iletifli-
mi ve efl güdümü zorlaflt›rmayacak flekilde yap›land›r›ld›¤› efl güdümle-
me sürecidir.

• Komiteler arac›l›¤›yla eflgüdümleme: Karar alma ve al›nan karar› uy-
gulama durumunda, örgütlerde yetkilerin bir bölümü oluflturulacak ko-
mitelere devredilmesi yoluyla oluflturulan eflgüdümleme türüdür. Olufl-
turulan komiteler sayesinde, örgüt çal›flanlar›, uyum içinde çal›flabilmek-
tedirler. Oluflturulan komitelerde bir kiflinin karar vermesinden ziyade,
komiteyi oluflturan tüm örgüt çal›flanlar› ortak karar vermekte ve buda,
al›nacak kararlar›n etkilili¤ini art›rmaktad›r.

• ‹nand›r›c› eflgüdümleme: ‹nand›r›c› eflgüdümleme, üst yönetimin ya-
sal yetkisinin bir yans›mas› olan emir ve komuta zinciri yerine, örgüt ça-
l›flanlar›n›n ortak amaçlar› gerçeklefltirmek üzere ifl birli¤i yapma inanç-
lar›n›n gelifltirilmesini hedefleyen eflgüdümleme türüdür.

• D›fl eflgüdümleme: Bu eflgüdümleme türünde, örgütsel amaçlar›n gerçek-
lefltirilmesi için, örgütün kültürel, sosyal ve ekonomik çevresi ile, örgütün
tüm birimleri aras›nda bir eflgüdüm gerçeklefltirilir.Bu sayede örgüt yöneti-
mi, örgütün d›fl çevresinde meydana gelen geliflmelerden haberdar olarak
gerekli tedbirleri almaktad›r.

Okullar, belirlenen e¤itim amaçlar›na ulaflma sürecinde, belirlenen ortak ama-
ca ulaflma isteklili¤i göstererek çaba harcayan e¤itim ifl görenlerinin oluflturdu¤u
örgütlerdir. Üretilen e¤itim hizmeti, e¤itim ifl görenlerinin belirli zamanlarda ifl
birli¤i yapmalar›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu sebeple okullarda insan kaynaklar›yla,
sahip olunan e¤itim araç ve gereçlerini, ulafl›lmas› hedeflenen hedefler paralelin-
de eflgüdümlemek gerekmektedir. (Baflaran, 2006, ss.310-311).

Okullarda eflgüdümleme sürecinin etkili iflleyebilmesinde en temel rol okul yö-
neticilerine düflmektedir. Okulun belirlemifl oldu¤u amaçlar çok iyi analiz edilme-
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li, e¤itim ve ö¤retim süreciyle ilgili yak›n ve uzak hedefler, okul yöneticisi arac›l›-
¤›yla, okuldaki tüm çal›flanlara benimsetilmelidir. Okul yönetimi, belirlenen amaç-
lara ulaflmada ekip çal›flmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu anlamda okul yöneticileri,
okulda çal›flan personelin bilgi ve becerileri düzeylerini çok iyi de¤erlendirerek,
e¤itsel çabalar› okulun amaçlar›na ulaflmas› sürecinde uyumlu hale getirmelidir
(Karagöz, 2006, s.58). Okul yöneticileri ayn› zamanda, e¤itim iflgörenlerinin gerek-
sinimlerini de çok iyi saptamal›d›rlar. Okulun belirledi¤i amaçlar do¤rultusunda
eflgüdümün sa¤lanmas› sürecinde e¤itim iflgörenleri, gereksinimlerinin karfl›land›-
¤›n›n fark›nda olduklar› sürece, ortak amaçlar› gerçeklefltirme yönünde çaba har-
cayacakt›r (Keskink›l›ç, 2007, s.102).

Okullarda eflgüdümleme sürecinin etkili hale getirilmesinde ortak bir anlay›fl
oluflturulmal›, rekabetçi bir ortam yerine okullarda ifl birli¤i süreci ön plana ç›kar-
t›lmal› ve grup çal›flmas› sorunlar›n çözümünde hayata geçirilmelidir. Okul yöne-
ticileri ile e¤itim iflgörenleri aras›nda yap›land›r›lacak güçlü bir iletiflim kültürü,
eflgüdümleme sürecinin de etkili hale gelmesini sa¤layacakt›r (Y›ld›r›m, 2008,
ss.110-111). 

De¤erlendirme
De¤erlendirme, yönetsel süreçler aras›nda büyük bir öneme sahiptir. De¤erlendir-
me süreci bu anlamda örgütlerin etkililik düzeyleri ile ilgili önemli bilgiler vermek-
tedir (Demirtafl ve Günefl, 2002, s.32). De¤erlendirme, yönetim süreçlerinin bir ta-
mamlay›c›s›d›r. Örgütün belirledi¤i amaçlara ulaflma konusunda bilgileri toplamak,
toplanan bilgileri, önceden belirlenen hedeflerle karfl›laflt›rarak de¤er yarg›s›na
varma, de¤erlendirme sürecinin bir parças›d›r (Balc›, 2005, s.38).De¤erlendirme
sürecinin baflar›l› olabilmesi için, elde edilen bilgilerin do¤ru ve güvenilir olmas›
gerekmektedir. Örgütlerin yönetimini etkileyen birçok de¤iflken bulunmaktad›r.
Bu de¤iflkenlerden en önemlisi örgütü oluflturan bireylerin ortaya koymufl olduk-
lar› davran›fllard›r. Örgütsel davran›fllar çeflitlilik gösterebildi¤i için, bu davran›flla-
r›n de¤erlendirilmesi de oldukça güçtür. Yöneticilerin uzmanl›¤›, kiflilik özellikleri,
örgüt çal›flanlar› hakk›ndaki tutum ve inançlar›, de¤erlendirme sürecini etkilemek-
tedir. Bu sebeple, bir örgütte de¤erlendirme sürecinin baflar›l› olabilmesi için, de-
¤erlendirmeyi yapan yöneticilerin bu konuda kendini gelifltirmesi gerekmektedir
(Baflaran, 2006, ss.326-327).

De¤erlendirme süreci, birbirini takip eden dört temel basamaktan oluflmaktad›r
(Balc› ve Ayd›n, 2001, s.97):

• De¤erlendirme sürecinin birinci aflamas›, örgütsel yap›n›n ve iflleyiflin de¤er-
lendirilmek istenen bölümlerinin belirlenmesidir. De¤erlendirilmek istenilen
konunun sa¤l›kl› olarak ortaya konulmas›, de¤erlendirme sürecinin etkilili-
¤ini art›rmaktad›r.

• De¤erlendirme sürecinde ikinci aflama, belirlenen konunun hangi de¤er-
lendirme ölçütüne göre de¤erlendirilece¤inin saptanmas›d›r. De¤erlendir-
me sürecinde temel ölçütlerin belirlenmesi, de¤erlendirme sürecini dina-
mik k›lmaktad›r.

• De¤erlendirme sürecinin üçüncü aflamas›, belirlenen de¤erlendirme ölçü-
tü hakk›nda bilgilerin toplanmas›d›r. De¤erlendirme sürecinin sa¤l›kl› ifl-
lemsi, uygun bilgi toplama araçlar›n›n ve tekniklerinin kullan›lmas›yla
gerçeklefltirilebilmektedir.

• De¤erlendirme sürecinin son aflamas›, toplanan verilerin çözümlenmesi ve
de¤erlendirme süreciyle ilgili bir de¤er yarg›s›na ulaflmay› içermektedir.
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De¤erlendirme, bir bütün
olarak örgütün tüm
kademelerinin örgütsel
amaçlara ulaflma
konusundaki çabalar›n›n
saptanmas› sürecidir. 



Bu aflamada de¤erlendirme ölçütleriyle, de¤erlendirme sürecine iliflkin bil-
giler karfl›laflt›r›larak örgütün belirlenen amaçlara ulafl›p ulaflmad›¤› analiz
edilmektedir.

E¤itim kurumlar›ndaki de¤erlendirme süreci, tüm e¤itim iflgörenlerini kapsa-
maktad›r. Bu yönüyle de¤erlendirme, okullarda bir grup ifllevi olarak ön plana ç›k-
maktad›r. Demokratik okul kültürü, de¤erlendirme sürecine kat›l›m› esas almakta-
d›r. Bu bak›mdan okul yöneticileri e¤itim iflgörenlerini de¤erlendirme sürecine ka-
t›l›m yönünde özendirmelidir. De¤erlendirme sürecinin etkili hale getirilmesi,
okullar›n belirledikleri amaçlara ulaflmalar›n› sa¤lamaktad›r. E¤itim amaçlar›na
ulaflmak ayn› zamanda e¤itim iflgörenlerinin sürekli mesleki geliflimini de kapsa-
mal›d›r. Bu sebeple okul yöneticileri okullarda yönetim süreçlerini etkili hale geti-
recek okul lideri rolünü üstlenebilecek yeterliklere sahip olmal›d›rlar (Ayd›n, 2005,
ss.175-176).

De¤erlendirme sürecinin e¤itim örgütlerinde uygulanmas›nda, okul yöneticile-
rinin dikkat etmesi gereken baz› noktalar bulunmaktad›r (‹lgar, 2000, s.112):

• Okullarda yap›lacak de¤erlendirme etkinlikleri, mutlaka belirlenen e¤itim
amaçlar›n› gerçeklefltirmeye yönelik olmal›d›r.

• De¤erlendirme sürecine ayr›m yap›lmadan tüm e¤itim iflgörenleri dahil
edilmelidir.

• De¤erlendirme sürecinde kullan›lacak araç ve yöntemler, e¤itim iflgörenleri
için bir bask› arac› olarak de¤il, onlar›n mesleki geliflimlerini teflvik edici
yönde olmal›d›r.

• De¤erlendirme süreci, e¤itim iflgörenlerinin okula olan adanm›fll›k düzeyle-
rini artt›rarak, okul içerisindeki iletiflimi gelifltirmelidir.

• De¤erlendirmeyi yapan okul yöneticileri, mutlaka kendilerini gelifltirmeli,
de¤erlendirme sürecine ve de¤erlendirilen e¤itim iflgörenlerine karfl› olum-
lu tutumlara sahip olmal›d›rlar. 

De¤erlendirme sürecinin bir okul müdürü taraf›ndan nas›l etkili hale getirilebilece¤ini
tart›fl›n›z.
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Yönetim kuramlar›n›n e¤itim kurumlar›na yan-

s›malar›n› aç›klamak

Yönetim biliminin geliflmesiyle birlikte, yönetim
ve örgüt konular›nda yap›lan araflt›rmalar kapsa-
m›nda ortaya ç›kan bulgular, yönetim kuramlar›-
n›n gelifltirilmesini sa¤lam›flt›r. E¤itim örgütlerin-
de insan›n gelifltirilmesi gereken bir de¤er olarak
merkeze al›nmas› ve insan iliflkilerinin yo¤unlu-
¤u, yönetim yaklafl›mlar›n›n okul yönetimi aç›-
s›ndan ayr›nt›l› bir biçimde incelenmesini zorun-
lu k›lmaktad›r. Klasik yönetim kuramlar›, daha
çok örgütlerin yap› ve amaç boyutlar› üzerinde
durmufltur. Bireyler klasik kuramlar kapsam›nda,
örgütsel amaçlar› gerçeklefltiren bir araç olarak
kabul etmifltir. Okullarda, entelektüel bireyleri
yetifltirmeyi amaçlayan e¤itim anlay›fl›ndan üreti-
ci bireylerin yetifltirilmesini amaçlayan e¤itim an-
lay›fl›na geçilmifltir. Klasik yönetim kuramlar›, bir
örgüt olarak okullar› birer fabrika, ö¤rencileri
hammadde ve okul yöneticilerini de örgütün be-
lirledi¤i amaçlara ulaflt›ran bir verim uzman› ola-
rak kabul etmifltir. Yeni örgütsel yap›lar›n ortaya
ç›kmas›, yönetim anlay›fllar›nda meydana gelen
de¤iflmeler, ö¤rencilerin ve ö¤retmenlerin gerek-
sinim ve beklentilerinin artmas›yla neo-klasik yö-
netim yaklafl›mlar› ortaya ç›km›flt›r. Neo-klasik
kuramlar› örgütlerin yap›lar› ile insan davran›flla-
r› aras›ndaki iliflkileri ayr›nt›l› olarak incelemifl-
lerdir. Neo-klasik kuramlar›n e¤itim kurumlar›na
en temel yans›mas›, ö¤rencilerin, e¤itim-ö¤retim
sürecinin merkezine al›nmas›d›r. E¤itim prog-
ramlar›nda de¤iflim sa¤lanarak, ö¤rencilerin ha-
yata haz›rlayan e¤itim programlar› oluflturulmufl
ve e¤itim denetiminde de insan iliflkileri yaklafl›-
m› kabul edilmifltir. Klasik ve neo-klasik kuram-
lar› yeniden ele alan bir sentez olarak modern
yönetim kuramlar›, tüm örgütlerin hem kendi alt
sistemleriyle, hem de çevresiyle kurduklar› iliflki-
leri ayr›nt›l› olarak incelemifltir. Modern yönetim
kuramlar›, toplumsal sistemin bir parças› olarak
okul örgütünü ele alm›fl, okul ve çevre iliflkileri-
nin gelifltirilmesini sa¤lam›flt›r

Yönetim süreçlerinin genel özelliklerini s›ralamak

Yönetimin en temel özelli¤i dinamik bir süreç
olmas›d›r. Karar verme, planlama, örgütleme, ile-
tiflim, etkileme, eflgüdümleme ve de¤erlendir-
me, en temel yönetim süreçlerini oluflturmakta-
d›r. Yönetim süreçlerinin özünde karar verme
süreci bulunmaktad›r. Karar verme, di¤er yöne-
tim süreçlerini do¤rudan etkilemektedir. Karar
verme süreci, örgütsel sorunlar›n çözülmesi için,
alternatif çözüm yollar›nda en uygun olan›n›n
seçilmesi sürecidir. Karar verme sürecini, belirle-
nen örgütsel amaçlara ulaflmak için örgütün d›fl
çevresinin analiz edilerek örgütün politikalar›-
n›n, stratejilerinin saptanmas›, örgütün gelecek-
teki vizyonunun oluflturulmas›n› içeren planla-
ma süreci izlemektedir. Örgütün belirledi¤i
amaçlara ulaflabilmesi için gelece¤e yönelik tüm
etkinliklerin saptanmas›, planlama sürecinin en
temel özelli¤idir. Yap›lan planlar çerçevesinde
insan ve madde kaynaklar›n›, örgütsel amaçlara
ulaflma sürecinde harekete geçirme ve örgütsel
yap›y› tasarlama süreci, örgütleme süreciyle ha-
yata geçirilmektedir. Örgütleme, al›nan kararla-
r›n ve oluflturulan planlar›n etkili olarak iflleme-
sini sa¤lamaktad›r. Örgütlerin belirledi¤i amaçla-
ra ulaflma sürecinde, örgüt içerisindeki di¤er bi-
rimlerle ve örgütün d›fl çevresiyle ortaklafla ger-
çeklefltirilen sürekli bilgi ve düflüncelerin al›flve-
rifli, iletiflim süreciyle gerçekleflmektedir. ‹leti-
flim, örgütü oluflturan bireyler aras›nda sosyal
iliflkilerin yap›land›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Ör-
gütün belirledi¤i amaçlara ulaflma sürecinde ör-
güt yöneticileri, tüm örgüt çal›flanlar›n›n güdü-
lenmelerini sa¤layacak tutum ve davran›fllar gös-
termelidirler. Bu durum yönetsel süreçlerde etki-
lemenin önemini vurgulamaktad›r. Örgütün sa-
hip oldu¤u insan ve madde kaynaklar›n›n bir
araya getirilerek, insan kaynaklar›n›n örgütteki
yetki ve sorumluluklar›n fark›na varmalar›n›n
sa¤lanmas›, eflgüdümleme sürecini yans›tmakta-
d›r. Yönetim süreçlerinin en son ve en önemli
basama¤›n› de¤erlendirme süreci oluflturmakta-
d›r. Örgütlerin belirledikleri amaçlara ulafl›p ulafl-
mad›klar›yla ilgili bir de¤er yarg›s›na ulaflma, de-
¤erlendirme süreciyle gerçeklefltirilmektedir.
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Okul yönetim süreçlerini aç›klamak

Okul yönetim süreçlerinin bafllang›c›n› karar ver-

me süreci oluflturmaktad›r. Okulun örgüt yap›-

s›nda ve iflleyiflinde de¤ifliklik yap›lmas› gerekti-

¤i zaman, okulda yaflanan çat›flmalar›n önlenme-

si sürecinde ve okulun insan kaynaklar›n› belir-

lenen ortak amaçlara do¤ru yöneltmede, karar

verme hayati bir süreç olarak ön plana ç›kmak-

tad›r. Karar verme sürecini planlama izlemekte-

dir. Planlama okullar›n belirlenen amaçlara ulafl-

mas›n› sa¤lamak için okullar›n d›fl çevresinin ana-

liz edilerek, mevcut yönetsel politikalar›n›n olufl-

turulmas›n›, stratejilerinin saptanmas›n›, okulun

gelecekteki vizyonunun saptanmas›n› içeren bir

süreçtir. Bu anlamda planlama, okul yönetim sü-

reçlerinin kalbini oluflturmaktad›r. Okullar›n be-

lirledi¤i amaçlara ulaflabilmesi için yap›lan plan-

lar›n etkili ve verimli olarak uygulanabilmesi için

gereken tüm koflullar›n sa¤lanmas› ve devam et-

tirilmesi amac›yla yap›lan etkinlikler, okul yöne-

tim süreçlerinden örgütlemeyi kapsamaktad›r.

Örgütleme sürecinin baflar›s›, ulafl›lmas› düflünü-

len amaçlar›n ayr›nt›l› olarak belirlenmesine, he-

deflenen amaçlara ulaflmay› sa¤layacak uzman

ve yetenekli e¤itim iflgörenlerin, okul yöneticisi

taraf›ndan bir araya getirilmesine, iflbölümünün

etkili olarak yap›labilmesine ba¤l›d›r. Bir lider

olarak okul müdürleri, yönetim süreçlerini yap›-

land›r›rken, okullarda etkili bir iletiflim sistemi

oluflturmal›d›r. Bu sebeple iletiflim sürecine etki

eden okul içi ve okul d›fl› ögeler ayr›nt›l› olarak

analiz edilmelidir. Okullarda çal›flan e¤itim iflgö-

renlerinin belirlenen e¤itim amaçlar›n› gerçek-

lefltirmek amac›yla güdülenmesinin sa¤lanmas›,

okul yönetimi süreçlerinden etkilemeyi olufltur-

maktad›r. Okul yöneticisi taraf›ndan gereksinim-

leri yeterince karfl›lanan e¤itim iflgörenlerinin

okula ba¤l›l›k düzeyleri de o oranda artacakt›r.

Bu sebeple etkileme süreci okul yöneticileri ta-

raf›ndan rasyonel flekilde kullan›lmal›d›r. Okul

yönetim süreçlerinin baflar›s›, okulun sahip ol-

du¤u tüm kaynaklar›n baflar›l› bir flekilde eflgü-

dümlenmesine ba¤l›d›r. Okuldaki e¤itsel çabala-

r›n ortak amaçlar çerçevesinde yo¤unlaflt›r›lma-

s›, eflgüdümleme sürecinin özünü oluflturmakta-

d›r. Okulun belirledi¤i amaçlara ulafl›p ulaflma-

d›¤›n›n analiz edilmesi kapsam›nda yönetsel sü-

reçlerden sonuncusu de¤erlendirme sürecidir.

Bu süreç okul yönetim süreçlerini etkili hale ge-

tiren bir tamamlay›c›d›r.

3
N
A M A Ç
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, bir e¤itim örgütü olarak
okullar›n sahip oldu¤u özelliklerinden biri de¤ildir?

a. Bürokratik bir yap›ya sahip örgütler olmalar›
b. En temel hammaddesinin toplumu oluflturan bi-

reyler olmas›
c. E¤itim-ö¤retim süreçlerinin gerçeklefltirildi¤i

özel bir çevre olmalar›
d. Formal boyutlar›n›n informal boyutlar›ndan da-

ha bask›n olmas›
e. Toplumdaki kültürel de¤iflme sürecini bafllatan

en temel örgütler olmalar›

2. Afla¤›dakilerden hangisi, Modern Yönetim yaklafl›m-
lar›n›n okul yönetimine yans›malar›n aras›nda yer al›r?

a. Okullarda üretici bireylerin yetifltirilmesinin
amaçlanmas›

b. Okul yöneticisinin bir verim uzman› olarak ka-
bul edilmesi

c. Ö¤rencileri hayata haz›rlayan e¤itim programla-
r›n›n haz›rlanmas›

d. Ö¤rencilerin e¤itim sürecinin merkezine al›n-
mas›

e. Okullar›n, toplumsal sistemin bir parças› olarak
ele al›nmas›

3. Afla¤›dakilerden hangisi okul yönetim süreçlerinden
biri de¤ildir?

a. Planlama
b. Pazarlama
c. Eflgüdümleme
d. Örgütleme
e. Etkileme

4. Afla¤›dakilerden hangisi karar verme sürecinin afla-
malar›ndan biri de¤ildir?

a. Mevcut problemi tan›mlama
b. Problem hakk›nda bilgi toplama
c. Tek seçenek kapsam›nda karar alma
d. Al›nan karar› de¤erlendirme
e. Toplanan bilgileri analiz etme

5. Afla¤›dakilerden hangisi, yönetsel karar alma süreci-
ne kat›lan okul içi ögelerden biri de¤ildir?

a. Ö¤renciler
b. Ö¤renci velileri
c. Okul Müdürü
d. Ö¤retmenler
e. Okul Müdür Yard›mc›lar›

6. Afla¤›dakilerden hangisi planlama sürecinin e¤itim
örgütlerine sa¤lad›¤› yararlardan biri de¤ildir?

a Okullarda yetkinin tek elde toplanmas›n› sa¤-
lamas›

b. Okul yönetim süreçlerinin koordinasyonunu
sa¤lamas›

c. Okul personelinin zamanlar›n› etkili kullanma-
lar›n› sa¤lamas›

d. Okullar›n amaçlar›na ulaflma derecesinin belir-
lenmesini sa¤lamas›

e. Okullardaki kaynaklar›n etkili ve verimli kulla-
n›m›n› sa¤lamas›

7. Okullar için haz›rlanacak planlar›n baflar›l› olabilme-
si için yap›lan planlama sürecinde kullan›lan yöntemle-
rin ve bilgilerin do¤ru olmas›, afla¤›dakilerden hangisiy-
le iliflkilidir?

a. Bütünlük
b. Amaca yönelik olma
c. Gelifltirilebilirlik
d. Yal›nl›k
e. Güvenirlik

8. Okul yöneticilerinin belirlenen e¤itsel amaçlara ulafl-
ma sürecinde ö¤retmenlerin ve di¤er çal›flan personelin
güdülenmelerini sa¤lamak için ortaya koymufl oldu¤u
tutum ve davran›fllar, afla¤›daki okul yönetimi süreçle-
rinden hangisini kapsamaktad›r?

a. Karar verme
b. Planlama
c. Örgütleme
d. Etkileme
e. ‹letiflim

9. Belirlenen e¤itim amaçlar›na ulaflmak için okuldaki
e¤itsel çabalar›n tümünün uyumlu hale getirilmesi, okul
yönetim süreçlerinden hangisini kapsamaktad›r?

a. Etkileme
b. ‹letiflim
c. Eflgüdümleme
d. Örgütleme
e. Planlama

10. Okullar›n belirledikleri amaçlara ulaflma konusun-
daki çabalar›n›n gözden geçirilmesi, okul yönetim sü-
reçlerinden hangisi ile iliflkilidir?

a. Planlama
b. De¤erlendirme
c. Karar verme
d. ‹letiflim
e. Eflgüdümleme

Kendimizi S›nayal›m
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Bu Okul Tamamen Kontrol Alt›nda

Mimar Sinan Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi’nin, karakola iletilen vukuat
listesi de ad› gibi uzundu. ‹zmir’in Alt›nda¤ semtindeki
okulda, hemen her gün bir gasp ve kapkaç olay› yafla-
n›yor, yönetim günde en az bir kez karakolu aray›p
devriye istiyor, duvardan atlay›p kaçan ö¤renciler zapt
edilemiyor, bu kaç›fllar s›ras›nda trafik kazalar› meyda-
na geliyordu. ‹çinde dört ayr› ortaö¤renim kurumunu
bar›nd›ran 1500 kiflilik okulda sorunlar, Türkiye’de ilk
kez uygulanan bir sistem’le b›çak gibi kesildi. Okul, bir
firmayla anlaflt›, kap›ya iki turnike yerlefltirildi. Ö¤renci-
lere 15 YTL karfl›l›¤›nda, girifl-ç›k›fllar›n› kontrol etmek
için çipli kartlar da¤›t›ld›. 
Müdür Yard›mc›s› Mahir Uncumusao¤lu neden böyle
bir uygulamaya gerek duyduklar›n› anlatt›: Eskiden gi-
rifl-ç›k›fl›n yo¤un oldu¤u saatlerde, kötü niyetli kifliler
okula giriyordu. Güvenlik görevlilerimiz var, ama ge-
lenler “Ben eski ö¤renciyim” deyip giriyordu. Kapkaça,
gaspa önlem alam›yorduk. Ö¤rencilerimiz sürekli dö-
vülüyor, paralar› al›n›yordu. Ayr›ca ö¤rencilerim de ka-
p›dan, duvardan atlayarak okuldan kaç›yordu. Arkada-
ki internet kafelere gidiyor, uyuflturucu satanlar›n tuza-
¤›na düflüyorlard›. Okul duvar›n›n arkas› ana cadde ol-
du¤u için kazalar da oluyordu. Her gün Alt›nda¤ Kara-
kolu’nu aray›p devriye istiyorduk. fiimdi 15 YTL karfl›l›-
¤›nda ö¤rencilere da¤›t›lan çipli kartlara, ö¤rencilerin
bilgileri, okula saat kaçta girip kaçta ç›kaca¤› yükleni-
yor. Okulda ö¤len yeme¤i ç›k›yor, ama yeme¤ini d›fla-
r›da yemek isteyenlerin kart›na, “velinin izni varsa” ö¤-
le yeme¤i için girifl-ç›k›fl hakk› iflleniyor. Sabah okula
girip can› s›k›l›nca eskisi gibi duvardan atlayarak okulu
k›ranlar›n listesiyse her akflam turnikeden girifl-ç›k›fl ra-
poru al›nd›¤›nda ortaya ç›k›yor. Müdür yard›mc›s› Un-
cumusao¤lu, velilerin de deste¤iyle uygulanan sistem-
den memnun: “Art›k olaylar s›f›rland›, karakola bildirdi-
¤imiz olay yok. Ö¤rencilerimizi tehlikelerden koruya-
bildi¤imiz için daha huzurluyuz.”
Mimar Sinan Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi’nde 15 YTL karfl›l›¤›, çipli kart
alan 1500 ö¤renci, ayr›ca okul içindeki kazalara karfl›
da sigortaland›. Okul yönetiminin yeni hedefi, önümüz-
deki y›l, okula geç kalan ya da hiç gelmeyen ö¤rencile-

rin velilerini, cep telefonlar›na k›sa mesaj (SMS) gönde-
rerek an›nda bu konuda bilgilendirmek. Okul yöneti-
mine göre Türkiye’de bir ilk olan sistem, okullarda yük-
selen fliddeti araflt›rmak üzere kurulan TBMM Çocuk ve
Gençlerdeki fiiddeti Araflt›rma Komisyonu taraf›ndan
incelenerek olumlu bulunmufl. Komisyonun haz›rlad›¤›
rapor do¤rultusunda turnikeli, girifl kartl› sistemin befl
okulda daha uygulanmas› düflünülüyor. 

Kaynak: http://www.radikal.com.tr/haber.php?haber-
no=218674’ten aynen aktar›lm›flt›r.
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S›ra Sizde 1

Modern yönetim kuramlar›, bir örgüt olarak okulun yö-
netim sürecine etki eden tüm ögelere farkl› perspektif-
lerden bakabilmeyi sa¤lam›flt›r. Bu kuram, okullar› top-
lumsal yap›n›n bir alt sistemi olarak kabul etmifl, amaç-
lara ulaflma sürecinde okulun hem iç çevresinin hem
de d›fl çevresinin analiz edilmesini sa¤lam›flt›r. Okul yö-
netiminin belirlenen amaçlara ulaflmas› sürecinde, okul-
çevre iliflkilerinin ön plana ç›kar›lmas›, modern yöne-
tim kuram›n›n okul yönetimine en büyük katk›s›d›r. 

S›ra Sizde 2

Okullar, Türk E¤itim Sisteminde ö¤rencilere istendik
davran›fllar› kazand›ran, ö¤renme yaflant›lar›n› düzenle-
yen, bireyleri hayata haz›rlamak için yap›land›r›lan özel
bir çevredir. Okullar, toplumdaki kültürel de¤iflme sü-
recini bafllatan ve merkezinde gelifltirilmesi gereken bir
de¤er olan insan ögesini bar›nd›ran örgütlerdir. Kültür
aktar›m› sürecinin planl› ve sistemli olarak yap›land›r›l-
d›¤› örgütler olan okullar, bireyleri toplumsallaflma sü-
recine haz›rlamada önemli roller üstlenmektedirler.

S›ra Sizde 3

Okul yönetim süreçlerinin etkili olarak ifllemesinde
okul yöneticisi büyük sorumluluklar tafl›maktad›r.
Okullar›n belirlenen amaçlara uygun olarak yönetilme-
sinde, okul örgütünde bulunan madde ve insan kay-
naklar›n›n etkili ve verimli olarak kullan›lmas›na ba¤l›-
d›r. Okullar›n belirledikleri e¤itim amaçlar›na ulaflma-
lar›nda en temel rolü oynayan okul yöneticilerinin,
okul yönetim süreçlerini hayata geçirirken bir örgüt
olarak okullar›n sahip olmas› gereken özellikleri çok
iyi analiz etmesi gerekmektedir.

S›ra Sizde 4

Okul yönetim süreçlerini bafllatan basamak karar ver-
me sürecidir. Okul yönetimiyle ilgili al›nacak kararlar
mutlaka okullar›n belirledi¤i amaçlara ulaflmay› sa¤la-
mal›d›r. Alternatifler aras›ndan okullar için etkili ve
h›zl› kararlar›n verilmesi oldukça önemlidir. Ancak
okul yöneticisi karar verme sürecine, verilecek yönet-
sel kararlardan etkilenebilecek tüm okul çal›flanlar›n›
da katmal›d›r.

S›ra Sizde 5

Okullar›n, belirlenen amaçlar›na ulaflabilmesi için sade-
ce okul müdürlerinin çaba harcamas› yeterli de¤ildir.
Okulu oluflturan tüm insan kaynaklar›, ortak amaç çer-
çevesinde hareket etmek durumundad›rlar. Belirlenen
amaçlara ulaflmada okul yöneticilerinin etkileme rolleri
ön plana ç›kmaktad›r. Etkileme bir yönetim süreci ola-
rak, okul çal›flanlar›n›n okul müdür taraf›ndan, okulun
amaçlar›na ulaflmas› için davran›fllar›n›n etkilenmesini
içeren bir davran›fl fleklidir. Okul müdürleri, okul çal›-
flanlar›na yetki vererek, karar alma sürecine onlar› kata-
rak, etkileme sürecini verimli hale getirebilmektedir.

S›ra Sizde 6

De¤erlendirme, okul yönetim süreçlerinin hem bir ta-
mamlay›c›s› hem de belirlenen amaçlara ulaflma dere-
cesini ortaya koyan bir süreçtir. Bu sürecin etkili hale
getirilebilmesi için, okul yöneticisinin de¤erlendirme
konusunda kendini gelifltirmesi gerekmektedir. Okul
yöneticisi de¤erlendirme sürecinde tarafs›z olmal›, de-
¤erlendirme kapsam›na giren okul çal›flanlar›na karfl›
ön yarg›l› davranmamal›d›r.
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Okullarda ‹nsan 
Kayna¤›n›n
Yönetimi

De¤iflen ve geliflen okullar›n ifllevinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmifltir.
Bu gözden geçirmede öne ç›kan en önemli öge insan olmufltur. Bir yap› ne kadar
iyi kurulursa kurulsun onu iflletecek olan insan›n önemi yads›namaz. Okullarda-
ki insan kayna¤›n›n özelliklerinin bilinmesi, hangi yeterliklerinin ifle koflulmas›n›
beraberinde getirmektedir. Bu bak›mdan, insan bir kaynakt›r. Bu kayna¤›n hare-
kete geçirilmesi uygun yer ve zamanda de¤erlendirilmesi onun mutlulu¤unun
sa¤lanmas› insan kayna¤›n›n temel konusunu oluflturmaktad›r.

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra; 

Okul örgütlerinde insan kaynaklar› yönetim süreçlerinin önemini aç›klaya-
bilecek,
‹nsan kaynaklar› yönetim süreçlerinin do¤uflunu aç›klayabilecek,
‹nsan kaynaklar› yönetimine yönelik kuramlar› aç›klayabilecek,
Okul örgütlerinde insan kaynaklar› yönetiminin ifllevlerini aç›klayabilecek,

bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

N

N
N
N
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• G‹R‹fi
• PERSONEL YÖNET‹M‹NDEN ‹NSAN KAYNAKLARI YÖNET‹M‹NE GEÇ‹fi
• ‹NSAN KAYNAKLARI YÖNET‹M‹NE ‹L‹fiK‹N KURAMLAR
• OKUL ÖRGÜTLER‹NDE ‹NSAN KAYNAKLARI YÖNET‹M‹N‹N AMAÇLARI 

VE ‹fiLEVLER‹

Örnek Olay

Yeni ö¤retim y›l› bafllam›fl, okul yöneticisi Muzaffer Bey ö¤retmenlerinin ders prog-
ramlar›n› yap›yordu. Programlar›n yap›ld›¤›n› gören müdür yard›mc›s› ‘Hocam
ders programlar›n› yaparken ö¤retmenlerimize sorsak ve onlar›n görüfllerini de al-
sak ya da onlar› tan›yoruz, bireysel özelliklerini ve koflullar›n› dikkate alarak ders
programlar›n› olufltursak.’ diyerek okul yöneticisini uyard›. Muzaffer Bey ‘ö¤ret-
menler okulun personeli ve bizim görevimiz de okulu Milli E¤itimin ve okulun
amaçlar› do¤rultusunda yasa ve yönetmelikle çerçevesinde yönetmek. Bir makine-
de nas›l çarklar varsa okul sisteminde de çarklar vard›r. Ö¤retmenlerde okul denen
bu makinenin çarklar›d›r. Bir makinede bir çark iflleyece¤i yeri seçebilir mi? Tabi ki
hay›r. ‘Bu nedenle okul yönetimi bireysel farklara göre sadece ‘insanca’ nedenler-
den dolay› ifl yapamaz.’ dedi. Müdür yard›mc›s› biraz tereddütle ‘Ama biliyorsunuz
e¤itim; girdisi, süreçleri ve ç›kt›s› insan olan tek sistem. Ö¤retmenleri sadece görev ve
sorumluluklar› olan birer ‘çark’ ifllevi üstlenmifl ögeler olarak görürsek onlarla bafl-
ta güdüleme olmak üzere pek çok süreçte sorun yaflayabiliriz. Çünkü biliyorsunuz
bir makinenin çarklar›n› güdeleyemezsiniz.’ dedi. Ancak okul yöneticisi Muzaffer
Bey’in karar› kesindi. Müdür yard›mc›s› izin isteyerek odadan ayr›ld›.

3. s›n›f ö¤retmeni Aysel Han›m›n yine okula geç kalm›flt›. Biri üç, di¤eri befl ya-
fl›nda iki küçük çocu¤u vard› ve çocuklar›n bak›c›s› yine gelmemiflti. Yeni tayin ol-
du¤u için okula yak›n bir semtten bir ev tutamam›fllard›. Üstelik haftan›n 4 günü
ilk üç saati dersi vard› ve o derslere sürekli gecikiyordu. Bu durumdan veliler flikâ-
yetçiydi; çünkü ö¤rencilerin dersleri zaman zaman bofl geçiyordu. Ö¤retmenler fli-
kâyetçiydi; çünkü bofl saatlerde nöbetçi ö¤retmenler Aysel Ö¤retmen’in s›n›f›yla il-
gilenmek zorunda kal›yorlard›. Okul yönetimi flikâyetçiydi; çünkü ö¤retim progra-
m›ndan geri kal›n›yor, ö¤retmen ve velilerden gelen flikâyetler karfl›lanmaya çal›-
fl›l›yordu. Muzaffer Bey Aysel Ö¤retmen’e son uyar›s›n› yapt›ktan sonra Aysel Ö¤-
retmen ertesi gün yine okula gecikti ve hatta hiç gelmedi. Takip eden günlerde Ay-
sel Ö¤retmen’in art›k bu okulda görev yapmayaca¤› ö¤renildi. Aysel Ö¤retmen
okuldan ayr›lm›flt›. ‹zin mi alm›flt›? Yoksa istifa m› etmiflti?.....

Okuldaki sorunlar ise artarak büyümüfltü. Veliler yine flikâyetçiydi çünkü ders-
ler art›k daha fazla bofl geçiyordu. Ö¤retmenler flikâyetçiydi çünkü Aysel Ö¤ret-
men’in derslerini dönemin ortas›nda devralmak zorundayd›lar. Okul yönetimi yi-
ne zor durumdayd› çünkü ö¤retim program›ndan geri kal›n›yor, ö¤retmen ve ve-
lilerden gelen flikâyetler artarak devam ediyordu.

Okul yöneticisi Muzaffer Bey’in akl› dönemin bafl›nda müdür yard›ms›yla yap-
t›¤› konuflmaya tak›l› kalm›flt›. Acaba ö¤retmenler yasa ve yönetmeliklere göre iflle-
mesi gereken çarklar m›yd›? Yoksa yönetimin dikkate almas› gereken duygular› ve
düflünceleri olan insan kaynaklar› m›yd›?
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G‹R‹fi
Dünyada son elli y›lda baflta küreselleflme ve teknoloji devrimiyle ortaya ç›kan de-
¤iflim ve dönüflüm e¤ilimleri; e¤itimi bir toplumsal kurum, süreç ve örgüt olarak ye-
niden tan›mlarken, okullar› da yap›s›, ifllevleri ve süreçleri aç›s›ndan yeniden ko-
numland›rm›flt›r. Drucker (1993, ss. 271-287)’a göre bu de¤iflim, dönüflüm ve yeni-
den konumland›rma süreci; okullar›n bilgi toplumunda amaçlar›n›, ifllevlerini ve
beklenen performanslar›n› yeniden tan›mlanm›flt›r. Bu ba¤lamda elefltirel ve yarat›-
c› düflünme becerilerine sahip, ulusal ve evrensel de¤erleri içsellefltirmifl, ö¤renme-
yi ö¤renmifl ve bilgi ekonomisinin yarat›lmas›na aktif kat›l›m sa¤layan bireyler ye-
tifltirmek ça¤dafl e¤itim sistemlerinin okul örgütleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirmeye ça-
l›flt›¤› temel amaçlar›ndan baz›lar› olarak yer alm›flt›r. Bu amaçlar›n gerçeklefltirilme-
sinde insan kayna¤›n›n yönetimi stratejik bir öncelik kazanarak ön plana ç›km›flt›r.

Okul örgütlerinde ‹nsan kaynaklar› Yönetim (‹KY) süreçleri genel yönetim sü-
recinin bir parças› olarak ‘insan’ ögesine odaklan›r. Okul yönetimi ‹KY arac›l›¤›yla
okul örgütünü amaçlar›na ulaflt›rmada insan kaynaklar›n› stratejik olarak ifle kofl-
maya yönelik yap› ve süreçler tasarlar. Örgütte kullan›lan tüm kaynaklar aras›nda;
amaçlanan sonuçlara ulaflmak için bafllang›çta var olan kapasitesi art›r›l›p yenile-
nebilen tek kaynak insan kayna¤›d›r. Öte yandan girdisi, süreçleri ve ç›kt›s› insan
olan e¤itim sisteminde yer alan okul örgütlerinde, örgütün amaçlar›na ulaflmas›n-
da ‹KY, di¤er örgütlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha stratejik bir anlam tafl›r. ‹KY bir
dönüflümü temsil eder. Bu dönüflümle birlikte örgütlerdeki insan kaynaklar›n›n
yönetimi daha s›n›rl› ve teknik süreçlerin yap›land›rd›¤› personel yönetimi yaklafl›-
m›ndan, oda¤›nda bir de¤er olarak insan›n oldu¤u ‹KY ‘ye do¤ru farkl›laflm›flt›r. 

Küreselleflme ve biliflim teknolojilerindeki geliflmelerin okul örgütlerinde ‹nsan Kaynak-
lar› Yönetimi üzerindeki etkileri neler olabilir? Tart›fl›n›z.

PERSONEL YÖNET‹M‹NDEN ‹NSAN KAYNAKLARI
YÖNET‹M‹NE GEÇ‹fi
Endüstri devrimi sonras› ortaya ç›kan karmafl›k ifl bölümü, rekabet, örgütsel verim
ve etkililik gibi kavramlar, ifl süreçleri ve bu süreçleri yürüten insan kaynaklar›n›n
yönetimine iliflkin bir yap›n›n varl›¤›n› zorunlu k›lm›flt›r. Frederic W. Taylor taraf›n-
dan ortaya at›lan Bilimsel Yönetim Yaklafl›m› ilk kez iflçi verimlili¤ini; (a) bilimsel
ölçümlere, (b) ifl sürecinin di¤er ögeleriyle olan uyumuna ve (c) maksimum ç›kt›-
n›n elde edilmesine yönelik bir sisteme dayand›rm›flt›r. Ancak Bilimsel yönetim ör-
gütsel verimin art›r›lmas›nda bir iflgören olarak insandan daha çok, ifle ve ifl ç›kt›-
lar›n›n yeterli¤ine önem vermifltir (Schuler ve Jackson, 1999). Örgütlerin büyüme-
si ve karmafl›klaflmas›, teknolojinin geliflmesi, iflgörenlerin çal›flma koflullar›na yö-
nelik yasal düzenlemelerin yap›lmas› ve ifl gücü piyasas›ndaki geliflmeler örgütler-
de personel yönetimi süreçlerinin yap›land›r›lmas›n› gerekli k›lm›flt›r.

Personel yönetiminin temel ifllevi; yönetimle iflgörenler aras›nda bir köprü kur-
mak, iflgörenlere yönetimin ne bekledi¤ini, iflgörenlerin anlayaca¤› dilden anlat-
mak ve bu do¤rultuda yönetime iflgörenlerden en iyi verimi nas›l alabilece¤ine ilifl-
kin tavsiyelerde bulunmakt›r. Bu ifllevleriyle personel yönetimi daha çok kay›tlar›n
tutulmas›, dosyalanmas› ve örgütte iflgörenlere iliflkin kurallar›n iflletilmesine yöne-
lik bir çeflit sekreterlik olarak tan›mlanm›flt›r (Ivanchevich, 2004). Personel yöneti-
mi bu temel ifllevleri do¤rultusunda personelin seçimi, yerlefltirilmesi, ücret, maafl,
yasal haklar, sorumluklar, denetim gibi teknik süreçler üzerine odaklan›rken, ör-
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Örgütlerin büyümesi,
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çal›flma koflullar›na yönelik
yasal düzenlemelerin
yap›lma istekleri, örgütlerde
personel yönetimi
süreçlerinin gözden
geçirilmesini gerekli
k›lm›flt›r.



gütteki insan kayna¤›n› örgüt için bir araç olarak görmüfl ve insan›n varl›¤›n› örgü-
tün varl›¤›na dayand›rm›flt›r (Karsl›, 2004, ss.106-107).

Elton Mayo ve Fritz Roelthisberger’in yapt›¤› çal›flmalara dayanan ‘‹nsan ‹liflki-
leri Yaklafl›m›’yla birlikte, örgütlerde insan etkilefliminin ve grup dinamiklerinin ifl
doyumu ve ifl ç›kt›lar› üzerindeki etkisi bilimsel olarak kan›tland›ktan sonra perso-
nel yönetimi süreçlerinin sundu¤u ifllevlerin yetersizli¤i anlafl›lm›flt›r (Ivanchevich,
2004). Örgütlerde dosyalama, kay›t tutma ve iflgörenlere iliflkin teknik süreçlerin
yönetimini içeren personel yönetiminin yerine iflgörenleri duygular›, de¤erleri, tu-
tumlar› ve gereksinmeleriyle bir insan olarak merkeze alan yeni bir paradigma ara-
y›fl› gündeme gelmifltir. ‹KY yap›s› ve ifllevleriyle insan›, insanca özellikleri ve ge-
reksinmeleriyle merkeze alan anlay›fl›yla iflgörenleri örgütsel amaç ve süreçlerle
bütünlefltirerek örgütsel etkinli¤i artt›rmay› amaçlayan yeni bir paradigma olarak
do¤mufltur. ‹KY farkl› yönetim kuramlar› içerisinde farkl› biçimlerde yap›land›r›l-
m›flt›r. Farkl› yönetim kuramlar› içinde ‹KY’nin öngörülen yap›s›n›n anlafl›lmas›,
‹KY süreçlerinin bütüncül yaklafl›mla anlafl›lmas›na katk› sa¤layacakt›r.

Okul örgütlerinde personel yönetimi yerine insan kaynaklar› yönetimi süreçlerinin uygu-
lamas›n›n ö¤retmenlerin meslek yaflamlar›nda ne tür farkl›l›klar yarataca¤›n› tart›fl›n›z.

‹NSAN KAYNAKLARI YÖNET‹M‹NE ‹L‹fiK‹N KURAMLAR
Örgütlerin yönetimine iliflkin her kuram›n farkl› bir bak›fl aç›s› ve oda¤› vard›r. Ku-
ramlar kendi sistematikleri çerçevesinde ‹KY’yi kendi birincil odaklar› do¤rultu-
sunda yap›land›r›r ve ifllevlerini düzenler. Bu ba¤lamda Genel Sistem Kuram›, Rol
Davran›fl› Kuram›, Kurumsal Kuram, Kaynak Ba¤›ml›l›¤› Kuram›, ‹nsan Sermayesi
Kuram› ve Kaynak Ba¤l›l›¤› Kuram› ‹KY ve ifllevlerini kendi odak ilgileri do¤rultu-
sunda yap›land›ran kuramlardan baz›lar›d›r.

Genel Sistem Kuram› (General System Theory): Genel sistem kuram› ör-
gütleri; belli amaçlar› olan, bu amaçlar do¤rultusunda kendine uygun girdileri se-
çip, çeflitli süreçlerle iflleyip amaçlar› do¤rultusunda ç›kt›lar haline dönüfltüren bir
sistem olarak tan›mlan›r. Bu yap› içerisinde sistem çevresinden etkilenir ve çevre-
sini etkiler. Schuler ve Jackson (1997)’›n Katz ve Kahn (1978)’dan aktard›¤›na gö-
re, ‹KY sistemi örgütlerin genel sistemi içerisine gömülmüfl bir alt sistemdir ve ‹KY
alt sistemi (Wright ve Snell, 1991) örgütlerin iflgörenlerin yeterliliklerini yönetme-
ye iliflkin yönetim sistemi oluflturmak için kullan›l›r. ‹KY yaklafl›mlar›n›n birço¤u
örgütlerin aç›k sistem yaklafl›m›yla yap›land›r›ld›¤›n› varsayar. ‹KY alt siteminde
beceriler ve yeterlilikler d›fl çevreden gelen ç›kt›lar; iflgörenlerin davran›fllar›, sü-
reçler içerisinde iflleyen ve ifllenen ögeler; iflgörenlerin doyumu ve performans› sis-
temin temel ç›kt›lar olarak tan›mlan›r. Bu modelde ‹KY alt sistemi iflgörenlere ilifl-
kin yeterliliklerin belirlenmesi, bu yeterliliklerden yararlan›lmas›, gelifltirilmesi ve
yeni yeterliliklerin kazand›r›lmas›na iliflkin ifllevler sunar. 

Genel sistem kuram›na göre okul örgütleri hangi ö¤retim basama¤›nda olursa
olsun belli amaçlar› olan, baflta ö¤renci ve ö¤retmeler olmak üzere di¤er birçok
girdiyi kendi amaçlar› do¤rultusunda belli nitelikleri göz önüne alarak seçip alan,
e¤itim ö¤retim süreçleri içerisinde iflleyerek amaçlar› do¤rultusunda ç›kt›lar (amaç-
lar do¤rultusunda de¤ifltirilmifl insan davran›fl›) elde eden bir sistemdir. Bu sistem
içerisinde insan kaynaklar› en temel ögelerinden biridir. Okul örgütlerinde ‹KY alt
sisteminde ö¤retmenlerin bilgi beceri ve yeterlilikleri d›fl çevreden gelen ç›kt›lar;
ö¤retmenlerin davran›fllar› yönetim süreçleri içerisinde ifllenen ve iflleyen ögeler;
ö¤retmenlerin ifl doyumlar› ve performans› ise temel ç›kt›lard›r. Dolay›s›yla ‹KY,
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baflta ö¤retmenler olmak üzere okul örgütünde yer alan tüm iflgörenlere iliflkin ye-
terliliklerin belirlenmesi, bu yeterliliklerden yararlan›lmas›, gelifltirilmesi ve yeni
yeterliliklerin kazand›r›lmas›nda ifllevler sunar.

Rol Davran›fl› Kuram› (Role Behavior Theory): Bu kuram örgütsel sistemi
oluflturan ve birbirleriyle karfl›l›kl› ba¤›ml› olan ögeler üzerine odaklan›r. Örgütsel
yap›lar›n temel ögesi olan iflgörenlerin belli davran›fllar› ve ifl performanslar› yeri-
ne, bu yaklafl›m iflgörenlerin çok çeflitli rolleri üstlendi¤i ve bu rollerin birçok kifli
taraf›ndan de¤erlendirildi¤i örgütsel sosyal sistem üzerine odaklan›r. ‘Rol Davran›-
fl›’ örgütteki iflgörenler taraf›ndan iflleri gerçeklefltirmeye iliflkin tekrarlanan eylem-
ler olarak tan›mlan›r. Bu eylemler baflka iflgörenlerin eylemlerinin öngörülebilen
örgütsel hedeflere ulafl›lmas›n› da etkiler. ‹KY iflgörenlerin rollerini gerçeklefltirme-
ye yönelik rol bilgilerini örgütte da¤›tan temel araçt›r. Baflka bir deyiflle ‹KY örgü-
tün amaçlar›n› gerçeklefltirmek için iflgörenlerinden bekledi¤i çeflitli rolleri ve bu
rollerin di¤er iflgörenlerle olan iliflkisine yönelik bilgi veren ve düzenleyen bir ifl-
lev sunar. Etkili bir ‹KY (Schuler ve Jackson, 1997) iflgörenlere örgütteki rol ortak-
lar›n›n (üstler, akranlar ve astlar) kendilerinden bekledi¤i rol davran›fllar›n› karfl›la-
malar›na yard›m eder.

Okul örgütlerinin temel insan kayna¤› olan ö¤retmenlerin çok çeflitli rolleri var-
d›r. Okul sosyal sistemi; ö¤retmenlerin ö¤retim etkinlikleri d›fl›nda rehberlik yap-
ma, okul yönetimine ve ö¤rencilerin sosyal etkinliklerine katk› sa¤lama, okul gü-
venli¤inden sorumlu olma ve okul çevresiyle iletiflim ve etkileflim gibi rollerini bir
bütün olarak ele al›r. Rol davran›fl kuram›nda ö¤retmenin dersteki kendi uzmanl›k
alan›na yönelik performans›n› tek bafl›na soyutlanm›fl bir performans olarak de¤il,
baflta di¤er dersler olmak üzere okulun amaçlar›, ö¤rencinin sosyal geliflimi, çev-
reye ve ö¤rencinin günlük yaflam kalitesine katk› dikkate alarak de¤erlendirilir.
Okul örgütlerinde ‹KY tüm bu rollere iliflkin ö¤retmenlere bilgi sa¤lar ve kendin-
den beklenen rol davran›fllar›n› eflgüdümler.

Kurumsal Kuram (Institutional Theory): Kurumsal kuram örgütleri, sosyal
çevrede ürettikleri ürün ve hizmetlere dayal› performanslar› için ‘onay’ arayan sos-
yal varl›klar olarak tan›mlar. Schuler ve Jackson (1997)’›n Meyer ve Rowman
(1977)’dan aktard›¤›na göre, örgütlerin varl›klar›n› sürdürebilmeyi kolaylaflt›rmala-
r› için kabul ve meflruiyet kazanmalar› gerekir. Örgütlerin kurumsallaflmas› örgü-
tün içinde ya da d›fl›nda yer alan birçok de¤iflkene ba¤l›d›r. ‹çsel de¤iflkenlerin ba-
fl›nda örgütte yer alan biçimsel (formal) yap›lar ve süreçler; d›flsal de¤iflkenler ara-
s›nda ise yasa ve yönetmelikler gibi kamusal alana iliflkin süreçler, lisans, diploma
ve sertifika gibi mesle¤e iliflkin süreçler ve ayn› sektörde yer alan meslek odalar›,
sendikalar ve di¤er örgütlerin talepleri yer al›r. Bu de¤iflkenler örgütün kurumsal-
laflmas› olarak tan›mlanabilecek kabul görme ve meflruiyet kazanmaya iliflkin bir
bask› yarat›r (Scott, 1987). Kurumsal Kuram›n ‹KY süreçlerini do¤rudan etkileyen
iki temel bak›fl aç›s› vard›r. Bunlar (1) kurumsallaflm›fl etkinliklerin de¤iflime karfl›
bir direnç yaratmas› ve (2) örgütlerin kurumsallaflm›fl bir çevrede yer almas›n›n di-
¤er örgütlerle benzer olmaya iliflkin bir bask› olarak s›n›fland›r›l›r. Bu ba¤lamda ilk
bak›fl aç›s›yla ilgili olarak ‹KY süreçleri ve etkinliklerinin kurumsallaflm›fl örgütler-
de belli bir gelenek içerisinde derinleflmifl tarihsel kökleri vard›r. Örgütün geçmifli
analiz edilmeden ‹KY süreçleri anlafl›lamaz. ‹kinci bak›fl aç›s›yla ilgili olarak ise
‹KY etkinlikleri örgütler taraf›ndan genel olarak kabul görebilir. Çünkü sektördeki
di¤er örgütlerde ‹KY genel olarak kabul edilmifltir. E¤er örgüt kurumsallaflma yo-
lunda etkinlik ve süreçlerini meflrulaflt›rmak istiyorsa di¤er örgütlerdeki ‹KY gibi
yap› ve süreçleri kendi bünyesinde etkinlefltirir. 
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Her okul örgütü toplumsal yap›da üstlendikleri ifllevleriyle ve e¤itim ö¤retim
baflta olmak üzere yak›n ve uzak çevresine üretti¤i hizmetlerle farkl› düzeylerde
kurumsallaflm›flt›r. Bu kurumsallaflmada; ö¤rencilere diplomayla gelen bilgi, bece-
ri ve tutumlar, bilgi beceri ve tutumlar›n bir üst ö¤renim basama¤›, ebeveynler ve
yak›n çevresi taraf›ndan kabul görmesi gibi d›flsal de¤iflkenler etkili olur. Di¤er ta-
raftan okul örgütü içerisinde var olan biçimsel (formal) yap›lar; yaz›l› olmayan ku-
rallar, gelenekler, de¤erler, inançlar ve okul örgütünün kültürü kurumsallaflmay›
etkileyen içsel de¤iflkenlerdir. Kurumsallaflmay› etkileyen içsel ve d›flsal de¤iflken-
ler, okul örgütünün kabul görmesi ve meflruiyet kazanmas›nda etkili olur. Kurum-
sallaflm›fl okul örgütlerinde de¤iflme karfl› göreceli bir diren vard›r. Okul örgütle-
rinde ‹KY geliflime dönük de¤iflimin gerçeklefltirilmesinde kurumsallaflmay› etkile-
yen içsel ve d›flsal de¤iflkenleri ve okul örgütünün örgütsel geçmiflini dikkate ala-
rak insan kaynaklar›na yönelik süreçler tasarlar. Öte yandan ‹KY etkinlikleri bafll›
bafl›na kurumsallaflmaya yönelik kabul görmenin bir arac›d›r.

Kaynak Ba¤›ml›l›¤› Kuram› (Resource Dependency Theory): Kaynak ba-
¤›ml›l›¤› kuram› da örgütle, örgütü oluflturan ögeler aras›ndaki iliflkiye odaklan›r.
Ancak kaynak ba¤›ml›l›¤› kuram› bu iliflkilerde kurumsallaflmaya yönelik ‘sosyal
kabul’ ve ‘meflruiyet’ gibi kavram ve süreçlere de¤il, örgütün ögeleri aras›nda kay-
naklar›n de¤iflimini ön plana al›r. Bu yaklafl›ma göre örgütte farkl› birimler ya da
gruplar sahip olduklar› kaynaklar› kontrol ederek birbirleri üzerinde güç elde et-
meye çal›fl›rlar. ‹KY etkinliklerinin ve süreçlerinin örgütsel sistem içinde gücün da-
¤›t›lmas›nda önemli bir araç oldu¤u varsay›l›r. Örne¤in örgütlerde insan kaynakla-
r› bölümü ya da insan kaynaklar›ndan sorumlu olan birim örgütte di¤er bölümle-
rin gereksinme duydu¤u insan gücü ak›fl›n› kontrol ederek di¤er bölümler üzerin-
de bir güç kazan›r (Pfeffer, 2003). Schuler ve Jackson (1999)’›n Ostroff ve Schmitt
(1993)’ten aktard›¤›na göre kurumsal kuram ve kaynak ba¤›ml›¤› kuram› daha çok
etkinlili¤in çok önemli amaçlar aras›nda yer almad›¤› büyük kamu örgütlerindeki
bürokrasinin anlafl›lmas› için gelifltirilmifltir.

Bu kuram kamu bürokrasisinde yer alan okul örgütlerinin insan kaynaklar›na
olan talebini merkeze al›r. Her okul örgütünün farkl› bilgi ve becerilere sahip fark-
l› insan kaynaklar› talebi vard›r. Milli E¤itim sistemi içinde de¤erlendirildi¤inde
kaynak ba¤›ml›¤› kuram›na göre ‹KY ‹l/‹lçe Milli E¤itim müdürlükleri düzeyinde,
okul örgütleri aras›ndaki insan kaynaklar›na olan ba¤›ml›l›¤› koordine eder. Di¤er
taraftan e¤itim bölgeleri çerçevesinde de¤erlendirildi¤inde bölgede yer alan insan
kaynaklar›n›n ba¤›ml›l›¤›n› eflgüdümler. 

‹nsan Sermayesi Kuram› (Human Capital Theory): Ekonomi alan yaz›n›n-
da insan sermayesi örgütte yer alan insan kaynaklar›n›n verimlilik kapasitelerini
ifade eder. ‹flgörenlerin beceri, deneyim ve bilgileri örgütü daha verimli ve etkin
k›ld›¤› için ekonomik bir de¤eri vard›r. Bu nedenle örgütteki bireyler örgütün in-
san sermayesini olufltururlar. Tüm de¤erli fleyler (teknoloji, ürün vb) gibi insan ser-
mayesinin de ifl gücü piyasas›nda bir de¤eri vard›r. Ancak di¤er de¤erli fleylerin
aksine insan sermayesinin potansiyel de¤eri ancak örgütte belli bir ifl birli¤i ve ko-
ordinasyon sürecinde ortaya ç›kar. ‹nsan kayna¤›n›n güdülenmesi, izlenmesi ve
korunmas› gibi insan kayna¤›n› daha verimli k›lmaya yönelik etkinlikler insan kay-
naklar›na yönelik maliyeti olan belli süreçleri gerekli k›lar. Örgütler de ‹KY’yi
amaçlar do¤rultusunda insan sermayesinin niteli¤ini art›rmada kullan›r. Örne¤in
örgütler insan kaynaklar› birimleri arac›l›¤›yla ifl gücü piyasas›ndan kendileri için
en uygun insan kayna¤›n› ‘sat›n al›r’ ya da hizmet içi e¤itim etkinlikleriyle insan
kayna¤›na yat›r›m yaparak daha verimli k›lmaya çal›fl›rlar. Ancak insan kayna¤›n›n
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istihdam› ve hizmet içi e¤itim etkinlikleriyle niteli¤inin artt›r›lmas› örgütün pazar-
da üretti¤i hizmet ya da ürünün maliyeti, içinde bulundu¤u sektörün özellikleri,
örgütsel stratejisi ve teknolojiye büyük ölçüde ba¤l›d›r (Schuler ve Jackson, 1999).

Okul örgütlerinde nicel aç›dan en büyük insan sermayesi ö¤retmenlerdir. Ö¤-
retmenler sahip olduklar› bilgi beceri ve tutumlar›yla okul örgütlerinin en önemli
insan sermayesi olarak örgütün amaçlar›na hizmet edecek mesleki bir potansiyele
sahiptir. Ancak ö¤retmelerin mesleki potansiyellerinin ifl performanslar›na yans›ya-
bilmesi okul örgütlerinde gerçeklefltirilecek etkili ‹KY süreçleriyle olanakl›d›r. ‹n-
san sermayesi kuram›na göre ‹KY okul örgütlerinde tasarlad›¤› ifl birli¤i ve koordi-
nasyon süreçleriyle; insan kaynaklar›na yönelik gelifltirdi¤i güdüleme, izleme ve
gelifltirme etkinlikleriyle var olan insan sermayesini okul örgütünün amaçlar› do¤-
rultusunda en etkin biçimde ifle koflar. 

Kaynak Ba¤l›l›¤› Kuram› (Resource Based Theory): Bu kuram; örgütler an-
cak bir rekabetçi üstünlü¤e sahiplerse ve bunu sürdürebiliyorlarsa baflar›l›d›r temel
varsay›m› üzerine kuruludur. Örgütlerin rekabetçi üstünlü¤ü, ancak rakiplerinin
kolayca kopyalayamayacaklar› ya da sürdüremeyecekleri de¤er yaratma stratejile-
ri varsa söz konusudur. Rekabet üstülü¤ü iki temel ön koflula ba¤l›d›r. Bunlardan
ilki kaynaklar›n örgütlerin aras›nda çeflitlenmesi ve farkl›laflmas›, ikincisi ise kay-
naklar›n örgütler aras›nda aynen el de¤ifltirememesidir. Yani kolayca elde edileme-
mesidir. Örgütlerde fiziksel (bina, teknoloji, donan›m), iflgören (iflgörenlerin dene-
yimleri ve bilgisi) ve örgütsel yap› (etkinlikleri planlama, izleme ve kontrol etme-
ye yönelik örgütsel sistem; örgütün kendi içinde ya da paydafllar› aras›nda gerçek-
leflen sosyal iliflkiler) olmak üzere üç çeflit kaynak tan›mlan›r. ‹KY örgütteki insan
kaynaklar› üzerinde do¤rudan bir etki yaratt›¤›ndan, rekabetçi üstülü¤ün kazan›l-
mas›nda oldukça önemlidir. Kurama göre ‹KY, örgütsel amaçlara ulaflmada örgüt-
te yer alan iflgörenlerin deneyimleri ve bilgilerinin en etkin biçimde örgütleyip yö-
netmektedir. Bu ba¤lamda kuram›n örgütlerde rekabetçi üstünlük yaratmaya yö-
nelik ikinci s›rada tan›mlad›¤› kaynak olan iflgörenleri do¤rudan etkiler (Wright ve
di¤erleri, 1994).

Kaynak ba¤l›l›¤› kuram›na göre okul örgütleri yetifltirdikleri ö¤rencileriyle di¤er
okul örgütleri üzerinde bir rekabet üstünlü¤üne sahiplerse baflar›l›d›rlar. Baflka bir
deyiflle, okul örgütleri ö¤rencilerinde istendik bilgi, beceri, de¤er ve tutumlar› ya-
ratmada gelifltirdikleri stratejiler baflar›yla sonuçland›ysa yetifltirilen ö¤renciler üst
basamaktaki ö¤retim kurumlar› ya da iflverenlerce genel kabul görüp yüksek oran-
da talep ediliyorlarsa baflar›l›d›rlar. Okul örgütlerinin gelifltirdikleri bu stratejiler di-
¤er okul örgütleri taraf›ndan kolayca kopyalan›p sürdürülemiyorsa rekabetçi bir
üstünlükten söz edilebilir. Bu kurama göre; okul örgütlerinde okulun fiziksel do-
nan›m› (bina, ö¤retim araç ve gereçleri), iflgörenleri ve örgütsel sistemi olmak üze-
re üç kaynaktan söz edilebilir. ‹KY’nin sundu¤u ifllevler baflta ö¤retmenler olmak
üzere, okulun tüm insan kaynaklar› üzerinde bir rekabet üstünlü¤ü yaratmada et-
kili oldu¤u için oldukça önemlidir.

Siz olsayd›n›z okul örgütleri için hangi insan kaynaklar› yaklafl›m›n› benimserdiniz?

OKUL ÖRGÜTLER‹NDE ‹NSAN KAYNAKLARI 
YÖNET‹M‹N‹N AMAÇLARI VE ‹fiLEVLER‹
Okul örgütlerinde ‹KY bir üst yönetim etkinli¤i olarak iflgörenlerin bilgi beceri ve
gereksinmelerini dikkate alarak iflgörenlere iliflkin tüm süreçlerin okul örgütünün
amaçlar› do¤rultusunda yönetilmesini amaçlar. Bu ba¤lamda okul örgütlerinde
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‹KY’nin amaçlar› flöyle s›ralanabilir (Kaya, 1993; Schuler ve Jackson, 1999; Ivanc-
hevich, 2004; Taymaz, 2007):

• Okul örgütünün amaçlar›n› gerçeklefltirmek için yard›m etmek.
• Okul örgütlerinde, örgütsel sosyalleflmeye iliflkin süreçler tasarlamak
• Okul örgütünün örgütsel etkilili¤ini art›rmak
• Okul örgütüne bilgi, beceri ve tutum düzeyleri yüksek, güdülenmifl iflgören-

ler sa¤lamak
• Okulda kifliler ve gruplar aras› iliflkileri kurmak.
• Baflta ö¤retmenler olmak üzere tüm iflgörenlerin ifl tatminlerini sa¤lamak ve

kendilerini gerçeklefltirmelerine yard›mc› olmak. Okul örgütünde çal›flmay›,
ifl yaflam› kalitesini art›rarak istenilir k›lmak.

• ‹KY politikalar›n› okul örgütündeki tüm iflgörenlerle paylaflarak, okulda ör-
güt kültürün geliflmesine katk› sa¤lamak.

• Etik ve sosyal sorumlulu¤a iliflkin davran›fllar› gelifltirmek ve devam ettirmek.
• De¤iflimi; toplumun, yak›n çevre ve ebeveynlerin, üst e¤itim basama¤›nda

yer alan di¤er okul örgütlerinin ve okuldaki tüm iflgören ve gruplar›n ka-
zançlar›n› dikkate alarak yönetmek.

‹KY’nin amaçlar› ‹KY’nin yerine getirmesi beklenen ifllevlerine ›fl›k tutar. ‹KY’nin
ifllevleri örgütün amaçlar› ve bu amaçlar› baflarmaya iliflkin insan kaynaklar› politi-
kalar›, programlar› ve uygulamalar›n› içerir. ‹KY’nin ifllevleri örgütün kamu, özel
ya da kar amac› olmayan bir sivil toplum örgütü niteli¤inde olmas›; içinde bulun-
du¤u çevre ve benimsenen yönetim yaklafl›m›na göre farkl›klar göstermesine kar-
fl›n, temel olarak flu ifllevleri; insan kaynaklar›n›n planlanmas›, ifle yerlefltirme, in-
san kaynaklar›n›n yetifltirilmesi ve gelifltirilmesi, performans de¤erlendirme, ödül-
lendirme ve kariyer planlamas› biçiminde s›ralanabilir.

Okul Örgütlerinde ‹nsan Kaynaklar›n›n Planlanmas› ve
Norm Kadro Uygulamas›
Örgütlerde insan kaynaklar› planlamas›, insan kaynaklar›n›n seçimi ve ifle yerlefl-
tirmesi süreçlerinin ilk basama¤›d›r. ‹KY’de planlama; 1960 ve 1970’lerde daha çok
personel yönetiminin ifllevleri aras›nda yer alan niceliksel insan kaynaklar› planla-
mas›ndan farkl› olarak, insan kaynaklar›n›n niteliklerini merkeze al›r (Braton ve
Gold, 2007; Dessler, 2000). Bu nedenle örgütlerde insan kaynaklar› planlamas› te-
melde ifl ve iflgören niteli¤ini ön plana ç›karan ifl analizlerine dayan›r. ‹fl analizi, ifl
tan›m› ve ifl özelliklerinden oluflur. ‹fl analizi, iflin ve bu ifli yapacak iflgörenin sa-
hip olmas› gereken nitelik ve becerilerin belirlenmesine iliflkin ifllemleri kapsar-
ken, ifl tan›m›; iflin gerektirdi¤i görevler, sorumluluklar, ifl koflullar› ve denetlenme-
sine iliflkin süreçleri kapsar. ‹fl özellikleri ise; e¤itim, sahip olunmas› gereken be-
ceriler ve kiflilik özellikleri gibi iflgörene iliflkin özelliklerin listesini kapsar. Braton
ve Gold’a göre (2007) ifl analizleri planlama ve planlama sürecine göre yap›lanan
afla¤›da belirtilen süreçleri do¤rudan etkiler:

• Gereksinme duyulan becerilere ve niteliklere sahip insan kaynaklar›n› plan-
lanma, seçme ve yerlefltirilme.

• Örgütün bütününe iliflkin stratejik planlar gelifltirilme.
• E¤itim ve kariyer gelifltirme.
• Performans de¤erlendirme.
Okul örgütlerine yönelik insan kaynaklar› planlamas› bakanl›k düzeyinde ‘E¤i-

tim Personeli Planlama ve De¤erlendirme Kurulu’ ve ‹l Milli E¤itim Müdürlükleri
düzeyinde ‘‹l E¤itim Personeli Planlama Kurulu’ arac›¤›yla gerçeklefltirilir. Ülkemiz-
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de insan kaynaklar› planlanmas›, seçim ve ifle yerlefltirmelerde; (a) yerel gereksin-
meler göre merkezi planlama, seçim ve yerlefltirme ve (b) yerel planlama, seçim
ve yerlefltirme olmak üzere iki yol izlenir. Okul örgütlerinde atama biçimine göre
planlamaya konu olacak dört grup insan kayna¤›ndan söz edilebilir (Taymaz,
2007, s100). Bunlar;

• E¤itim ö¤retim s›n›f›na giren ö¤retmenler ve yöneticiler,
• Teknik hizmetler s›n›f›na giren teknisyenler,
• Genel idari hizmetler s›n›f›nda görev yapan memurlar,
• Yard›mc› hizmetler s›n›f›na giren di¤er personeldir.
Okullarda en büyük insan kayna¤› olma niteli¤i gösteren ve e¤itim ö¤retim s›-

n›f›na giren ö¤retmenlerin planlamas›nda;
a. Norm kadro merkezli kadrolu ö¤retmenlerin,
b. Bakanl›kça planlamas› yap›lan sözleflmeli ö¤retmenlerin,
c. ‹l Milli E¤itim Müdürlükleri taraf›ndan planlamas› yap›lan kadrosuz sözlefl-

meli ö¤retmenlerin,
d. Okullarca planlamas› yap›lan ve finansman› ek ders ücreti temel al›narak

okul aile birliklerince gerçeklefltirilen usta ö¤reticilerin planlanmas›, seçimi
ve yerlefltirilmesi olmak üzere dört farkl› statüye göre planlama, seçim ve
yerlefltirme gerçeklefltirilir.

Norm Kadro: Tüm bu planlama süreçlerinde temel al›nan ölçüt norm kadro-
dur. ‹nsan kaynaklar›na olan gereksinmenin belirlenmesi ve planlanmas›nda norm
kadro uygulamas›; Mili E¤itim sistemi genelinde, okul sistemi özelinde temel be-
lirleyici yap› olarak tan›mlanm›flt›r. Norm kadro; temel olarak kamu kaynaklar›n›n
verimli kullan›lmas›, kamu hizmetlerinin (gerçek ifl yüklerine göre) gerektirdi¤i
unvanda, nitelikte ve say›da personel istihdam›n›n sa¤lanabilmesi amac›yla kadro
ve pozisyonlar›na iliflkin yap›n›n tan›mlanmas›n› içerir (Resmi Gazete 20.12.2000,
Say› 24266).

1996 y›l›nda ç›kar›lan bir yönetmelikle okul türlerine göre yönetici ve ö¤ret-
menlerin haftada okutmalar› gereken ders saati say›s›ndan hareketle standart per-
sonel kadro say›s› saptanmas›na karfl›n, “Milli E¤itim Bakanl›¤›na Ba¤l› Okul ve
Kurumlar›n Yönetici ve Ö¤retmenlerinin Norm Kadrolar›na ‹liflkin Yönetmelikle”
e¤itim ö¤retim hizmetleri s›n›f›ndaki insan kaynaklar›na iliflkin gereksinmelerin
belirlenmesine ve planlamas›na iliflkin norm karo uygulamas›na geçilmifltir. Bu
yönetmelik, temelde Millî E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› her derece ve türdeki örgün
ve yayg›n e¤ilim kurumlar› ile di¤er e¤itim kurumlar›n›n ö¤retmen ve yönetici
norm kadro say›lar›na iliflkin esas ve usulleri belirleyerek okul örgütlerindeki ‹KY
planlamas›na temel oluflturmufltur. Norm kadro temelli insan kaynaklar› planla-
mas›nda her ö¤retmen için en fazla 30 ders saati olmak üzere; dersin haftal›k ö¤-
retim saati, derslik, flube ve ö¤renci say›lar›na göre belirlenmektedir (Resmi Ga-
zete,10.08.1999, Say› 23782).

Bu ba¤lamda okullar, e¤itim ö¤retim s›n›f›nda yer alan insan kaynaklar›n› plan-
larken, öncelikle gereksinmelerini belirleyip ba¤l› bulunduklar› e¤itim bölgesi ko-
ordinatör okul yöneticisine bildirirler. Bu gereksinmeler Bölge Müdürleri Kuru-
lu’nda görüflülür ve gereksinmelerin öncelikle bölge içinde yer alan okullarda gö-
rev yapan ö¤retmenlerden karfl›lanmas› yolu aran›r. Kurulda al›nan kararlar› ilgili
okul yöneticisi ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤üne bildirir. ‹llerde ‹l Mili E¤itim Müdürlü-
¤ü ve valilik makam›nca onayland›ktan sonra; ilçelerde ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü-
¤ü ve kaymakaml›k makam›nca onayland›ktan sonra atamalar› okullara resmi yaz›
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ile tebli¤ eder. Okul yöneticileri de ilgili ö¤retmenlere belirlenen görevleri tebli¤
eder. Okullarda görev yapan di¤er insan kaynaklar›n›n planlanmas›na iliflkin stan-
dart bir kadro tan›m› yap›lmam›fl olmas›na karfl›n, planlama süreci ‹l/‹lçe Milli E¤i-
tim Müdürlüklerince gerçeklefltirilir (fiiflman ve Tafldemir, 2008, s. 208). 

Okullarda insan kaynaklar› planlamas›na kaynakl›k eden bir di¤er süreç ise uz-
man ve usta ö¤reticilerin seçimi ve yerlefltirilmesidir. Hizmet içi e¤itim ve e¤itim-
ö¤retim etkinliklerinin yürütülmesinde uzman ve usta ö¤retici olarak sözleflmeli
statüde gereksinme duyulan insan kayna¤› planlan›r ve ilgili yönetmelik gere¤ince
seçilip yerlefltirilir (Resmi Gazete 21.5.1977, Say› 15943).

Okul Örgütlerinde ‹nsan Kaynaklar›n›n Seçimi ve ‹fle 
Yerlefltirmesi
Milli E¤itim Bakanl›¤›nda çal›flan iflgörenlere iliflkin ayr›nt›l› ifl analizleri okul yöne-
ticileri d›fl›nda henüz tam olarak yap›lmam›flt›r. 1739 say›l› Milli E¤itim Temel Ka-
nunu’nda ö¤retmenlik mesle¤i “devletin e¤itim ö¤retim ve bunlarla ilgili yönetim
görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas (uzmanl›k) mesle¤idir. Ö¤retmenler bu gö-
revlerini Türk milli e¤itimin amaçlar›na ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmek-
le (yapmakla) yükümlüdürler” ifadesiyle tan›mlanmaktad›r. Okuldaki görevler ve
iflin gerekleri kamu yönetimi bürokrasisinde yasa, yönetmeliklerle ve di¤er bürok-
ratik yaz›flmalarla gerçeklefltirilir. En büyük ve en temel insan kayna¤›n› oluflturan
ve e¤itim ö¤retim s›n›f›nda yer alan ö¤retmenlerin ifle yerlefltirilmelerinde
04.03.2006 tarihinde yay›nlanan ‘Millî E¤itim Bakanl›¤› Ö¤retmenlerinin Atama ve
Yer De¤ifltirme Yönetmeli¤inin 6. Maddesi gere¤ince; Ö¤retmenlik görevine atana-
caklarda 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 48’ inci maddesinde belirtilen
genel flartlar yan›nda afla¤›da belirtilen özel flartlar aran›r:

• Mezun oldu¤u yüksek ö¤retim program›n›n Talim ve Terbiye Kurulu’nun
ö¤retmenli¤e atanacaklar›n tespitine iliflkin kararlar›na göre atanaca¤› alana
uygun olmak,

• Sa¤l›k durumunun Türkiye’nin her bölge ve iklim flartlar›nda ö¤retmenlik
görevini yapmas›na engel olmad›¤›n› tam teflekküllü hastanelerden son alt›
ayl›k süre içinde alaca¤›

• Sa¤l›k kurulu raporu ile belgelendirilmek, bedensel engelli adaylar bak›m›n-
dan; bedensel engelinin ö¤retmenlik görevini yürütmesine engel olmad›¤›-
na Bedensel Engeli De¤erlendirme Komisyonunca karar verilmifl olmak,

• Ö¤retmenli¤e ilk defa atanacaklar bak›m›ndan baflvurular›n ilk günü itiba-
r›yla k›rk yafl›ndan gün almam›fl olmak,

• Bakanl›k kadrolar›na ilk defa ö¤retmen olarak atananlardan ö¤renimleri sü-
resince en az üç kredilik bilgisayar e¤itimi alm›fl olmak veya Bakanl›k onay-
l› bilgisayar kullan›m belgesine sahip olmak,

• Kamu Personel Seçme S›nav›nda atanaca¤› alan için Bakanl›kça belirlenen
en az taban puan› alm›fl olmak,

• Adayl›k dönemi içinde sa¤l›k durumu hariç, görevine son verilenlerden son
baflvuru tarihine göre üç y›l›n› doldurmufl olmak,

• Ö¤retmenlik mesle¤inden ç›kar›lmay› gerektiren tür ve derecede bir ceza al-
mam›fl olmak, adlî sicil kayd› bulunanlar ile iflledi¤i suçlardan dolay› göre-
vine son verilenler bak›m›ndan ise Sicil Kayd› ‹nceleme Komisyonunca
atanmas› uygun bulunmak.
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‹fle yerlefltirme olarak tan›mlanabilecek atamalarda; (a) ‹lk atama, (b) Kurum içi
ilk atama, (c) Kurumlar aras› ilk atama, (ç) Aç›ktan atama, (d) Kurum içi yeniden
atama, (e) Kurumlar aras› yeniden atama, (f) Aç›ktan ilk atama olmak üzere yedi
farkl› türde atamadan söz edilebilir. 

Her y›l ilk atamalar› yap›lacak ö¤retmenlik branfllar› ve bu branfllara esas olan
alanlar Talim Terbiye Kurulu taraf›ndan belirlendikten sonra, adaylar›n merkezi
olarak yap›lan Kamu Personel Seçme S›nav›ndan ald›klar› puanlara göre atamalar›
gerçeklefltirilir.

‹fle Bafllama: ‹fle yerlefltirilmek üzere atamas› yap›lan personele ait ‘atama ka-
rarnamesi’ ‹l/‹lçe Milli E¤itim Müdürlükleri kanal›yla okul yönetimine iletilir ve ata-
nan personelin okula baflvurmas› beklenir. Okul yönetimi atanan personelin göre-
ve bafllamas›yla birlikte bir göreve bafllama yaz›s› yazar ve ö¤retmenlerin ildeki
dosyalar› için sicil fifli, foto¤rafla birlikte ‹l/‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤üne bildirir.
Bunun yan› s›ra göreve bafllama yaz›s› ve ‘atama kararnamesi’ ilçelerde Mal Mü-
dürlü¤üne, illerde okulun ba¤l› bulundu¤u Muhasebe Müdürlü¤üne iletilerek üc-
retlendirmeye iliflkin süreçler bafllat›l›r. Ayn› il içinde göreve atanan personel yir-
mi dört saat içinde, baflka bir ilden atananlar on befl gün içerisinde göreve baflla-
mak zorundad›r. Belirtilen süreler içinde göreve bafllamayan personel için on gün
daha ek süre verilir. Kabul edilebilir sebepler olmaks›z›n göreve bafllamamas› du-
rumunda memuriyetten çekildi¤i varsay›l›r. Sözleflmeli personelin ifle bafllat›lma-
s›nda ‘Personel Sözleflmesi’ imzalat›l›r. Bundan sonra okul örgütlerinde ö¤retmen-
lerin ifle bafllat›lmas›yla ilgili afla¤›da belirtilen ifllemler yap›l›r (Taymaz, 2007,
s.101; fiiflman ve Tafldemir, 2008, s.211):

• Okulda göreve bafllayan personelin kimlik ve özlük durumu künye-kadro
defterine kaydedilir. 

• Özlük dosyas› haz›rlamak üzere “Bilgi Formu” verilir. 
• Özlük dosyas›nda; Özlük, Atama, Terfi ve Kademe ‹lerlemesi, Takdir ve Tal-

tif, Adli ‹fllemler, Sa¤l›k, Tahsil ve Meslek Programlar› Gruplar›na iliflkin dos-
yalar yer al›r.

• Personele bir dosya aç›l›r ve personelle ile ilgili yaz›flmalar koyulur.
• Aile Beyannamesi ve mal bildirimi doldurulur.
• Sa¤l›k ifllemleri için tedavi yard›m beyannamesi doldurulur ve sa¤l›k karne-

leri onaylan›r.
• Maafl ücret ve yan ödemelere iliflkin mutemet dilekçesi imzalat›l›r.
• Yeni göreve bafllayanlar için Emekli Sand›¤›na tescil fifli onaylanm›fl bir nü-

fus cüzdan› sureti gönderilerek bir sicil numaras› istenir. 
• Yeni göreve bafllayan ö¤retmenlere ‘Kamu Görevlileri Etik Davran›fl ‹lkeleri

‹le Baflvuru Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik’ gere¤ince Etik Sözleflme
imzalat›l›r (Resmi Gazete, 13.04.2005, Say›, 25785). Sözleflmenin bir kopya-
s› ‹l/‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤üne gönderilir, bir kopyas› da ö¤retmenin öz-
lük dosyas›nda saklan›r.

• Ö¤retmenlere e-okul sisteminde e¤itim ö¤retim hizmetlerinin yönetiminin
yürütülmesine iliflkin ve MEB-‹LS‹S sisteminde özlük dosyalar› ve di¤er ifl-
lemlerin gerçeklefltirilmesi için iki ayr› kullan›c› kodu ve flifre verilir. 

Okul Örgütlerinde ‹nsan Kaynaklar›n›n Yetifltirilmesi 
Gelifltirilmesi
E¤itim ve gelifltirme yeni ya da var olan iflgörenlere mesleki bilgi ve becerilerin ka-
zand›r›lmas› ve okul örgütünün amaçlar›n› daha iyi anlamlar›na iliflkin süreçleri içerir
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(Dessler, 2000). Milli E¤itim sistemi içerisinde yer alan okul örgütlerinde insan kay-
naklar›n›n yetifltirilmesi ve gelifltirilmesinde iki temel süreçten söz edilebilir. Bunlar:

• ‹fle yeni yerlefltirilen insan kaynaklar›n›n zorunlu adayl›k ve stajyerlik e¤iti-
mi ve ifl süreçleri içerisinde dan›flmanl›k yoluyla yetifltirilmesi.

• Okulda yer alan insan kaynaklar›n›n e¤itim gereksinmeleri do¤rultusunda
okul, il ve bakanl›k düzeyinde düzenlen hizmet içi e¤itim etkinlikleri arac›-
l›¤›yla yetifltirilmesi ve gelifltirilmesi.

657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu çerçevesinde ilk defa atanan tüm kamu gö-
revlileri “aday memur “ statüsünde göreve bafllarlar. Okul örgütlerinde bütün hiz-
met s›n›f›ndaki kadrolara aday olarak atan›p göreve bafllayanlar “Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› Aday Memurlar›n›n Yetifltirilmesine ‹liflkin Yönetmelik” (Tebli¤ler Dergisi,
30. 01. 1995, say›, 2423) gere¤ince yetifltirilip gelifltirilir. Bu yetifltirme süreci 60 sa-
atlik temel e¤itim, 120 saatlik haz›rlay›c› e¤itim ve 220 saatlik uygulamal› e¤itimi
içerir. Okul yöneticileri e¤itim süreci içerisinde rehberlik ve dan›flmanl›k yapmak
üzere aday ö¤retmenler için bir rehber ö¤retmen, aday memurlar için bir rehber
e¤itici görevlendirir. Bu e¤itimlere iliflkin yap›lan de¤erlendirmede 100 üzerinde
60 alanlar baflar›l› say›l›r ve asil memurlu¤a geçer. Baflar›l› olamayanlara için yönet-
melikte belirtilen süreçler iflletilir (Taymaz, 2007).

Hizmet içi e¤itim etkinlikleri insan kaynaklar›n›n e¤itim gereksinmeleri do¤rul-
tusunda okul yönetimi, ‹l/‹lçe Milli E¤itim Müdürlükleri ve bakanl›kça düzenlene-
bilir. Okul örgütlerinde her ö¤retim y›l›n›n bafl›nda gereksinme duyulan hizmet içi
e¤itim etkinlikleri belirlenip ‹l/‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤üne bildirilir. Okul örgüt-
lerde insan kaynaklar›n›n yetifltirilip gelifltirilmesine iliflkin befl basamaktan oluflan
bir süreç uygulan›r (Dessler, 2007). Bunlar:

• E¤itim gereksinmesinin analizi,
• Yetifltirme-gelifltirme e¤itiminin haz›rlan›p tasarlanmas›,
• E¤itimin küçük bir grupta denenmesi ve geribildirimler do¤rultusunda tek-

rar tasarlanmas›,
• E¤itim etkinli¤inin uygulanmas›,
• E¤itim etkinli¤inin de¤erlendirilmesidir.
Bir di¤er yetifltirme ve gelifltirme etkinli¤i ise iflbafl›nda e¤itimdir. Dessler’e

göre (2000) ifl bafl› e¤itimi iflin yap›l›rken ö¤renilmesini amaçlar. Göreceli olarak
daha ucuz olmas›, bilgi ve beceriye iliflkin boyutlar› ayn› anda içermesi ve geri-
bildirimin hemen al›nabilmesi aç›s›ndan birçok yarar› olan bu teknik, e¤itim ö¤-
retim s›n›f›nda yer alan ö¤retmenler için denetim sürecinde denetçiler taraf›ndan
gerçeklefltirilir.

Okul Örgütlerinde Performans De¤erlendirme 
Performans de¤erlendirmesi iflgörenlerin o an ve/veya geçmiflteki performanslar›-
n›n ifl performans ölçütlerine göre de¤erlendirilmesidir. De¤erlendirme süreci (a)
ifl performans ölçütlerini, (b) iflgörenlerin bu ölçütlere göre ortaya koyduklar› per-
formans›n de¤erlendirilmesini ve (c) iflgörenlere ifl performanslar›na göre geribil-
dirimler sa¤layarak ifl performanslar›n›n artt›r›lmas› ya da yüksek ifl performans›na
sahip iflgörenlerin de¤erlendirme sonuçlar›na göre güdülenmesi süreçlerini içerir.
Performans de¤erlendirme baflta okul örgütünün performans›n›n artt›r›lmas›, bi-
reysel ve örgütsel geliflim olmak üzere çeflitli örgütsel amaçlara hizmet eder. Bu
amaçlar flu biçimde s›ralanabilir (Schuler, 1990; Schuler ve Jackson, 1999; Dessler,
2000; Braton ve Gold, 2007;):

148 Türk E¤i t im Sistemi  ve  Okul  Yönet imi



• ‹fl sorumluluklar›n›n gerektirdi¤i performans ölçütlerin gelifltirilmesi,
• ‹fl analizlerinin gelifltirilip iyilefltirilmesi,
• ‹flgörenlerin birincil ifl beklentilerini ortaya koyacak bir sürecin gelifltirilmesi,
• ‹fl performans›na iliflkin bir geribildirim sisteminin kurulmas›,
• ‹fl de¤erlendirme sisteminin amaçlar›n›n hangi oranda gerçeklefltirildi¤inin

de¤erlendirilmesi,
• Ödüllendirme ve kariyerde ilerlemeye iliflkin nesnel ölçütlerin gelifltirilmesi,
• Örgütlerin örgütsel performanslar›n›n iyilefltirilmesine iliflkin insan kaynak-

lar›na iliflkin süreçler tasarlanmas›d›r. 
Milli E¤itim sistemimizde yer alan okul örgütlerinde görev yapan iflgörenlerin

k›smen performans olarak tan›mlanabilecek görev, yetki ve sorumluluklar› yasa ve
yönetmeliklerle belirlenmifltir. De¤erlendirme daha çok denetim odakl› bir süreç
olarak tan›mlanmaktad›r. Okul örgütlerinde e¤itim ö¤retim s›n›f›nda yer alan iflgö-
renler için performans de¤erlendirmesinde müfettifl gözlem raporlar› temel araçlar-
dan biri olarak tan›mlanmaktad›r. Bir di¤er araç ise 1991 y›l›nda yürürlü¤e giren ve
24 Nisan 2011 tarihinde yürürlükten kald›r›lan ‘Millî E¤itim Bakanl›¤› Sicil Amirleri
Yönetmeli¤i’ ile uygulanan sicil raporlar›d›r. Kald›r›ld›¤› tarihe kadar iflgörenlere
iliflkin verilen kararlarda sicil raporlar›n›n sonuçlar› temel oluflturmaktayd›. 

Kald›r›ld›¤› tarihe kadar yönetmeli¤in uygulamalar› pek çok aç›dan elefltirilmifl-
tir.. Bu elefltirilen baz›lar› afla¤›da yer almaktad›r (Baflar, 1995; Taymaz, 1997).

• Sicil raporlar›nda tüm devlet memurlar› için ayn› ölçütler benimsendi¤i için
okul örgütlerinde iflin niteli¤i ve amaçlar›na dönük bir ölçüt yap›s›ndan söz
etmek olanakl› de¤ildir.

• Sicil raporlar›n›n birinci bölümünde yer alan zekâ derecesiyle kavray›fl,
azim ve sebatkârl›k gibi ölçütlerin ne ölçüde nesnel ve eksiz ölçülebildi¤i
belirsizidir.

• Kiflilik de¤erlendirmesine iliflkin ölçütlerden alkol ve kumar vb. al›flkanl›kla-
r›n iflteki performas› ile ilgisi tart›flmal›d›r.

• Yöneticiler sicil raporlar›n› y›lk›n belli bir zaman›nda haz›rlad›klar› için sicil
raporlar›nda belirtilen görüfller o anki durumu yans›tmakta, iflgörenin gelifli-
mine yönelik durumunu göz önünde bulundurmamaktad›r.

• Ders d›fl› etkinlikler olarak tan›mlanabilecek ö¤renci disiplini, nöbet iflle-
ri, e¤itsel kol ve rehberlik çal›flmalar›, okul yönetimine sa¤lad›klar› katk›-
lar yasal de¤erlendirme formlar›nda sistematik de¤erlendirmenin d›fl›nda
b›rak›lm›flt›r.

Bunun yan› s›ra 2003 y›l›nda yürülü¤e giren 4982 sayl› ‘Bilgi Edinme Hakk›
Kanunu’ ile sicil notlar›n› ö¤renen ve olumsuz ya da düflük sicil notuna sahip
kamu personeli binlerce iptal davas› açm›fl, yukar›da belirtilen nedenlerle süb-
jektif (öznel) de¤erlendirmelere tabi tutulduklar› belirlenmifl ve sicil notlar›n› ip-
tal ettirmifllerdir.

25.02.2011 tarihlinde 27857 sayl› Resmi Gazete’de yay›nlanan 6111 say›l› Ka-
nunla birlikte yöneticilerin memurlar için doldurduklar› ve memurlar›n baflar›lar›-
na, k›dem ilerlemesine ve atamalar›na esas olan sicil raporu uygulamas›na son ve-
rilmifltir. Milli E¤itim Bakanl›¤› da 24. 04.2011 tarihinde kanuni dayana¤›n› kaybe-
den ‘Millî E¤itim Bakanl›¤› Sicil Amirleri Yönetmeli¤i’ni kald›rm›flt›r. Kald›r›lan yö-
netmeli¤in yerine Memur Bilgi Sistemi getirilmifltir. Yasa Memur Bilgi Sistemi’ni
afla¤›da belirtilen biçimde düzenlemifltir.

• Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaras› esas al›narak kurumlar›nca
tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. 
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• Her memur için bir özlük dosyas› tutulur.
• Özlük dosyas›na, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa incele-

me, soruflturma, denetim raporlar›, disiplin cezalar› ile ödül ve baflar› belge-
si verilmesine iliflkin bilgi ve belgeler konulur.

• Memurlar›n baflar›, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemele-
rinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayr›lmalar›nda veya hizmetle iliflki-
lerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yan›nda özlük dosyalar› göz önünde
bulundurulur.

• Özlük dosyalar›n›n tutulma esaslar› ile özlük dosyalar›nda yer alacak belge-
lere iliflkin usûl ve esaslar Devlet Personel Baflkanl›¤›nca belirlenir

Memur Bilgi Sistemi ile baflar›, üstün baflar› de¤erlendirilmesi ve ödül sistemi
yeniden düzenlenmektedir. 

Okul Örgütlerinde ‹nsan Kaynaklar›n›n Ödüllendirilmesi
Ekonomik ve sosyal faktörler örgütlerde iflgücünün verimlili¤inin artt›r›lmas› ve
üretilen hizmetlerin kalitesinin artt›r›lmas›nda insan kaynaklar›n›n ödüllendirilme-
sini stratejik bir araç olarak kullan›lmas›n› zorunlu k›lm›flt›r. Sosyal ve psikolojik et-
menler örgütlerde ödülün; örgüt kültürü, örgütsel adanm›fll›k, örgütsel iklim ve ör-
gütsel adalet gibi kavramalarla iliflkisini ortaya koymufltur. ‹KY’de ödüller ifl ana-
lizlerine ba¤l› olarak düzenlenir ve do¤rudan parasal ödüller ve dolayl› ödüller bi-
çiminde verilir. Bu ba¤lamda insan kaynaklar›n›n ödüllendirilmesi örgütlerde bir-
çok amac›n gerçeklefltirilmesiyle iliflkilendirilmifltir. ‹KY’de ödüllün kulland›¤› baz›
süreçler flunlard›r (Bratton ve Gold, 2007):

• Örgütün amaçlar›n› gerçeklefltirmeye yönelik bütüncül stratejilerinin des-
teklenmesi,

• Daha nitelikli insan kaynaklar›n›n istihdam edilebilmesi,
• ‹fl performans› yüksek iflgörenlerin örgütlerde tutulabilmesi,
• Örgütsel eflitli¤in sa¤lanabilmesi,
• ‹flgörenlerin var olan potansiyellerini en yüksek düzeyde kullanmalar›na yö-

nelik güdülenmesi,
• ‘Örgütsel vatandafll›k’ sürecinin güçlendirilmesi,
• ‹flgörenin örgütle olan psikolojik sözleflmesinin güçlendirilmesi,
• Etkili bir yönetim sisteminin iflletilmesi biçiminde s›ralanabilir.
Örgütlerde ödül sistemine iliflkin ‘bürokratik model’ ve ‘post-bürokratik model’

olmak üzere iki yaklafl›mdan söz edilebilir. Bürokratik modelde ödül iflgörenin
maafl› temel al›narak, tüm iflgörenler aras›nda eflit miktarda, k›demi dikkate alarak
bireysel performansa göre verilir. Post-bürokratik modelde ise ödül; ifl performan-
s›na göre de¤iflken oranlarda, her iflgörene göre farkl›laflan bir yap›da, k›demden
çok performansa dayal› ve tak›m ya da birim performans› temel al›narak verilir
(Pfeffer, 1998).

Milli E¤itim sistemi içerisinde yer alan okul örgütlerinde insan kaynaklar›n›n
ödüllendirmesi bürokratik model çerçevesinde gerçeklefltirilir. 

Kamu personelinin baflar›s›n›n de¤erlendirilmesi ve ödüllendirilmesi 13.02.2011
tarih ve 6111 Say›l› Kanun’nun 122. Maddesi ile yeniden düzenlenmifltir. Madde
afla¤›daki hükümleri tafl›maktad›r. 

Görevli olduklar› kurumlarda ola¤anüstü gayret ve çal›flmalar› ile emsallerine
göre baflar›l› görev yapmak suretiyle; 

• kamu kayna¤›nda önemli ölçüde tasarruf sa¤lanmas›nda, 
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• kamu zarar›n›n oluflmas›n›n önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlar›n›n
önemli ölçüde azalt›lmas›nda, 

• kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde art›r›lmas›nda veya sunu-
lan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde 

somut olaylara ve verilere dayal› olarak katk› sa¤lad›klar› tespit edilen me-
murlara, merkezde ba¤l› veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar
taraf›ndan baflar› belgesi verilebilir. Üç defa baflar› belgesi alanlara üstün baflar›
belgesi verilir.

Üstün baflar› belgesi verilenlere, merkezde ba¤l› veya ilgili bakan ve illerde va-
liler taraf›ndan uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru ayl›¤›n›n (ek
gösterge dâhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir.

Bu maddeye göre bir malî y›l içinde ödüllendirileceklerin say›s›, kurumun y›l-
bafl›ndaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteflarl›¤›, Millî
E¤itim Bakanl›¤› ve Emniyet Genel Müdürlü¤ü kadrolar› için binde yirmisinden
fazla olamaz. Y›l içinde ödüllendirilen personel say›s› kurumlar›nca izleyen y›l›n
Ocak ay› sonuna kadar Devlet Personel Baflkanl›¤›na bildirilir.

Kamu kurum ve kurulufllar› yürütmekte olduklar› hizmetlerin özelliklerini göz
önünde bulundurarak memurlar›n›n baflar›, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üze-
re, Devlet Personel Baflkanl›¤›n›n uygun görüflü al›nmak kayd›yla, de¤erlendirme
ölçütleri belirleyebilir.

Okul Örgütlerinde Kariyer Planlamas› 
‹nsanlar›n günlük yaflamlar›n›n büyük bir k›sm›n› ifl yaflam› oluflturdu¤undan, ifl
onlar için yaflamsal bir olgudur (Barutçugil, 2004). Bu nedenle iflgörenlerin ifl ya-
flam›nda nerede olduklar›n›n ve nereye gideceklerine iliflkin bir kariyer planlar›n›n
olmas› onlar› belirsizlikten kurtar›rken, örgüt içinde insan kaynaklar›n›n etkin yö-
netimine iliflkin belirli bir yol haritas› sa¤lar. Geleneksel anlam›yla kariyer, iflgören-
lerin ifl çizgilerinde yukar› do¤ru ilerlemeleri anlam›nda kullan›l›r. Daha fazla üc-
ret, daha çok sorumluluk, daha yüksek bir statü ve sayg›nl›k ve daha fazla güç ka-
riyerde ilerlemeyle birlikte düflünülen kavramlard›r. Bir baflka bak›fl aç›s›yla kari-
yer; iflgörenlerin ifl yaflamlar›nda iflle ilgili deneyim, bilgi, beceri, tutum, yapt›klar›
iflle ilgili karar alma becerileri ve etkinliklerini içerir (Braton ve Gold, 2007; Dess-
ler, 2000). Kariyer planlamas› ise iflgörenlerin örgüt içerisinde yükseliflinin aflama-
land›r›lm›fl ve ulafl›labilir hedefler biçiminde örgüt ve iflgören taraf›ndan oluflturul-
ma sürecidir.

Okul örgütlerinde e¤itim ö¤retim s›n›f›nda çal›flan ö¤retmenlerin kariyer basa-
maklar›na iliflkin süreçler ‘Ö¤retmenlerin Kariyer Basamaklar›nda Yükselme Yö-
netmeli¤i’ taraf›ndan düzenlenir (Resmi Gazete, 13.08.2005, Say› 25905). Bu yönet-
melik gere¤ince ö¤retmenlik mesle¤i; ö¤retmen, uzman ö¤retmen ve bafl ö¤retme-
lik olmak üzere üç kariyer basama¤›na ayr›l›r. Adayl›k dönemini baflar›yla tamam-
layan ö¤retmenler, ö¤retmen olarak atan›r. Kariyer basamaklar›nda ilerlemede; k›-
dem, hizmetiçi ve lisansüstü ö¤retim, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlik-
ler; sicil puan› ve ö¤retmenleri merkezi olarak girdikleri s›nav puanlar› etkili olur.

1517.  Ünite  -  Okul larda ‹nsan Kayna¤›n›n Yönet imi

Kariyer planlamalar›;
• ‹flgörenlerin örgütsel 

ba¤l›l›¤›n› art›rabilir.
• ‹flgörenlerin

güdülenmifllik 
düzeylerini art›rabilir.

• ‹flgörenlerin ifl doyumunu
art›rabilir.

• Örgütün gelecekte 
gereksinme duyaca¤› 
insan kaynaklar›
belirlenir, 
planlan›r ve yetifltirilir.

• ‹flgörenlerin 
potansiyellerini ortaya 
ç›kar ve bunu örgütün 
hizmetine sunulur.

• Örgütsel etkinli¤in 
artmas›na katk› sa¤lar.
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Okul örgütlerinde insan kaynaklar› yönetim sü-
reçlerinin önemini aç›klamak
Okul örgütünde ‘anahtar kaynak’ olarak tan›mla-
nan insan kayna¤›n›n yönetimi stratejik bir önce-
lik kazanarak ön plana ç›km›flt›r. Okul örgütlerin-
de ‹nsan kaynaklar› yönetim (‹KY) süreçleri ge-
nel yönetim sürecinin bir parças› olarak ‘insan’
ögesine odaklan›r. Okul yönetimi ‹KY arac›l›¤›y-
la okul örgütünü amaçlar›na ulaflt›rmada insan
kaynaklar›n› stratejik olarak ifle koflmaya yönelik
yap› ve süreçler tasarlar. Örgütte kullan›lan tüm
kaynaklar aras›nda; amaçlanan sonuçlara ulafl-
mak için bafllang›çta var olan kapasitesi art›r›l›p
yenilenebilen tek kaynak insan kayna¤›d›r. Öte
yandan girdisi, süreçleri ve ç›kt›s› insan olan e¤i-
tim sisteminde yer alan okul örgütlerinde, örgü-
tün amaçlar›na ulaflmas›nda ‹KY, di¤er örgütlerle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha stratejik bir anlam tafl›r. 

‹nsan kaynaklar› yönetim süreçlerinin do¤uflu-
nu aç›klamak
Endüstri devrimi sonras› ortaya ç›kan karmafl›k ifl
bölümü, rekabet, örgütsel verim ve etkililik gibi
kavramlar, ifl süreçleri ve bu süreçleri yürüten in-
san kaynaklar›n›n yönetimine iliflkin bir yap›n›n
varl›¤›n› zorunlu k›lm›flt›r. Frederic W. Taylor ta-
raf›ndan ortaya at›lan Bilimsel Yönetim Yaklafl›-
m› ilk kez iflçi verimlili¤ini; (a) bilimsel ölçümle-
re, (b) ifl sürecinin di¤er ögeleriyle olan uyumu-
na ve (c) maksimum ç›kt›n›n elde edilmesine yö-
nelik bir sisteme dayand›rm›flt›r. Örgütlerin bü-
yümesi ve karmafl›klaflmas›, teknolojinin gelifl-
mesi, iflgörenlerin çal›flma koflullar›na yönelik ya-
sal düzenlemelerin yap›lmas› ve ifl gücü piyasa-
s›ndaki geliflmeler örgütlerde personel yönetimi
süreçlerinin yap›land›r›lmas›n› gerekli k›lm›flt›r.
Personel yönetiminin temel ifllevi; yönetimle ifl-
görenler aras›nda bir köprü kurmak, iflgörenlere
yönetimin ne bekledi¤ini, iflgörenlerin anlayaca-
¤› dilden anlatmak ve bu do¤rultuda yönetime
iflgörenlerden en iyi verimi nas›l alabilece¤ine
iliflkin tavsiyelerde bulunmakt›r. Personel yöneti-
mi temel ifllevleri do¤rultusunda personelin seçi-
mi, yerlefltirilmesi, ücret, maafl, yasal haklar, so-
rumluklar, denetim gibi teknik süreçler üzerine
odaklan›rken, örgütteki insan kayna¤›n› örgüt
için bir araç olarak görmüfl ve insan›n varl›¤›n›
örgütün varl›¤›na dayand›rm›flt›r.

‹nsan kaynaklar› yönetimine iliflkin kuramlar›
aç›klamak

Genel sistem kuram›na göre örgütleri; belli amaç-

lar› olan, bu amaçlar do¤rultusunda kendine uy-

gun girdileri seçip, çeflitli süreçlerle iflleyip amaç-

lar› do¤rultusunda ç›kt›lar haline dönüfltüren bir

sistem olarak tan›mlar. Okul örgütlerinde ‹KY alt

sisteminde ö¤retmenlerin bilgi beceri ve yeterli-

likleri d›fl çevreden gelen ç›kt›lar; ö¤retmenlerin

davran›fllar› yönetim süreçleri içerisinde ifllenen

ve iflleyen ögeler; ö¤retmenlerin ifl doyumlar› ve

performans› ise temel ç›kt›lard›r.

Okul örgütlerinin temel insan kayna¤› olan ö¤-

retmenlerin çok çeflitli rolleri vard›r. Rol Davra-

n›fl kuram› ö¤retmenlerin sadece e¤itim ö¤retim

etkinlikleriyle s›n›rland›r›lm›fl dersteki bireysel

performanslar›na odaklanmak yerine ö¤retmen-

leri okul örgütündeki sosyal sistemin bir parças›

olarak tan›mlar. Okul sosyal sisteminde ö¤ret-

menlerin ö¤retim etkinlikleri d›fl›nda üstelendik-

leri rehberlik, okul yönetimine katk› sa¤lama,

okul güvenli¤inden sorumlu olma ve ö¤rencile-

rin sosyal etkinliklerine katk› sa¤lama ve okul

çevresiyle iletiflim ve etkileflim gibi rollerini bir

bütün olarak ele al›r.

Kurumsal kuram örgütleri, sosyal çevrede üret-

tikleri ürün ve hizmetlere dayal› performanslar›

için ‘onay’ arayan sosyal varl›klar olarak tan›m-

lar. Örgütlerin varl›klar›n› sürdürebilmelerini ko-

laylaflt›rmalar› için kabul ve meflruiyet kazanma-

lar› gerekir. Her okul örgütü toplumsal yap›da

üstlendikleri ifllevleriyle ve e¤itim ö¤retim baflta

olmak üzere yak›n ve uzak çevresine üretti¤i hiz-

metlerle farkl› düzeylerde kurumsallaflm›flt›r. Bu

kurumsallaflmada; ö¤rencilere sa¤lad›¤› diplo-

mayla gelen bilgi, beceri ve tutumlar, bilgi bece-

ri ve tutumlar›n bir üst ö¤renim basama¤›, ebe-

veynler ve yak›n çevresinden taraf›ndan kabul

görmesi gibi d›flsal de¤iflkenler etkili olur.

Kaynak Ba¤›ml›l›¤› Kuram› da örgütle, örgütü

oluflturan ögeler aras›ndaki iliflkiye odaklan›r.

Ancak kaynak ba¤›ml›l›¤› kuram› bu iliflkilerde

örgütün ögeleri aras›nda kaynaklar›n de¤iflimini

ön plana al›r. Her okul örgütünün farkl› bilgi ve

becerilere sahip farkl› insan kaynaklar› talebi var-

d›r. Milli E¤itim sistemi içinde de¤erlendirildi¤in-
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de kaynak ba¤›ml›¤› kuram›na göre ‹KY ‹l/‹lçe

Milli E¤itim müdürlükleri düzeyinde okul örgüt-

leri aras›ndaki insan kaynaklar›na olan ba¤›ml›l›-

¤› koordine eder.

Okul örgütlerinde nicel aç›dan en büyük insan

sermayesi ö¤retmenlerdir. Ö¤retmenler sahip ol-

duklar› bilgi beceri ve tutumlar›yla okul örgütle-

rinin en önemli insan sermayesi olarak örgütün

amaçlar›na hizmet edecek mesleki bir potansiye-

le sahiptir. Ancak ö¤retmelerin mesleki potansi-

yellerinin ifl performanslar›na yans›yabilmesi

okul örgütlerinde gerçeklefltirilecek etkili ‹KY sü-

reçleriyle olanakl›d›r.

Kaynak Ba¤l›l›¤› Kuram›na göre okul örgütleri

yetifltirdikleri ö¤rencileriyle di¤er okul örgütleri

üzerinde bir rekabet üstünlü¤üne sahiplerse ba-

flar›l›d›rlar. Baflka bir deyiflle, okul örgütleri ö¤-

rencilerinde istendik bilgi, beceri, de¤er ve tu-

tumlar› yaratmada gelifltirdikleri stratejiler bafla-

r›yla sonuçland›ysa, yetifltirilen ö¤renciler üst ba-

samaktaki ö¤retim kurumlar› ya da iflverenlerce

genel kabul görüp yüksek oranda talep ediliyor-

larsa baflar›l›d›rlar. ‹KY sundu¤u ifllevler baflta

ö¤retmenler olmak üzere, okulun tüm insan kay-

naklar› üzerinde bir rekabet üstünlü¤ü yaratma-

da etkili oldu¤u için önemlidir.

Okul örgütlerinde insan kaynaklar› yönetiminin

ifllevlerini aç›klamak 

‹KY’nin ifllevleri örgütün kamu, özel ya da kar

amac› olmayan bir sivil toplum örgütü niteli¤in-

de olmas›; içinde bulundu¤u çevre ve benimse-

nen yönetim yaklafl›m›na göre farkl›klar göster-

mesine karfl›n, temel olarak flu ifllevleri içerir: ‹n-

san kaynaklar›n›n planlanmas›, ifle yerlefltirme,

insan kaynaklar›n›n yetifltirilmesi ve gelifltirilme-

si, performans de¤erlendirme, ödüllendirme ve

kariyer planlamas›.

‹nsan Kaynaklar› Planlamas›: Okul örgütle-

rine yönelik ‹nsan Kaynaklar› Planlamas› bakan-

l›k düzeyinde ‘E¤itim Personeli Planlama ve De-

¤erlendirme Kurulu’ ve ‹l Milli E¤itim Müdürlük-

leri düzeyinde ‘‹l E¤itim Personeli Planlama Ku-

rulu’ arac›¤›yla gerçeklefltirilir. ‹nsan kaynaklar›-

n›n planlanmas› ve ifle yerlefltirmelerde (a) yerel

gereksinmeler göre merkezi planlama ve yerlefl-

tirme ve (b) yerel planlama ve yerlefltirme olmak

üzere iki yol izlenir. Okullarda en büyük insan

kayna¤› olma niteli¤i gösteren ö¤retmenlerin

planlamas›nda; (a) norm kadro merkezli kadrolu

ö¤retmenlerin, (b) bakanl›kça planlamas› yap›-

lan sözleflmeli ö¤retmenlerin, (c) ‹l Milli E¤itim

Müdürlükleri’nce planlamas› yap›lan kadrosuz

sözleflmeli ö¤retmenlerin ve (d) Okullarca plan-

lamas› yap›lan ve finansman› ek ders ücreti te-

mel al›narak okul aile birliklerince gerçeklefltiri-

len usta ö¤reticilerin planlanmas› ve yerlefltiril-

mesi olmak üzere dört farkl› statüye göre planla-

ma ve yerlefltirme gerçeklefltirilir.

‹fle Yerlefltirme: En büyük ve en temel insan

kayna¤›n› oluflturan ve e¤itim ö¤retim s›n›f›nda

yer alan ö¤retmenlerin ifle yerlefltirilmelerinde

04.03.2006 tarihinde yay›mlanan ‘Millî E¤itim Ba-

kanl›¤› Ö¤retmenlerinin Atama ve Yer De¤ifltir-

me Yönetmeli¤i’ 6. Maddesi gere¤ince Ö¤ret-

menlik görevine atanacaklarda 657 say›l› Devlet

Memurlar› Kanununun 48’inci maddesinde belir-

tilen genel flartlar yan›nda baz› özel flartlar ara-

n›r. ‹fle yerlefltirilmek üzere atamas› yap›lan per-

sonele ait ‘atama kararnamesi’ ‹l/‹lçe Milli E¤itim

Müdürlükleri kanal›yla okul yönetimine iletilir ve

atanan personelin okula baflvurmas› beklenir.

Okul yönetimi atanan personelin göreve baflla-

mas›yla birlikte bir göreve bafllama yaz›s› yazar

ve ö¤retmenlerin ildeki dosyalar› için sicil fifli,

foto¤rafla birlikte ‹l/‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü-

ne bildirir. Sözleflmeli personelin ifle bafllat›lma-

s›nda ‘Personel Sözleflmesi’ imzalat›l›r.

E¤itim ve Gelifltirme: Yeni ya da var olan iflgö-

renlere mesleki bilgi ve becerilerin kazand›r›lma-

s› ve okul örgütünün amaçlar›n› daha iyi anlam-

lar›na iliflkin süreçleri içerir (Dessler, 2000). Milli

E¤itim sistemi içerisinde yer alan okul örgütlerin-

de insan kaynaklar›n›n yetifltirilmesi ve gelifltiril-

mesinde iki temel süreçten söz edilebilir. Bunlar

‹fle yeni yerlefltirilen insan kaynaklar›n›n zorunlu

adayl›k ve stajyerlik e¤itimi ve ifl süreçleri içeri-

sinde dan›flmanl›k yoluyla yetifltirilmesi ve okul-

da yer alan insan kaynaklar›n›n e¤itim gereksin-

meleri do¤rultusunda okul, il ve bakanl›k düze-

yinde düzenlen hizmet içi e¤itim etkinlikleri ara-

c›l›¤›yla yetifltirilmesi ve gelifltirilmesidir.

Performans De¤erlendirmesi: ‹flgörenlerin o

an ve/veya geçmiflteki performanslar›n›n ifl per-

formans ölçütlerine göre de¤erlendirilmesidir.

Okul örgütlerinde e¤itim ö¤retim s›n›f›nda yer

4
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alan iflgörenler için performans de¤erlendirmesi

‘Memur Bilgi Sistemi’ müfettifl gözlem raporlar›y-

la gerçeklefltirilir. Performans de¤erlendirme bafl-

ta okul örgütünün performans›n›n artt›r›lmas›, bi-

reysel ve örgütsel geliflim olmak üzere çeflitli ör-

gütsel amaçlara hizmet eder. ‹fl sorumluluklar›-

n›n gerektirdi¤i ölçütlerin gelifltirilmesi, ifl analiz-

lerinin gelifltirilip iyilefltirilmesi, iflgörenlerin bi-

rincil ifl beklentilerini ortaya koyacak bir sürecin

gelifltirilmesi, ifl performans›na iliflkin bir geribil-

dirim sisteminin kurulmas›, ifl de¤erlendirme sis-

teminin amaçlar›n›n hangi oranda gerçeklefltiril-

di¤inin de¤erlendirilmesi, ödüllendirme ve kari-

yerde ilerlemeye iliflkin nesnel ölçütlerin geliflti-

rilmesi ve örgütlerin örgütsel performanslar›n›n

iyilefltirilmesine iliflkin insan kaynaklar›na iliflkin

süreçler tasarlanmas› bu amaçlardan baz›lar›d›r.

Ödül: Örgütlerde ödül sistemine iliflkin ‘bürokra-

tik model’ ve ‘post-bürokratik model’ olmak üze-

re iki yaklafl›mdan söz edilebilir. Bürokratik mo-

delde ödül iflgörenin maafl› temel al›narak, tüm

iflgörenler aras›nda eflit miktarda, k›demi dikkate

alarak bireysel performansa göre verilir. Post Bü-

rokratik modelde ise ödül; ifl performans›na gö-

re de¤iflken oranlarda, her iflgörene göre farkl›la-

flan bir yap›da, k›demden çok performansa da-

yal› ve tak›m ya da birim performans› temel al›-

narak verilir. Milli E¤itim sistemi içerisinde yer

alan okul örgütlerinde insan kaynaklar›n›n ödül-

lendirmesi bürokratik model çerçevesinde ger-

çeklefltirilir. ‹KY’de ödüllendirme süreci; ayr›nt›l›

ifl analizleri ve bu analizlerin oluflturdu¤u perfor-

mans ölçütlerine göre gerçekleflmesine karfl›n,

Milli E¤itim sistemi içerinde yer alan okul örgüt-

lerinde daha önceki bölümlerde tart›fl›ld›¤› gibi

ayr›nt›l› ifl analizlerinden, objektif ve yeterli per-

formans ölçütlerinin varl›¤›ndan söz edilemez.

Bu nedenle ödüllendirme sistemi daha çok bü-

rokratik yap› içerisinde etkin kullan›lamayan bir

araç olarak ifllemektedir. Okul örgütlerinde e¤i-

tim ö¤retim s›n›f›nda çal›flan ö¤retmenlerin kari-

yer basamaklar›na iliflkin süreçler ‘Ö¤retmenle-

rin Kariyer Basamaklar›nda Yükselme Yönetme-

li¤i’ taraf›ndan düzenlenir. Bu yönetmelik gere-

¤ince ö¤retmenlik mesle¤i; ö¤retmen, uzman ö¤-

retmen ve bafl ö¤retmelik olmak üzere üç kari-

yer basama¤›na ayr›l›r. Adayl›k dönemini bafla-

r›yla tamamlayan ö¤retmenler, ö¤retmen olarak

atan›r. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi, insan kaynaklar› yönetimi-
nin okul örgütlerinde di¤er örgütlerle karfl›laflt›r›ld›¤›n-
da öncelikli bir öneme sahip olmas›n› aç›klar?

a. Okul örgütlerinde e¤itim sürecinin girdisi, sü-
reçleri ç›kt›s›n›n insan olmas›

b. Okul örgütlerinin de¤iflime direnç gösteren bir
yap›s›n›n olmas›

c. Okul örgütlerinde ifl bölümünün farkl›laflmas›
d. Okul örgütlerinin kar amac› gütmeyen örgütler

aras›nda yer almas›
e. Okul örgütlerinin hizmet üreten örgütler aras›n-

da yer almas›

2. Afla¤›dakilerden hangisi, insan kaynaklar› yönetimi-
nin ortaya ç›kmas›na neden olan personel yönetim sü-
recinin yersizliklerinden biridir?

a. ‹flgörenlere iliflkin kay›tlar› tutmada yetersiz
kalmas›

b. ‹flgörenlerin denetlenmesine iliflkin yetersiz kal-
mas›

c. ‹flgörenlere yönelik yasal ve bürokratik süreçle-
rin iflletilmesine iliflkin yetersiz kalmas›

d. ‹flgörenlere iliflkin yönetsel teknik süreçlerde ye-
tersiz kalmas›

e. ‹flgörenlerin yeterlilikleri ve gereksinmelerinin
dikkate al›nmas›nda yetersiz kalmas›

3. ‹nsan kaynaklar› yönetiminin ifllevlerinin okul örgüt-
lerinin rekabet üstünlü¤ü kazanmas›na yönelik flekillen-
mesini öngören kuram, afla¤›dakilerden hangisidir?

a. Rol Davran›fl› 
b. Kurumsal 
c. Kaynak Ba¤›ml›l›¤› 
d. Kaynak Ba¤l›l›¤› 
e. ‹nsan Sermayesi 

4. Afla¤›daki kuramlardan hangisi, insan kaynaklar› yö-
netiminin arac›l›¤›yla örgütsel de¤iflim yaratmada; okul
örgütünün tarihsel köklerini, örgütün içinde bulundu¤u
çevrede kabul edilme ve onaylanma stratejilerini önce-
likle dikkate al›r?

a. Rol Davran›fl› 
b. Kurumsal 
c. Kaynak Ba¤›ml›l›¤› 
d. Kaynak Ba¤l›l›¤› 
e. ‹nsan Sermayesi 

5. Afla¤›dakilerde hangisi, okul örgütlerinde insan kay-
naklar› yönetiminin iflgörenlere yönelik amaçlar›ndan
biri de¤ildir?

a. ‹fl yaflam kalitesini iyilefltirmek
b. ‹fl doyumlar›n› iyilefltirmek
c. Ekonomik durumlar›n› iyilefltirmek
d. Etik davran›fllar› gelifltirmek
e. Güdülenmifllik düzeylerini iyilefltirmek

6. Afla¤›dakilerden hangisi performans de¤erlendirme
sürecinin amaçlar›ndan biri de¤ildir?

a. ‹nsan kaynaklar› planlar›n› oluflturmak
b. Performans ölçütlerini gelifltirmek
c. ‹fl analizlerini gelifltirilip iyilefltirmek
d. ‹flgörenlerin ifl beklentilerini belirlemek
e. ‹fl performans›na iliflkin bir geribildirim sistemi-

ni kurmak

7. Afla¤›dakilerden hangisi okul örgütlerinde kariyer
planlamas›n›n örgüte sa¤lad›¤› yararlardan biri de¤ildir?

a. ‹flgörenlerin örgütsel ba¤l›l›¤›n›n artmas›
b. ‹flgörenlerin güdülenmifllik düzeylerinin artmas›
c. ‹flgörenlerin ifl doyumunun artmas›
d. Örgütsel etkinli¤in artmas›na katk› sa¤lamas›
e. ‹flgörenler aras›nda bireysel rekabetin artmas›

8. Afla¤›dakilerden hangisi, ilk kez atanacak ö¤retmen-
lerin insan kayna¤› olarak seçiminde ve ifle yerlefltiril-
melerinde etkili de¤ildir?

a. Talim Terbiye Kurulu’nun kararlar›
b. Sa¤l›k durumu
c. Yafl›
d. Cinsiyeti
e. KPSS puan›

9. Afla¤›dakilerden hangisi insan kaynaklar›n›n planla-
mas›na esas olan ‘Norm Kadro’ uygulamas›n›n amaçla-
r›ndan biri de¤ildir?

a. Kamu kaynaklar›n›n verimli kullan›lmas›
b. ‹nsan kaynaklar›n›n gereksinmelerle iliflkilen-

dirilmesi
c. Kadrolar›n gerçek ifl yüklerine göre planlanmas›
d. Nitelik ve k›demle gereksinim duyulan insan

kaynaklar›n›n iliflkilendirilmesi
e. Ücretlendirmenin belirlenen kadrolara göre ger-

çeklefltirilmesi

10. Afla¤›dakilerden hangisi, ö¤retmenlerin de¤erlendi-
rilmesine yönelik sicil raporlar›na iliflkin elefltirilen ek-
sikliklerden biri de¤ildir?

a. Ölçütlerin tüm kamu personeline yönelik olmas›
b. Sadece tek bir de¤erlendiricinin puanlamas›
c. Nesnel olarak ölçülemeyecek ölçütleri içermesi
d. ‹fl performans› ile ilgili tüm ölçütleri kapsamas›
e. Baz› ölçütlerin ifl performans› ile iliflkili olmas›

Kendimizi S›nayal›m
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Ö¤retmen Tayinleri SOS Veriyor

ÖSYM ve MEB gibi milyonlarca insan›n kaderine yön

veren kurumlar›n muhataplar›na gösterdikleri ilgi ve

uygulamalar üzüntü verici boyutlarda. Her iki kurum

da biz yapt›k oldu mant›¤› içerisinde diledi¤ince hare-

ket ediyor. Ne bir bilgilendirme var, ne de arand›¤› za-

man bulunabiliyorlar.

Ö¤retmen atamalar›yla ilgili yeni düzenlemeler yap›ld›.

Ama belli ki yine tek yönlü ve yine ö¤retmenleri ma¤-

dur edecek nitelikte. 

‹l içi ve il d›fl› tayinlerle ilgili olarak her gün yüzlerce

mail geliyor. Her biri sitem yüklü. Çünkü al›nan karar-

lar, yaflamlar›n› ve umutlar›n› altüst etmifl durumda. ‹fl-

te baz›lar›: 

“Bilgisayar ö¤retmeniyim. Soluksuz bir flekilde il d›fl›

atama zaman›n› bütün ö¤retmen arkadafllar›m gibi bek-

ledim. Ama flimdi Do¤u ve Güneydo¤u haricindeki hiç-

bir ile tayin isteyemiyorum. Bilgisayar ö¤retmenli¤inde

aç›k olmamas› mümkün de¤il. fiu an için bütün ö¤ret-

men arkadafllar›m gibi ben de oyuna getirildi¤imizi dü-

flünüyorum. Bu söyledi¤im fley bütün branfllar için de

geçerli... Lütfen bizlere yard›m edin...” 

“Tüm e¤itimciler ad›na il d›fl› atamalarda büyük haks›z-

l›klar yap›ld›¤›n› duyurmak istiyorum. ‹l içi tayinlerde

aç›k olan bölgeler, il d›fl› atama yap›laca¤› zaman kapa-

l› görünüyor. Aç›k olan okullar tayin formunda belirtil-

memifl. Lütfen bizlere yard›mc› olun. Do¤u’ya 3 y›l hiz-

met için geldik 10-11. y›l›m›z› çal›fl›yoruz Ama hâlâ Ba-

t›’ya gidemedik. Kadrolar, il içi atamalarla doldurulu-

yor. Eylüle çok az kadro b›rak›l›yor. Biz yine eski yer-

lerimizde kal›yoruz. El alt›ndan yap›lan tayinler de ça-

bas›. Lütfen bizim sesimiz olun.” 

“Y›llard›r Do¤u’da görev yapan ö¤retmenleriz. Bu hü-

kümet D ve E tipi ilçeleri de Do¤u hizmetinden sayd›.

Dolay›s›yla Bat›’daki arkadafllar Do¤u’ya gelmekten kur-

tuldu. Bizler tam da bu sene gideriz derken Bat›’dakiler

il içi tayinle buralar› doldurdu ve biz yine buralarda kal-

d›k. MEB’den istediklerimiz; 

1. Zorunlu hizmeti, il içi tayinlere dâhil etmesinler, 

2. ‹ller gerçek aç›klar›n› yay›mlas›nlar (il içinde 50 aç›k

görünen okula 7 baflvuru olmufl. 43 kifli aç›k olmas› ge-

rekirken 10 kifli görünüyor, di¤er 33 kifli için iller ken-

di adamlar›n› yerlefltirecek. Daha önceki y›llarda oldu,

bu y›l da olacak)” 

“2005 y›l›nda yay›mlanan Baflbakanl›k genelgelerinde

kurum içi yer de¤ifltirmelere iliflkin k›s›tlay›c› bir düzen-

leme bulunmamaktad›r. 

Bütün bunlar ve Anayasa’da dahi maddesi olan aile ya-

p›s›n›n korunmas›na uygun bir durum olmad›¤› apaç›k

ortada iken, ad› üstünde efl ya da sa¤l›k durumu özür

grubu... Yani bir zorunluluk, bir özür söz konusu iken,

gerekli temel ve haz›rlay›c› e¤itimler de tamamlanm›fl

iken insanlar›n efllerinden en az 1,5 y›l ayr› kalmalar›

neden? 2005 y›l›na kadar olan k›lavuzlarda böyle bir

engel yok iken bu sene neden böyle bir kurala gerek

duyuldu? 

Milli E¤itim Bakanl›¤› 2006 y›l› iller aras› yer de¤ifltirme

k›lavuzunda da uygulanacak olan bu madde teyit edil-

mifltir. Bu flekilde yay›mland›¤› zaman da mahkemelik

olaca¤› aflikârd›r.” 

“Bingöl’de ö¤retmenim. Beni ve evli arkadafllar›m› çok

üzen önemli bir sorunla karfl› karfl›yay›z. MEB

04.03.2006 tarihinde yay›mlad›¤› yeni yönetmelikle 2007

Haziran’dan önce kesinlikle efllerimizin yan›na gidemi-

yoruz. Ayr›ca benim istedi¤im il Bat› de¤il. Yine Do-

¤u’da bir il. Lütfen bu sorunu bizim için gündeme tafl›-

y›n. A¤ustos ay›na kadar bu sorun düzelmezse biz iki

dönem daha efllerimizden ayr› kalaca¤›z.” 

Özetin özeti: Hemen her konuda, vatandafl›n sesine ne-

redeyse hiç önem verilmiyor. Ö¤retmenler bile dertleri-

ni anlatamazken, konuflan Türkiye nas›l yarat›lacak? 

Kaynak: Abbas Güçlü taraf›ndan yaz›lan bu makale,

17 May›s 2006 Çarflamba günü yay›nlanan Milliyet

Gazetesindeki köfle yaz›s›d›r. 

Yaflam›n ‹çinden

“
17.05.2006

”



1577.  Ünite  -  Okul larda ‹nsan Kayna¤›n›n Yönet imi

1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusuna bak›n›z.
2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Personel Yönetiminden

‹nsan Kaynaklar› Yönetimine Geçifl” konusuna
bak›n›z.

3. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹nsan Kaynaklar› Yönetimi-
ne ‹liflkin Kuramlar” konusuna bak›n›z.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “‹nsan Kaynaklar› Yönetimi-
ne ‹liflkin Kuramlar” konusuna bak›n›z.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Örgütlerinde ‹nsan
Kaynaklar› Yönetiminin Amaçlar› ve ‹fllevleri”
konusuna bak›n›z.

6. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Örgütlerinde Perfor-
mans De¤erlendirme” konusuna bak›n›z.

7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Örgütlerinde Kariyer
Planlamas›” konusuna bak›n›z.

8. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Örgütlerinde ‹nsan
Kaynaklar› Planlanmas› ve Norm Kadro Uygu-
lamas›” konusuna bak›n›z.

9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Örgütlerinde ‹nsan
Kaynaklar› Planlanmas› ve Norm Kadro Uygu-
lamas›” konusuna bak›n›z.

10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul Örgütlerinde Perfor-
mans De¤erlendirme” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Küreselleflme ve biliflim teknolojilerindeki de¤iflim ve
dönüflüm e¤ilimleri okul örgütlerinde insan kaynaklar›
yönetimi üzerinde iki biçimde etkili olmaktad›r. Bu et-
kilerden ilki, baflta ö¤retmenler olmak üzere okul ör-
gütlerindeki tüm insan kaynaklar›n›n mesleki geliflim
ve yenileflmeye dönük biliflim teknolojiyle ortaya ç›kan
becerileri kazanmalar› ve ifl performans›na yans›tmala-
r›na dönüktür. Örne¤in ö¤retmenler biliflim teknoloji-
lerle birlikte ortaya ç›kan ö¤retim teknolojilerini ifl per-
formanslar›na yans›tarak ö¤retim etkinliklerinin bir par-
ças› haline getirmelidirler. Buda ‹KY’de yetifltirme ve
gelifltirme etkinli¤inin bir parças›d›r. ‹kinci olarak ise
biliflim teknolojileri, ‹KY süreçlerinin etkinli¤ini art›r-
maya yönelik ortaya ç›kan yazl›mlar arac›l›¤›yla okul
örgütlerinde ‹KY süreçlerini etkilemektedir. Bu gün ül-
kemizdeki okul örgütlerinde insan kaynaklar›na iliflkin
birçok süreç geliflmifl yaz›l›mlarla yürütülmektedir. Bu-

nun yan› s›ra MEB-ILSIS otomasyon sistemiyle hem
‹l/‹lçe Milli E¤itim Müdürlükleri hem de bakanl›k düze-
yinde ‹KY sistemine iliflkin birçok ifllem a¤ üzerinden
gerçeklefltirilmektedir.

S›ra Sizde 2

Personel Yönetimi ile ‹KY aras›ndaki temel fark Perso-

nel Yönetimde insan kaynaklar›na yönelik s›n›rl› ve tek-

nik hizmetlerin olmas› ve insan kaynaklar›ndan çok, in-

san kaynaklar›n›n nitelikleri aras›ndaki farklar› dikkate

almaks›z›n ifl sürecinin merkezde olmas›d›r. Okul ör-

gütlerinde ‹KY, baflta mesleki geliflim olmak üzere ö¤-

retmenlerin güdülenmesi, kariyer planlar›n›n oluflturul-

mas› ve daha etkili de¤erlendirilip ödüllendirilmelerine

iliflkin yönetime bir yol haritas› sunarken, ö¤retmenle-

rin ifl doyumlar›n› ve örgütsel adanm›fll›klar›na da katk›

sa¤lamaktad›r.

S›ra Sizde 3

Her kuram kendi yönetim felsefesi ve ilgi oda¤› do¤rul-

tusunda ‹KY süreçlerine bir rol biçer. Bu anlam›yla tüm

kuramlar okul örgütlerinin ‹KY’de dikkate almas› gere-

ken bir yönü vurgularlar. Örne¤in Genel Sistem Kura-

m›, ‹KY ile örgüt yönetim sistemi aras›ndaki uyumu

merkeze alarak insan kaynaklar›n›n bütüncül bir yöne-

tim felsefesi dâhilinde yönetilmesini ön plana ç›kar›r.

Rol Davran›fl› Kuram›, baflta ö¤retmenler olmak üzere

tüm iflgörenlerin okul örgütünde üstlendikleri roller ve

bu rollerin di¤er iflgören rolleri aras›ndaki uyumuna

odaklan›r. Kurumsal Kuram; daha çok büyük bürokra-

tik kamu kurumlar› için tasarlad›¤› ‹KY ifllevleriyle, ka-

muda yer alan okul örgütleri için daha uygun görünse

de, iflgörenlerin nitelikleri, gelifltirilmesi ve iflgören rol-

leri aras›ndaki uyum aç›s›ndan daha s›n›rl› süreçlere sa-

hiptir. Kaynak Ba¤›ml›l›¤› Kuram›, daha çok büyük ve

ifl bölümüne yönelik derin bir farkl›laflman›n oldu¤u

okul örgütleri için uygunluk gösterir. ‹nsan Sermayesi

Kuram› ise ‹KY süreçleri içerisinde e¤itim ve gelifltirme-

yi merkeze al›r. Kaynak Ba¤l›l›¤› Kuram›, ister kamu is-

ter özel sektörde yer alan okul örgütlerinde ‹KY aral›-

¤›yla rekabete dayal› bir üstünlük yaratman›n yollar›n›

arar. Bu ba¤lamda ‹KY yaklafl›m›n›n ne olaca¤› büyük

ölçüde üst yönetimin öncelikleri, örgütün içinde bulun-

du¤u içsel ve çevresel koflullar ve örgütün temel ilgi

oda¤›na ba¤l›d›r.
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Okul Yönetim 
‹flleri

Yeni mezun ö¤retmenler ilk atamalar›n› dört gözle beklerken görevlerine bafllar-
ken büyük heyecanlar yaflarken nas›l oluyor da bu ö¤retmenler görevlerine baflla-
d›ktan belli bir süre sonra heveslerinde azalma, heyecanlar›nda sönme gerçeklefle-
biliyor? Ya da bir 5 yafl›ndaki çocu¤un okula gitmek için can atmas› ama okula
bafllad›¤›n›n daha ilk haftalar›nda okuldan so¤umas›, okula gitmemek için binbir
bahaneler uydurmas› nas›l aç›klanabilir? Acaba bu heyecanlar›n sönmesinin,
okul yönetim ifllerinin etkilili¤i ile bir ilgisi olabilir mi? 

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra,

Personel Hizmetlerinin Yönetilmesinin kapsam›n› aç›klayabilecek,
Ö¤renci Hizmetlerinin iflleyiflini tan›mlayabilecek,
E¤itim Program›n›n içeri¤ini aç›klayabilecek,
‹flletme hizmetleri kapsam›nda yer alan hizmetleri aç›klayabilecek

bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

N
N
N
N

8



• G‹R‹fi
• PERSONEL H‹ZMETLER‹N‹N YÖNET‹M‹
• Ö⁄RENC‹ H‹ZMETLER‹N‹N YÖNET‹M‹
• E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M H‹ZMETLER‹N‹N YÖNET‹M‹
• OKUL ‹fiLETMES‹ ‹LE ‹LG‹L‹ H‹ZMETLER‹N‹N YÖNET‹M‹

Örnek Olay

Okulun ‹flleri Biter mi...?
Salih Bey bir ilkö¤retim okulunun müdürüdür. Salih Bey saat 10’a do¤ru oldukça
sinirli bir flekilde okula gelir. Saat 9.30’daki toplant›s›na geç kalm›flt›r. H›fl›mla bi-
naya girer, toplant› salonuna gider ve salonda 10 ö¤retmenden sadece beflinin gel-
di¤ini görür. Müdür yard›mc›s› da henüz gelmemifltir. Çok sinirlenir ve gelen ö¤-
retmenlere yüksek sesle: “Bu nas›l bir disiplinsizliktir? Bu insanlara ö¤renciler
emanet ediliyor. ‹zin için sabah›n köründe odam›n önüne dizilmeyi biliyorlar
ama!”. Can› çok s›k›lm›flt›r. Hemen h›zl› bir flekilde toplant›y› yapar ve odas›na ge-
çer. Yapmas› gereken o kadar çok ifl vard›r ki hangi birinden bafllayaca¤›n› bile-
mez. “Ah flu fasa fiso ifller olmasa yok onun raporu yok bunun mazereti, yok mev-
zuat, bütçe. Bir de üstüne e¤itim iflleri yok mu? Ö¤rencinin derdiyle u¤rafl, velisiy-
le u¤rafl. Yav bizimki de can...Ah ah...bu ›v›r z›v›r ifller olmasa yöneticilik çok gü-
zel bir ifl, prestijli bir ifl. Zaten flu prestiji olmasa bir dakika bile yapmazd›m mü-
dürlük ama iflte n’apal›m.” diye kendi kendine dertleflmektedir. Bu arada kap› t›k-
lar. “Gir” diye seslenir. Sabah toplant›ya gelmeyen müdür yard›mc›s› Murat Bey
kap›da belirir. “Vay, vay, vay, beyefendiler teflrif edebildiler nihayet.”, diye alayl›
bir flekilde karfl›lar Murat Bey’i. “Efendim kusura bakmay›n, sabah saat 7.30’da
okula geldim ve kalorifer kazan dairesinin su bast›¤›n› gördüm. Size ulaflmaya ça-
l›flt›m ama ulaflamad›m. Tesisatç› bulup getirdim derken borular›n yenilenmesi ge-
rekti¤ini fark ettik. Sabahtan beri bu ifl ile u¤rafl›rken toplant›y› da kaç›rd›m.” der
Murat Bey. Salih Bey birden yerinden f›rlar ve “Eyvah okula masraf ç›kt›. Nas›l
karfl›layaca¤›z bunu flimdi?...”
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Anahtar Kavramlar
• Okul
• Okul Yönetimi ‹flleri
• Yönetici
• Ö¤renci Hizmetleri

• Personel Hizmetleri
• Bütçe
• E¤itim Hizmetleri
• Okul-Çevre ‹liflkileri

‹çindekiler



G‹R‹fi
Okul, bütün okul üyeleri için yaflanabilir bir ortam olarak düflünüldü¤ünde ne ö¤-
retmenlerin ne de ö¤rencilerin heyecanlar›nda azalma, coflkular›nda gerileme ol-
mayacakt›r. Böyle bir ortam› yaratabilmek ve bunu sürdürmek ise okul yöneticisi-
nin görevidir. Okul yöneticisi temelde yönetim süreçlerini okul yönetim hizmetle-
rinde etkili kullanabilen kiflidir. ‹ster ilkö¤retim okulu yöneticisi olsun ister ortaö¤-
retim yöneticisi olsun, kendisinden okulun amaçlar›na ulaflmak için madde ve in-
san kaynaklar›n› örgütleyerek, iflgörenleri etkili iletiflim araçlar› ile ayn› amaca yö-
nelterek eflgüdümlü olarak çal›flmalar›n› sa¤layan ve amaçlara ulaflma derecesini
de¤erlendirmekle yükümlü, görev ve sorumluluklar›n›n bilincinde olan bir yöneti-
ci olmas› beklenir. Bununla beraber yöneticinin neyi nas›l yapaca¤›, yetki ve so-
rumluluklar› ile okulun yönetim hizmetleri, yasa ve yönetmeliklerle belirtilmifltir.
Okul yönetim hizmetlerini yerine getirirken okul politikalar›, okul kurallar› yöne-
tici için temel oluflturan önemli ö¤elerdir. Bu ögeler de bir okul müdürünün amaç
yönelimli, esnek, sab›rl›, h›zl› ve atak olmas›n› beraberinde getirmektedir. Okul yö-
neticileri görev ve sorumluluklar›n› yerine getirirken; zaman› etkili kullan›r, okulu
ikinci bir yuva olarak görür ve olabildi¤ince okulda zaman geçirirler, okulun için-
de sürekli hareket halindedirler, binay› dolafl›rlar, okul üyeleri ile iletiflim kurarlar
sorunlar› takip ederler, kendini sürekli gelifltirir ve yenilikleri yak›ndan izlerler.
(Hoy ve Miskel, 2005, s. 377-378). 

PERSONEL H‹ZMETLER‹N‹N YÖNET‹M‹
Okul müdürü yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre hareket eder. Okul Müdü-
rü yetki ve sorumlulu¤una ba¤l› olarak insan ve madde kaynaklar›n› kullanarak
okulu amaçlar›na ulaflt›rmakla görevlidir. ‹nsan kayna¤›n› okulun çal›flanlar› (per-
sonel) oluflturmaktad›r. Okulda personel hizmetleri; “personelin sa¤lanmas› ve ya-
rarlan›lmas›, gerekli personel için istekte bulunulmas›, atanan personelin göreve
bafllat›lmas›, görev yerinin de¤ifltirilmesi, gerekti¤inde ödüllendirilmesi, cezaland›-
r›lmas›, yetifltirilmesi, gelifltirilmesi, yükseltilmesi ve gerekli durumda ifline son ve-
rilmesi gibi, personelin okulda göreve bafllad›¤› andan ayr›l›ncaya kadar özlük ifl-
lerini yapmak üzere harcanan çabalar›n tümünü kapsamaktad›r” (Taymaz, 2000;
Baflaran, 2006). 

Bir okulda kaç tip personel vard›r? Bunlar nas›l grupland›r›lm›flt›r?

Bir okulda personel hizmetleri kapsam›na giren iflleri afla¤›daki flekilde grupla-
mak mümkündür:

• Atama, nakil ve ifle bafllama;
• Personel özlük haklar›,
• Memurlar›n ödevleri ve sorumluluklar›,
• Sicil ve disiplin ifllerinin yürütülmesi
• Sa¤l›k, güvenlik ve askerlik iflleri,
• Personelin gelifltirilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi
Personel hizmetleri ile ilgili ifllerin sistematik olmas› ve kay›t alt›na al›nmas›

amac›yla afla¤›daki defterler ve dosyalar tutulur:
1. Personel kütük-kadro defteri
2. Personel devam-devams›zl›k defteri
3. ‹flgören sicil defteri
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Yasa ve yönetmelikler bir
okul yöneticisinin en önemli
k›lavuzudur.

Okul, ö¤rencilerin
davran›fllar›n› de¤ifltirecek
veya yeni davran›fllar
kazand›racak yaflant›lar
haz›rlay›p sunan sosyal ve
aç›k bir sistemdir.
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4. Personel izin defteri
5. Personel maafl defteri
6. Personel kiflisel özlük, flahsi dosyas›
7. Devam çizelgeleri dosyas›
8. Maafl bordrolar› dosyas›
9. Ücret bordrolar› dosyas›
‹zleyen bafll›klarda bu ifller k›saca aç›klanm›flt›r.

Atama, Nakil ve ‹fle Bafllama
Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› okullar için personelin seçilip atanmas› ve ifle bafl-
lat›lmas›, Bakanl›k taraf›ndan yap›l›r. E¤itim ve ö¤retim hizmetleri s›n›f› kadrolar›-
na; ilk kez atama, yeniden atama, kurumlar aras› atama, kurum içi atama olmak
üzere dört flekilde atama yap›l›r. Ö¤retmenlerin Tayin ve Nakil Yönetmeli¤i’nde
ö¤retmenlerin; Memurlar›n Yer De¤ifltirme Suretiyle Atanmalar›na ‹liflkin Yönet-
melik’e göre e¤itim-ö¤retim d›fl›nda kalan iflgörenlerin yer de¤ifltirme iflleri yürü-
tülmektedir. Bütün okullar gereksinim duyulan ö¤retmen say›lar›n› ‹LS‹S sistemine
girer. Buna paralel olarak Talim ve Terbiye Kurulu, her y›l ö¤retmen atamas›na
esas olan alanlara bu alanlara ö¤retmen olarak atanmak için baflvurabilecek ö¤ret-
men adaylar›n›n mezun olmalar› gereken alanlar› kapsayan bir çizelge yay›mlar.
Atamalarda KPSS sonuçlar› esas al›nmaktad›r. Her alan için asgari bir puan s›n›r›
belirlenmektedir. Önceden ilan edilen bofl ö¤retmen kadrolar› için yap›lan baflvu-
rular s›ralanarak en yüksek puandan bafllayarak atamalar yap›l›r. Atamalar nokta
tayini fleklinde do¤rudan okul ad› belirtilerek yap›lmaktad›r. Bunun d›fl›nda özel
ö¤retim kurumlar›, çeflitli ilanlar ya da baflka yollarla kendi gereksinimleri do¤rul-
tusunda personel seçimi ve istihdam› yapmaktad›r. E¤er gereksinimleri Bakanl›k
ya da il milli e¤itim müdürlü¤ü taraf›ndan karfl›lanamam›flsa okul müdürü, gerek-
sinim olan ö¤retmeni kendisi bulmaya çal›fl›r. Ek ders karfl›l›¤› olarak derse girecek
ö¤retmenin seçilip atanmas›, milli e¤itim müdürlü¤ünce uygun görülüp valilikçe
onayland›ktan sonra gerçekleflir. Di¤er personel için okullarda MEB’ce belirlenmifl
standart bir yap› ve kadro olmamas›na ra¤men, memur, hemflire, yard›mc› hizmet-
li, veri hizmetleri kontrol iflletmeni gibi çal›flanlar istihdam edilir. Bakanl›k ad›na
bu alanlardaki planlamay› il milli e¤itim müdürlü¤ü yapar (fiiflman ve Tafldemir,
2008, ss. 208-209). 

Göreve bafllat›lmas› konusunda ifllem yapmak üzere atanan personelin okula
baflvurmas› beklenir (DMK, 62. madde). An›lan madde hükmüne göre, atanmas›
yap›lan personel göreve bafllad›¤›nda kararnamesine tarih yaz›larak imza ettirilir.
Göreve bafllayan personelin kararnamesi bir üst yaz› ile ilçe Milli E¤itim Müdürlü-
¤üne bildirilir. 

Atanan personel ifle bafllat›l›rken afla¤›daki ifllemler yap›l›r (fiiflman ve Taflde-
mir, 2008, s. 209-210; Gürsel, 1999):

• Yeni göreve bafllayan ö¤retmenlere etik sözleflme imzalat›l›r. Bir nüshas›
milli e¤itim müdürlü¤üne gönderilir, bir nüshas› da ö¤retmenin özlük dos-
yas›nda saklan›r.

• Aile beyannamesi ve mal beyannamesi doldurulur
• Sa¤l›k karnelerinin okul müdürü taraf›ndan onaylar› yap›l›r
• Ö¤retmenin, atand›¤› okulun maafllar›n›n yat›r›ld›¤› bankadan kendi ad›na

bir hesap açt›rmas› istenir.
• Bir kimsenin asli memurlu¤a atanabilmesi için adayl›k süresini doldurmas›,

bu dönem içindeki e¤itimde baflar›l› olmas› ve olumlu sicil almas› gereklidir,
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Atama, bir kimsenin göreve
al›nmas›n› gerçeklefltiren
idari ifllemdir.

Bir kimsenin nakil yolu ile
atanmas› ile ilgili
düzenlemeler DMK’nün
12.5.1982 tarih ve 2670
say›l› kanun ile de¤iflik 72.
maddesi ile düzenlenmifltir.

‹lk defa atanan personel
atama emrinin kendisine
tebli¤ edildi¤i gün, baflka
yerdeki göreve atananlar ise,
tebli¤ tarihinden itibaren 15
gün içinde görev yerlerine
hareket etmeleri ve yol
süresini izleyen gün, ifle
bafllamalar› gerekir. 

Ö¤retmen gereksinimi
d›fl›nda okullar›n
gereksinimlerini karfl›lamak
amac›yla Okul Aile Birlikleri
bütçesinin olanaklar›
ölçüsünde di¤er alanlarda
hizmet sat›n al›nabilir ya da
sözleflmeli personel
görevlendirmesi (güvenlik
görevlisi, memur, yard›mc›
personel, kaloriferci gibi)
yap›labilir.



• E¤er yap›lan atama ilk atama türünden de¤il de kurumlar aras› geçifl ve na-
kil yoluyla atama ise bu durumda göreve bafllama yaz›s›n›n bir örne¤i de
ö¤retmenin geldi¤i kuruma gönderilir.

• Göreve bafllat›lan personel ö¤retmen ise varsa ö¤retmene özel bir dolap
verilir.

• Okulla ilgili baz› ifl ve ifllemler için bilgi ve belgeleri (s›nav tarihleri, notlar,
s›n›f flube ö¤retmeni ise ö¤rencilerle ilgili bilgiler, ö¤renci foto¤raflar›) e-
okul sistemine girmesi için her ö¤retmene bir flifre verilir.

• Ayr›ca ‹LS‹S-MEB sisteminde özlük bilgilerini görmesi, gerekti¤inde tayin is-
teme formlar›n› doldurmas›, MEB kanal›yla yap›lan s›navlara ve hizmet içi
e¤itimlere baflvuru yapabilmesi için her ö¤retmene ayr› flifre verilir. ‹nternet
sistemi üzerinden yap›lan ifllemler, sistem ve al›nan ç›kt›lar üzerinde okul
müdürü taraf›ndan onaylan›r.

• Ö¤retmenlerin sicil görev fifli ile iki adet foto¤raf ilçe Milli E¤itim Müdürlü-
¤üne kararname örne¤i ile görece bafllama yaz›s› ilçelerde Mal Müdürlü¤ü-
ne, illerde Muhasebe Müdürlü¤ü’ne gönderilir. Atanan iflgörenin kimlik ve
özlük durumu, künye-kadro-defterine kaydedilir.

Yeni göreve bafllayan ö¤retmen, aday ö¤retmen statüsünde göreve bafllar. Aday
ö¤retmenlerin yetifltirilmesinden okul yöneticisi ve rehber ö¤retmenle birlikte,
okulun bütün ö¤retmenleri sorumludur. Ö¤retmenin asil olarak atanmas› bir y›ll›k
yetifltirme program› sonunda gerçekleflir. Bu süre içinde ö¤retmen temel e¤itim,
haz›rlay›c› e¤itim ve uygulamal› e¤itimden geçer. Aday ö¤retmene ders saatleri d›-
fl›nda, ö¤renmesi amac›yla idari ifl ve ifllemlerde çal›flma görevi verilerek ifl bafl›n-
da yetifltirilir. Her bir e¤itim devresi sonucunda yap›lan de¤erlendirmede 60 ve üs-
tü puan alanlar baflar›l› say›larak asil memurlu¤a geçirilir. Aday ö¤retmen statüsün-
den ö¤retmen statüsüne yükselen ö¤retmen, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n kariyer
planlamas› ve performans yönetimi kapsam›nda uzman ö¤retmen, baflö¤retmen
satütüsüne ulaflabilmektedir. 

Personel Özlük Haklar›
Memurlara yasalarca bir tak›m haklar tan›nm›flt›r. Bu haklar, memurlar›n görevleri-
ni gere¤i gibi yerine getirmelerini sa¤lama amac›n› güder. Bu haklar; uygulamay›
isteme hakk›, hizmet güvenli¤i hakk›, hizmet çal›flma hakk›, izin hakk›, ayl›k hak-
k›, yolluk hakk›, dava hakk›, müracaat ve flikayet hakk›, di¤er sosyal haklar›. Per-
sonel özlük ile ilgili ifllemler “Özlük Dosyas› Devaml› Talimat›”na uygun olarak dü-
zenlenir ve kay›t alt›na al›n›r. Evrak›n içeri¤i ile tarih ve say›s› ilgili dosya kapa¤›-
na ifllenir. Yönetici, memur ve hizmetliler aras›nda ifl bölümü yap›larak, bir sureti
kendilerine imza karfl›l›¤› tebli¤ edilir. Okul yöneticisi, ö¤retmenlerle iyi iliflkiler
kurmak zorunda oldu¤u gibi, onlar›n yasal haklar›n› alabilmeleri ile de ilgili so-
rumluluklar› söz konusudur. 2005 y›l›nda ç›kart›lan Ö¤retmenlik Kariyer Basamak-
lar›nda Yükselme Yönetmeli¤i ile ö¤retmenlik mesle¤i, adayl›k döneminden son-
ra; ö¤retmen, uzman ö¤retmen ve baflö¤retmen olmak üzere üç kategoride s›n›f-
land›r›lm›flt›r. E¤itim-ö¤retim hizmetleri s›n›f› kadrolar›nda bulunan lisans mezunu
ö¤retmenler adayl›k döneminden sonra ö¤retmenlikte yedi y›l›n› doldurduktan
sonra uzman ö¤retmenlik için, uzman ö¤retmenlikte alt› y›l›n› tamamlayanlar ise
baflö¤retmenlik için kariyer basamaklar›nda yükselme s›nav›na baflvurabilirler. 

Memurlar›n Ödevleri ve Sorumluluklar›
Devlet memurlar›, görevlerini kesintisiz biçimde ve hizmetin gere¤ine uygun ola-
rak yürütmek zorundad›rlar. Memurlar›n görevlerini yaparken yerine getirmeleri
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Adayl›k dönemi en az bir y›l
en çok iki y›ld›r. Adayl›k
süresi içinde aday memurun
kurumundan baflka
kurumlara nakli yap›lamaz
(DMK, m.54).

Ö¤retmenlerin mesleki
anlamda ilerleme ve
yükselmelerine iliflkin
yönlendirmeler ve ifl takibi
özlük haklar› kapsam›nda
yer almaktad›r.



gereken birtak›m ödevleri vard›r. Bunlar, yasalara sadakat, tarafs›zl›k ve Devlete
ba¤l›l›k, üstünün emirlerine uyma, uygun davran›fl ve ifl birli¤i içinde çal›flma
ödevleri ve k›yafet mecburiyetidir.

Sicil ve Disiplin ‹fllerinin Yürütülmesi
Bütün devlet memurlar› için 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun ilgili hüküm-
leri gere¤ince bir sicil dosyas› bulunur ve her y›l Aral›k ay›n›n sonuna kadar sicil
amirlerince sicil raporlar› doldurulur. Sicil raporlar›, dolduracak amirlerce MEB Si-
cil Amirleri Yönetmeli¤i’nde belirlendi¤i flekilde düzenlenir ve sicil dosyalar›na ko-
nur. Devlet memurlar›ndan alt› y›ll›k sicil notu ortalamas› 90 ve daha yukar› olan-
lar, ayl›k derecelerinin yükseltilmesinde dikkate al›nmak üzere bir kademe ilerle-
mesi ile ödüllendirilir. Sicil notlar›na bakarak verilebilecek baflka bir ödül ya da
görevde yükselme ve benzeri ödüllendirme, mevzuat aç›s›ndan mümkün de¤ildir.
Ancak okul müdürü, performans› ve iflini etkileyecek tutumlar› konusunda hep
olumlu olarak de¤erlendirdi¤i bir personel için; teflekkür ve ayl›kla ödüllendirme
için milli e¤itim müdürlü¤üne teklif yapabilir. Okul müdürlerinin bu teklifleri uy-
gun görülürse, teflekkür ve takdir belgeleri, milli e¤itim müdürü taraf›ndan verilir.
Ayl›kla ödüle uygun görülenler, okul kademesiyle ilgili genel müdürlü¤e sunulur.
Genel müdürlük, illerin sundu¤u bu teklifleri de¤erlendirir, ayl›kla ödüle hak ka-
zanan personelin ad›na “Ayl›kla Ödül Belgesi” düzenlenir. ‹lgili genel müdürlü¤ün
resmi internet sitesinde ve Milli E¤itim Bakanl›¤› Tebli¤ler Dergisi’nde bu isimler
yay›mlan›r.

Personelin kanuni tüzük ve yönetmelik hükümlerine ayk›r› ve kamu görevlisi-
ne yak›flmayacak davran›flta bulunmas› halinde soruflturma aç›l›r veya savunmas›
al›narak yap›lan soruflturma sonucunda kusurlu bulunmalar› halinde, adli ve idari
yönden cezaland›r›labilir. Savunmas› al›nmayan hiçbir memura ceza verilemez. So-
ruflturma sonucunda kusurlu bulunan memurdan en az yedi gün içinde savunma-
s› istenir. Bu süre zarf›nda savunmas›n› vermeyen memur, savunma hakk›ndan
vazgeçmifl say›l›r. Memur, disiplin amirinin verdi¤i cezaya mevzuatta belirtilen fle-
kilde itiraz edebilir. Memurlar›n kusurlu eylemleri, TCK (Türk Ceza Kanunu), di-
¤er ceza kanunlar›, özel kanunlar, e¤itimle ilgili kanunlar, tüzük ve yönetmelikler-
de tan›mlanm›fl ise gerekli durumlarda adli, idari veya hem adli hem idari yönden
incelenip de¤erlendirilir. Ancak bu aflamalara gelmeden, okullarda çal›flan perso-
nelin hatal› ve kusurlu davran›fllar› görüldü¤ünde kendisinin uyar›lmas›, yol göste-
rilmesi, bilmediklerinin ö¤retilmesi ve kendisine yard›m edilmesi yöneticinin gö-
revleri aras›ndad›r (Taymaz, 106; Gürsel, 100; fiiflman ve Tafldemir, 2008, s. 215).

Devlet memurlar›ndan alt› y›ll›k sicil notu ortalamas› 90 ve daha yukar› olanlar nas›l ödül-
lendirilir? 

Sa¤l›k, Güvenlik ve Askerlik ‹flleri
Okul üyelerinin görevlerini sa¤l›kl› bir flekilde yerine getirebilmelerinin ön koflul-
lar›ndan biri, sa¤l›kl› ve güvenilir ortamda çal›flmalar›na olanak tan›nmas›d›r. Per-
sonelin sa¤l›¤›ndan ve güvenli¤inden okul yönetimi sorumludur. ‹flgörenler için
sa¤l›k karnelerinin düzenlenmesi, hasta sevkinin yap›lmas›, sa¤l›k raporlar›n›n ifl-
lenmesi, askerlikle ilgili ifllemlerinin yap›lmas› okul yönetiminin iflleridir. Tüm
bunlara ek olarak e¤itim sistemine eme¤i geçen personelin emeklilik ifllemlerinin
yap›lmas›ndan, onlar›n emeklilik hayat›na haz›rlanmas›ndan yine okul müdürü
sorumludur.
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Okulda çal›flan iflgörenlerin
de¤erlendirilmesinden sicil
amiri olan okul müdürü
sorumludur.

Sicil raporu olumsuz olanlar
terfi edemez. ‹ki defa üst
üste olumsuz sicil alanlar,
baflka bir amirin emrine
atan›rlar. Burada da
olumsuz sicil alanlar,
memuriyetle iliflkileri
kesilerek haklar›nda 
TC Emekli Sand›¤›
Kanunu’nun ilgili hükümleri
uygulan›r.
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Personelin Gelifltirilmesi, ‹zlenmesi ve Denetlenmesi
Ö¤retmenler, dersleri oldu¤u saatlerde okulda bulunmakla yükümlüdürler. Di¤er
e¤itim iflgörenlerin haftal›k k›rk saat çal›flma süreleri söz konusudur. Okul yöneti-
cisi personelin devam-devams›zl›klar›n›, personelin birbiriyle olan iliflkilerini, per-
sonelin çal›flmalar›n› ve etkinliklerini izler ve denetler. Okul yöneticisi bunlara pa-
ralel olarak hizmet içi e¤itimlerinin gerçekleflmesini de sa¤lar. Bunun için yönetim
taraf›ndan her ö¤retim y›l›n›n bafl›nda ve sonunda okulun ve ö¤retmenlerin ö¤ren-
me gereksinimleri ile ilgili bir gereksinim analizi yap›l›r. Ç›kan sonuçlar ilçe/il mil-
li e¤itim müdürlü¤üne bildirilir. Ö¤retmenlerin e¤itimi ve gelifltirilmesiyle ilgili ça-
l›flmalar, okul, il ve Bakanl›k düzeyinde yap›labilir.

Ö⁄RENC‹ H‹ZMETLER‹N‹N YÖNET‹M‹
Okul yönetiminde en önemli unsur okulun yetifltirmekle yükümlü oldu¤u ö¤ren-
cilerdir. Ö¤rencinin kaydoldu¤u okula uyumu ile baflar›s› aras›nda s›k› bir iliflki
vard›r. Bu nedenle okul yönetimi, ö¤renci aday kayd› ile bafllayan ve mezun olun-
caya kadar devam eden süre içinde ö¤rencinin rollerini ve beklentilerini dengeli
olarak sürdürmeye çal›fl›r. Okul yönetimi ö¤renciyi iyi tan›r ve anlarsa karfl›lafl›lan
sorunlar›n çözülmesine yard›mc› olabilir ve okula kolayl›kla uyum sa¤layabilir.
Ö¤rencili¤in, toplumda kendine özgü bir konumu; yasalara göre görevleri, sorum-
luluklar› ve haklar› vard›r (Baflaran, 2006, s. 357; Taymaz, 2000, s. 117). Ö¤renci ifl-
leri ö¤rencilerin kay›dedilmesini, ö¤renci devam›n›n izlenmesini, ö¤rencinin nakil
ve kay›t silme ifllemlerinin yap›lmas›n›, s›navlar ve s›n›f geçme ile ilgili ifllerin ya-
p›lmas›n›, mezuniyet ve diploma ifllemlerinin yap›lmas›n›, sa¤l›k ve güvenlik ön-
lemlerinin al›nmas›n›, kimlik, paso, askerlik ve kredi iflleminin yap›lmas›n› kapsa-
maktad›r. Okul yönetimi bu ifllemleri kay›t alt›na almak ad›na her bir ifllem için ay-
r› ayr› defter ve dosyalar oluflturmaktad›r. Bunlar;

• Ö¤renci aday kay›t defteri
• Ö¤renci künye, kütük defteri
• Ö¤renci yoklama ve devam defteri
• S›n›f ders defteri
• Ara s›n›flarda özet s›n›f defteri
• Son s›n›flarda genel s›n›f defteri
• S›n›f geçme defteri
• Tasdikname defteri
• Ö¤renci belge defteri
• D›flardan s›nava giren ö¤renci defteri
• Diplomaya hak kazananlar listesi
• Diploma defteri
• Ö¤renci aday kay›t zarf›
• Ö¤renci kiflisel dosyas›
• S›n›f ö¤renci listeleri dosyas›
• Kanaat ve s›nav sonu not cetvelleri dosyalar›
• Ö¤renim belgesi dosyas›
• ‹statistik çizelgeleri dosyalar›
• Zümre ö¤retmen toplant›lar› dosyas›
• Sa¤l›k hizmetleri ve tarama sonuçlar› dosyas›
• Teflekkür ve takdirname listeleri dosyas›
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Bir okulda ö¤rencilerin özlük
ifllemlerini yürütmek ve
baflar›lar›n› de¤erlendirmek
için yap›lan çal›flmalar›n
tümüne ö¤renci hizmetleri
denir.

Ö¤renci, planl› ö¤retim
yapan bir e¤itim yerinde,
önceden tasarlanan bir
e¤itim program›n›n
gerektirdi¤i ö¤renme
yaflant›lar›n› belli bir sürede
kazanmaya çal›flan kiflidir.



Ö¤renci hizmetlerinin yönetiminin en zor yönü, ö¤rencinin ö¤renmesini engel-
leyen sorunlar›n çözümünde ona yard›m edecek hizmetlerin yönetimidir. Okullar-
da en çok ihmal edilen hizmetler bunlard›r. Oysa ö¤rencinin baflar›s›n›n yükselme-
sinde ona en çok yard›m eden hizmetler de bunlard›r. Ö¤rencilere okulda yap›c›
bir disiplin uygulanmad›kça; onlar›n sa¤l›k, beslenme, yurt, ulafl›m, rehberlik, özel
e¤itim sorunlar›n›n çözülmesine yard›m edilmedikçe; onlar, ilgi ve yeteneklerine
uygun bir mesle¤e yöneltilmedikçe; daha okul ça¤›nda yönetim hizmetlerine kat›l-
mad›kça, ö¤renmelerinin gereken düzeye yükseltilmesi, böylece e¤itim amaçlar›-
n›n gerçeklefltirilmesi olanaks›zlafl›r. Ö¤rencilerin sorunlar›n›n çözümlenmesi için
baflta olmak üzere, ö¤rencinin etkili ders çal›flma yöntemleri, sa¤l›kl› beslenme, ai-
le-ö¤renci iliflkilerini gelifltirici önlemler almak ad›na, okul yönetimi etkili rehber-
lik hizmetlerini sunmal› ve ö¤rencilerin bundan yararlanmalar› do¤rultusunda ça-
l›flmalar›n› gerçeklefltirmelidir. Okul yönetiminin ö¤renciye yard›m etme konular›-
n›n aras›nda özel e¤itim olana¤›n›n da sunulmas› yer almaktad›r. Yönetici özel e¤i-
timi gerekseyen ö¤rencileri tan›mak, kendilerine özgü e¤itim programlar›na yerlefl-
tirmek, bir yandan normal ö¤rencilerle e¤itimlerini sürdürürken, di¤er yandan on-
lar› özel e¤itim programlar›na göre yetifltirmek üzere özel e¤itimde kullan›lan tara-
ma, tan›ma araçlar›n› gelifltirilmesini ve özel e¤itim konusunda ö¤retmenlere ve
velilere yard›m edilmesinden sorumludur (Taymaz, 2000, s. 14; Baflaran, 1994, ss.
116-120).

Ö¤renci Hizmetlerinin ihmal edilmesi ne gibi sonuçlar› beraberinde getirebilir? Tart›fl›n›z.

E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M H‹ZMETLER‹N‹N YÖNET‹M‹
Toplumun beklentileri ve sosyal yap›s› ile okullara devam eden ö¤rencilerin istek
ve gereksinimleri de¤ifltikçe, e¤itim programlar›nda belirlenen amaç, kapsam ve
yöntemin de de¤ifltirilmesi ve gelifltirilmesi gerekir. Okul yöneticisi, bireyin ve top-
lumun ihtiyaç duydu¤u ö¤renciyi yetifltirmek üzere sistemi gelifltirmeye çal›fl›r. E¤i-
tim etkinlikleri analiz edilirken sürekli de¤iflim ve geliflmeler dikkate al›n›r ve E¤i-
tim etkinlikleri planlan›rken gerçekler aç›kça ortaya konur ve kaç›n›lmadan kabul
edilir. E¤itim etkinliklerinin analizi, planlanmas› ve uygulanmas›nda yerine göre
e¤itimci, uzman, ö¤retmen, ö¤renci ve di¤er ilgililerin görüfllerine yer verilir. (Tay-
maz, 2000, s. 149; Baflaran, 2006, s. 331). ‹zleyen bafll›klarda okullarda ö¤retim hiz-
metlerinin yönetimi kapsam›na giren eylemler ele al›nm›flt›r.

Y›ll›k Ö¤retimin Planlanmas›
Okulda yap›lan ö¤retimin baflar› derecesinin saptanmas› ve sonuçlar hakk›nda bir
karara var›labilmesi için planlanm›fl olmas› gerekir. Y›ll›k ö¤retim plan› haz›rlan›r-
ken ilgililerin görüfl ve katk›lar›ndan yararlan›l›r. Y›ll›k ö¤retim planlama, y›ll›k ça-
l›flma plan›n›n haz›rlanmas›n›, ö¤renci s›n›f ve flubelerinin belirlenmesini, okulun
ö¤retim kapasitesinin belirlenmesini, ö¤retim yükü ve ö¤retmenlerin belirlenmesi-
ni, ders da¤›t›m program›n›n haz›rlanmas›n› içermektedir (Taymaz, 2000; Baflaran,
2006; fiiflman ve Tafldemir, 2008).

Ö¤retmenler Kurulu Toplant›lar›n›n Yap›lmas›
Okulda yap›lan etkinliklerle ilgili olarak ö¤retmenlerin görüfllerini almak, al›nacak
kararlara kat›lmalar›n› sa¤lamak, kararlar› uygulama ilkelerini birlikte saptamak
üzere tüm ö¤retmen ve di¤er ilgililerin kat›ld›¤› ö¤retmen kurul toplant›lar› yap›l›r.
Okulun en üst karar organ› ö¤retmenler kuruludur. Ö¤retmen kurullar›, okul yö-
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Okula kaydolan ö¤renciler
içinde maddi durumu iyi
olmayan, okuyabilmek için
yard›ma ihtiyac› olan
ö¤rencilere çeflitli
kaynaklardan yard›m
sa¤lamak yine okul
yönetiminin ö¤renci
hizmetleri yönetimi
kapsam›nda yer almaktad›r.
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Belli bir ö¤renim ça¤›nda ya
da belli bir alanda
yetifltirilecek ö¤rencilerin,
önceden belirlenmifl e¤itim
amaçlar›na eriflebilmeleri
için gerçeklefltirilen planl›
e¤itsel etkinliklerin tümüne
e¤itim program› denir.

Planlama, eldeki
sa¤lanabilecek insan ve
maddi kaynaklardan
yararlanarak okulu
amaçlar›na ulaflt›rmak üzere
izlenecek politikan›n tayin
edilmesidir.

Toplant› gündemi, birinci ve
ikinci ö¤retim y›l› bafl›nda,
okulun ö¤retim
etkinliklerinin
de¤erlendirilmesine, ö¤retim
y›l›n›n sonunda yap›lan
toplant› ise y›l›n
de¤erlendirilmesine iliflkin
konular› kapsar.



neticisinin ö¤retmenlerde grup ruhu oluflturabilece¤i, kat›l›m›n sa¤land›¤›, birden
fazla bir araya geldi¤i, okulun iflleyifline yönelik sorunlar›n çözümü için haz›r ve
uygun bir ortamd›r. ‹lkö¤retim ve orta dereceli okullarda ö¤retmenler kurulu top-
lant›lar› yap›l›fl amac›na ve kat›lan ö¤retmenlere göre afla¤›daki üç gruba ayr›l›r:  

• Genel ö¤retmenler kurulu toplant›s›
• Zümre ö¤retmenler kurulu toplant›s›
• fiube ö¤retmenler kurulu toplant›s›
Ö¤retmenler kurulu toplant›lar› ile ilgili okul müdürünün sorumluluklar› top-

lant›lar için gündem haz›rlamak, genel ö¤retmenler kurulu toplant›lar›n› yapmak,
zümre ö¤retmenler kurulu toplant›lar›n› yapmak, flube ö¤retmenler kurulu toplan-
t›lar›n› yapmak, toplant›lar sonunda tutana¤›n haz›rlanmas›, toplant› kararlar›n›n
de¤erlendirilmesi ve uygulanmas›d›r (Taymaz, 2000, ss. 156-160). 

Ö¤retmenler kurulu toplant›lar› ile ilgili okul müdürünün sorumluluklar› nelerdir?

E¤itim ve Ö¤retim için ‹lgili Kaynaklar›n Sa¤lanmas›
Ö¤retim amaçlar›n›n gerçeklefltirilebilmesi için, programlar›n gerektirdi¤i kitap ve
ders araçlar›n›n zaman›nda ve yeterince sa¤lanmas›na çal›fl›l›r. Ö¤retim plan› yap›-
l›rken E¤itim Teknolojisi Stratejisi ve Yöntem Grubu Yönetmeli¤i hükümleri göz
önünde bulundurulur. Okul müdürü ders kitaplar›n›n seçilmesinden ve sa¤lanma-
s›ndan, laboratuvar araçlar›n›n, derslerde kullan›lacak malzemelerin, yard›mc› ders
araçlar›n›n sa¤lanmas›ndan ve kaynak kiflilerden yararlan›lmas›ndan sorumludur.
Okullarda bulunan her türlü araç-gereçlerin ö¤retim y›l› sonunda say›mlar› yap›l›r.
Bak›m ve onar›mlar› yap›lacaklar onar›l›r ve eksikler bir sonraki y›l temin edilme-
ye çal›fl›l›r (fiiflman ve Tafldemir, 2008, s. 242-243).

Kütüphane ve Laboratuvar ile ‹lgili ‹fllerin Yap›lmas›
Okul yönetimi okulun amaç ve özelli¤ine göre kütüphane kurmak, düzenlemek
ve gelifltirmek üzere, Bakanl›k ve çevre olanaklar›ndan yararlan›r. Okul kitapl›¤›-
n›n durumu ve iflleyifli okulun bir bütün olarak okumaya verdi¤i önemin ve sarf et-
ti¤i çaban›n bir göstergesidir. Okul kütüphanesi, kütüphane ve dokümantasyon ile
okul kütüphaneleri yönetmeli¤i hükümlerine göre düzenlenir ve k›ymet verir. Kü-
tüphane ile ilgili ifllerin yap›lmas›nda okul yönetimi kütüphanelerin düzenlenme-
sinden ve yönetilmesinden, kitaplar›n sa¤lanmas› ve düzenlenmesinden, ö¤renci-
lerin yararlanmas›n›n sa¤lanmas›ndan, s›n›f kitapl›klar›n›n kurulmas›ndan, kütüp-
hanenin denetlenmesinden sorumludur. Kütüphane olanaklar›n›n sunulmas›n›n
yan› s›ra tahsis edilmifl olan fen ve teknoloji, bilgisayar, fiziki kimya gibi dersler
için laboratuarlar›n yönetiminden sorumludur. Okul yöneticisi laboratuvardaki
malzemelerin say›m›, ö¤retim y›l›n›n bafl›nda yapar ve ders ö¤retmenlerine malze-
meleri zimmetle teslim eder. Laboratuar kullanacak s›n›f ö¤retmenleri ve branfl ö¤-
retmenleri için kullan›m plan› yap›l›r (Taymaz, 2000; ss. 164-167; fiiflman ve Taflde-
mir, 2008, s. 243).

Ö¤retimin Yap›lmas› ve ‹zlenmesi
Okulda yap›lan ö¤retim, okul kavram›na özellikle okul d›fl› çevrede anlam kazan-
d›ran ve okuldan beklenen hizmettir. Bir bak›ma okulun temel ifllevi olarak görü-
lür. Ö¤retimin yap›lmas› ö¤rencilere davran›fl de¤iflikli¤i için gerekli bilgi ve bece-
rinin kazand›r›lmas› olarak görülür. Okul yönetimi bireyin ve toplumun gereksin-
me duydu¤u ö¤renciyi yetifltirmek üzere ö¤retimi gelifltirmeye çal›fl›r. Okul müdü-
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Zümre ö¤retmenler kurulu,
okul müdürülü¤ünce
yap›lacak planlamaya uygun
olarak ö¤retim y›l› bafl›nda,
ortas›nda, sonunda ve
gereksendi¤inde toplan›r. Bu
toplant›larda, programlar›n
ve derslerin birbirine paralel
olarak yürütülmesi, ders
araçlar›ndan, laboratuvar,
spor salonu, kütüphane ve
iflliklerden planl› bir flekilde
yararlan›lmas, ö¤renci
ödevleri ve derslerin
de¤erlendirilmesi, derslerde
izlenecek yöntem ve
teknikler ile benzeri
konularda kararlar al›n›r.

Okul yönetimince yap›lacak
planlamaya göre birinci
dönem, ikinci dönem ve
y›lsonunda toplan›r. fiube
ö¤retmenler kurulunda;
flubedeki ö¤rencilerin kiflilik,
beslenme, sa¤l›k, sosyal
iliflkilerin yan› s›ra,
baflar›lar› ile ailenin
ekonomik durumu
de¤erlendirelerek al›nacak
önlemler görüflülür ve al›nan
genel karar, uygulanmak
üzere flube ö¤retmenler
kurulu karar defterine
yaz›l›r.
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Okul yönetimi gerekli
malzemelerin teminini milli
e¤itim müdürlü¤ü kanal›yla
yapar, e¤er yoksa kendi
olanaklar› ile bulmaya veya
sat›n almaya çal›fl›r.



rü ö¤retim hizmetleri kapsam›nda, y›ll›k ders planlar›n›n yap›lmas›ndan, günlük
ders planlar›n›n haz›rlanmas›ndan, haz›rl›k ve ö¤retimin yap›lmas›ndan, gezi, ince-
leme ve araflt›rma yap›lmas›ndan ve yetifltirme kurslar›n›n aç›lmas›ndan sorumlu-
dur (Taymaz, 2000, ss. 167-172). Ö¤retimde baflar› sa¤lanmas›, ortam›n yarat›lma-
s›na ve gereksinimlerin karfl›lanmas›na, personelin planl› çal›flmas›na ba¤l›d›r. Ö¤-
retim program›n›n uygulanmas›, haz›rlanan plan›n bir boyutunu oluflturur. Okulda
plan uygulanmas›n›n izlenmesi ve denetlenmesi genellikle do¤rudan olmaktan
çok dolayl› olur. Ö¤retim plan› uygulanmas›n›n ve sonuçlar›n›n kontrolü, bu iflle
görevli olan yönetici ve müfettifllerin izlenimleri ile s›n›rl› de¤ildir. Çevredeki ku-
rulufllar ile ilgili olanlar da dolayl› kontrol yapar ve de¤erlendirirler. 

Bir okul müdürü ö¤retim ile ilgili ifllere paralel e¤itim hizmetlerini de yürüt-
mekle yükümlüdür. Bu kapsamda bir okul müdürünün e¤itim etkinliklerini plan-
layabilmesi için ba¤l› bulundu¤u yönetimin isteklerini, ö¤rencilere kazand›rabile-
cekleri yeterlikleri, mezunlar›n› devam edebilecekleri okullar›n arayacaklar› nite-
likleri bilmesi gerekir. 

Bir okulda e¤itim iflleri ile ilgili olarak afla¤›daki defter ve dosyalar tutulur:
• Disiplin kurulu karar defteri
• Ö¤retmen nöbet defteri
• Okul kurulu defteri
• Teftifl defteri
• Rehberlik çal›flmalar› dosyas›
• Disiplin kurulu karar dosyas›
• Nöbet çizelgeleri dosyas›
• Ö¤retmenler kurulu dosyalar›
• Okul-Aile Birli¤i çal›flmalar› dosyas›
• Veli-ö¤retmen toplant›lar› dosyas›
• Okul Koruma Derne¤i Dosyas›
• E¤itsel kol etkinlikler dosyas›
Bir okulda e¤itim hizmetleri kapsam›na afla¤›daki etkinlikler girmektedir:
a. Rehberlik hizmetlerinin yap›lmas›
b. Ö¤renci disiplin ifllerinin yap›lmas›
c. Nöbet ifllerinin yürütülmesi
d. E¤itici çal›flmalar ve beden e¤itimin yap›lmas›
e. Okul Aile Birli¤i ve Okul Koruma Derneklerinin Kurulmas› ve çal›flt›r›lmas›
f. Okul ile çevre iliflkilerinin düzenlenmesi

Rehberlik Hizmetlerinin Yap›lmas›
Okullarda yap›lan rehberlik hizmetlerinin amac›, ö¤rencilerin kendilerini tan›mala-
r›na, karfl›laflt›klar› ö¤renme, sa¤l›k, davran›fl, kültürel ve ekonomik sorunlar›n›
gerçekçi bir yaklafl›mla saptamalar›na, sorunlar› çözme yeterlili¤i kazanmalar›na,
uygun seçimler yaparak isabetli karar vermelerine ve kendilerini gelifltirmelerine
yard›mc› olmakt›r. Rehberlik hizmetleri ile ilgili okul müdürü yap›lacak hizmetle-
rin belirlenmesi, rehberlik servisinin kurulmas›, rehber uzman›n›n görevlendirilme-
si, flube rehber veya s›n›f ö¤retmenlerin görevlendirilmesi, rehberlik çal›flma prog-
ram›n›n haz›rlanmas›n› yönetmekle yükümlüdür (Taymaz, 2000, ss. 174-178).

Ö¤renci Disiplin ‹fllerinin Yap›lmas›
Okul yönetiminin bir görevi de ö¤renci disiplinini sa¤lamakt›r. Okulda disiplin ile
ilgili etkinliklerin amac› ö¤rencilere kendi davran›fllar›n› beklenen davran›fllarla k›-
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Ö¤retim yap›l›rken bütün
ö¤retmenlerin Milli E¤itim
Temel Kanununda ve
ö¤retim programlar›nda yer
alan amaçlar do¤rultusunda
hareket ederek, ö¤rencileri
Atatürk inkilap ve ilkelerine
ba¤l› yurttafllar olarak
yetifltirmeleri beklenir. Bu
nedenle okullardaki branfl
ö¤retmenleri ile s›n›f
ö¤retmenlerinin derslerinde
yeri geldikçe Atatürkçülükle
ilgili konular› ifllemeleri ve
programlara uygun biçimde
etkinlikte bulunmalar›
gerekir.



yaslayarak de¤erlendirme al›flkanl›¤› ve yeterli¤i kazand›rmakt›r. K›yaslama yapa-
bilmek için beklenen davran›fllar›n, kurallar›n ve ölçütlerinin belirlenmesi ve aç›k-
lanmas› gerekir. Okul müdürünün yönetiminde disiplin ve onur kurullar› kurulur,
disiplin olaylar› soruflturulur, gerekti¤inde cezalar verilir (Taymaz, 178-182).Orta-
ö¤retim kurumlar›nda ö¤rencilerden uymalar› beklenen davran›fllar Ortaö¤retim
Kurumlar› Ödül ve Disiplin Yönetmeli¤inde s›ralanm›flt›r (Resmi Gazete, Tarih
31.1.1995, Say›: 22188).

Okulda Nöbet ‹fllerinin Yürütülmesi
Okulda yönetim hizmetleri görevliler aras›nda ifl bölümü yap›larak yerine getirilir.
Okul yönetimi ö¤retim y›l› bafl›nda di¤er ifller yan›s›ra nöbet hizmetlerinin türleri-
ni, kimlerin hangi koflullarda nas›l nöbet tutacaklar›n› ve nöbet görevlerinin kap-
sam›n› belirler. Nöbet hizmetleri ile ilgili esaslar saptan›r, gerekirse ö¤retmenler
kurulu toplant›lar›nda görüflülür, kararlar al›n›r ve bir yönerge haline getirilir.
Okullar›n tür ve büyüklüklerine göre nöbet hizmetleri farkl›l›k gösterir. Okullarda
nöbet hizmetleri okulun ö¤retime bafllad›¤› günden kapat›ld›¤› güne kadar aral›k-
s›z sürdürülür. Okullarda müdür yard›mc›lar›, ö¤retmenler, ö¤renciler ve hizmetli-
ler nöbet tutarlar.

E¤itici Çal›flmalar ve Beden E¤itimi Yap›lmas›
Okulda yap›lan ders d›fl› etkinlikler ö¤rencilerin geliflmelerini sa¤lamak ve davra-
n›fllar›nda istenilen yönde de¤ifliklikler meydana getirmek üzere planlan›r ve yap›-
l›r. Ders d›fl› etkinlikler ö¤rencilerin ilgi ve e¤itsel gereksinimlerini karfl›layarak ki-
fliliklerinin geliflmesine yard›m eder. Ayr›ca demokratik yaflama uyumunu kolay-
laflt›r›r. Ö¤rencilerin ders d›fl› e¤itim çal›flmalar› okulun amaçlar›na ve koflullar›na
uygun, ö¤rencilerin ö¤renme ve geliflmelerine yard›m eden, okul yöneticisinin so-
rumluluklar› aras›nda görülmesi ve s›k de¤erlendirilmesi gereken etkinliklerdir.
Okullarda sosyal etkinlikler kapsam›nda; geziler; yar›flmalar; Beden E¤itimi, izcilik,
müzik ve halk oyunlar› çal›flmalar›, yay›nlar, gösteriler, tiyatro çal›flmalar›, defile,
sergi ve kermes vb. çeflitli etkinlikler düzenlenebilmektedir. Bu ba¤lamda okul yö-
netimi e¤itici çal›flmalar ile ilgili amaç ve ilkelerin belirlenmesinden, e¤itsel kolla-
r›n kurulmas›ndan, e¤itsel kol çal›flmalar›n›n planlanmas›ndan, tören ve anma gün-
lerinin yap›lmas›ndan ve beden e¤itimi ve spor çal›flmalar›n›n yap›lmas›n›n yöne-
timinden sorumludur (Taymaz, 2000, ss. 185-190; Ada, 2008, s. 169). 

Okul Aile Birli¤i ve Okul Koruma Derne¤i Kurulmas› ve 
Birlikte Çal›flmalar›n Yap›lmas›
Okullarda yap›lan e¤itimin baflar›l› olmas› ve amaçlar›na ulaflabilmesi için ö¤renci-
nin ailesinin ilgi ve yard›m›na gereksinim vard›r. Okulda bafllayan birçok e¤itsel
çal›flmalar ö¤rencinin ailesinde ve okul d›fl›ndaki çevresinde tamamlan›r. Okul yö-
netimi ailenin katk›s›n› sa¤lamak üzere ö¤renci veli ve ebeveynlerinin bir araya ge-
lerek birlik ve dernek kurmalar›na yard›mc› olur. Okul-aile birli¤i yönetmelik ge-
re¤i zorunlu, okul koruma derne¤i ise gönüllü olarak kurulur. Ancak okul müdü-
rü bu kurulufllar› okul emrinde veya okula hizmet edecek kurulufllar olarak gör-
meden, aralar›ndaki iliflkileri ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri ile belirli ilkele-
re göre düzenler. Bu kapsamda okul yönetimi, birlik ve derneklerin kurulmas› ve
etkinlik alanlar›n›n belirlenmesi, Okul Aile Birli¤i çal›flmalar›n›n yönlendirilmesi,
Okul Koruma Derne¤i çal›flmalar›n›n yönlendirilmesi, birlik ve dernek toplant›lar›-
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Okulda yap›lan e¤itimin
amac›, yaln›z okul duvarlar›
içinde ö¤renciye sadece
programlar›n gerektirdi¤i
bilgi, beceri ve tutumu
kazand›rmakla s›n›rl›
de¤ildir. Okulun ve
ö¤rencilerin içinde
bulundu¤u toplumun yap›s›,
öz geçmifli ve sosyal
koflullar›, endüstri ve ticaret,
özel ve kamu kurulufllar›
hakk›nda bilgi edinilmesi
beklenir.



n›n düzenlenmesi ve tüm bu yap›lan çal›flmalar›n izlenmesinde önderlik etmekle
yükümlüdür (Ada, 2008, s. 171).

Okul-Aile ‹fl birli¤i neden önemlidir? Bu ifl birli¤ini örgütlemek amac›yla ne gibi giriflim-
lerde bulunulmaktad›r?

Okul ve Çevre ‹liflkilerinin Düzenlenmesi
Bir e¤itim kurumu olan okulun en önemli özelliklerinden biri insan unsurunun
a¤›rl›kl› olmas› ve sosyal bir ortam içinde çevrenin bir parças› olarak varl›¤›n› sür-
dürmesidir. Okul yönetimi çevre ve okul iliflkilerini düzenleme ile ilgili çevreyi ta-
n›maya yönelik çal›flmalar›n yap›lmas›ndan, ilgili okullarla iliflkilerin sa¤lanmas›n-
dan, çevre ile bilgi al›flveriflinde bulunulmas›ndan, iliflki kurma çal›flmalar›n›n ya-
p›lmas›ndan, çevrenin kalk›nmas›na katk›da bulunulmas›ndan ve çevreden destek
sa¤lanmas›ndan sorumludur (Taymaz, 2000, ss. 194-198). Okul-çevre iliflkileri ko-
nusu sadece okul-veli iliflkisi olarak tan›mlanamaz. Çünkü veliler d›fl›nda okulla
do¤rudan veya dolayl› olarak ilgili olan birçok ekonomik, sosyal, kültürel ve siya-
sal kurum bulunmaktad›r (Ada, 2008, s.171). Örne¤in, bir okulun mezununun bir
flirketin girdisi olarak çal›flmas›, ekonomik kurum olarak flirketin asl›nda dolayl›
olarak okuldan etkilenmesini ortaya koymaktad›r.

OKUL ‹fiLETMES‹ ‹LE ‹LG‹L‹ H‹ZMETLER‹N YÖNET‹M‹
Okullar›n baflar›l› olarak ifllemesi bir bak›ma parasal durumlar› ile yak›ndan ilgili-
dir. Okul içinde gerekli olan maddi kaynaklar›n zaman›nda ve yeterince sa¤land›-
¤›nda baflar›l› olma olas›l›¤› artar. Okullarda ö¤retim dershane, laboratuvar, resim-
hane ve atölyelerde yap›l›r. Bu ö¤retim yerlerinin her birinin aran›lan özelliklere
göre infla edilmesi, donat›lmas› ve ö¤retime haz›r bulundurulmas› okul yönetimi-
nin görevidir. Okul iflletmesi alan›na giren ifller, e¤itim programlar›n›n amaçlar›n›
gerçeklefltirmeye dönük olmas› gereken, destek veya yard›mc› birim hizmetleridir.
Bu bak›mdan okul yöneticileri zamanlar›n›n önemli bir k›sm›n› iflletmecilik sorun-
lar›n› çözmek ve gerekli iflleri yapmak için harcarlar. Okul iflletmesi ile ilgili kay›t-
lar›n ifllenebilmesi için afla¤›daki defter ve dosyalar tutulur:

• Gelen evrak defteri
• Giden evrak defteri
• Zimmet defteri
• Posta zimmet defteri
• Ödenek defteri
• Avans defteri
• Senet defteri
• Fatura defteri
• Personel maafl defteri
• Personel ücret defteri
• Demirbafl eflya defteri
• Demirbafl eflya yard›mc› defteri
• Tak›m ve araç da¤›t›m defteri
• Kullan›lmaya ve yo¤alt›lmaya yarayan eflyalar için defterler
• Gelen yaz›lar dosyas›
• Giden yaz›lar dosyas›
• Gizli yaz›lar dosyas›
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Okul yönetiminde
iflletmecilik, genel anlamda
e¤itim için kullan›lacak
bina, tesis ve araçlar›n
sa¤lanmas›, haz›r
bulundurulmas› ve
çal›flt›r›lmas› etkinliklerini
kapsar.



• Seferberlik dosyas›
• Maafl bordrolar› dosyas›
• Ücret bordrolar› dosyas›
• Sat›n alma ifllemleri karar dosyas›
• Masraf gerçeklefltirme dosyas›
• Demirbafl eflya say›m ve devir tutanaklar dosyas›
• Demirbafl eflyan›n kay›t silme dosyas›
• Sivil savunma ile ilgili dosya
• Demirbafl düflülen yaz›lar dosyas›
• Devir-Teslim

Okul iflletmesinin yönetimi kapsam›na giren ifller ise flunlard›r:
• Bahçe, bina, tesis, donat›m, bak›m ve onar›m ifllerinin yap›lmas›
• Sivil Savunma, yang›ndan korunma ve güvenlik önlemlerinin al›nmas›
• Yaz› ifllerinin yap›lmas›
• Okulun Bütçe ‹fllerinin Yap›lmas›
• Kooperatif ve Kantin Çal›flt›r›lmas›
• Ayn›yat ifllerinin yap›lmas›

Bahçe, Bina Tesis, Donat›m, Bak›m ve Onar›m ‹fllerinin 
Yap›lmas›
Bir okulun mal varl›¤›, e¤itim amac› ile yararlanmak üzere infla ettirilen tesislerin
tümünü kapsar. Okul yöneticisi e¤itim ve ö¤retim etkinliklerini planlarken bu te-
sislerin tümünü ve özelliklerini gözönünde bulundurur ve olabildi¤ince yararlan-
ma yollar›n› arar. Okulun projesinde yerleflme plan› varsa uygulan›r, gerekli de¤i-
fliklikler yap›l›r, yoksa ihtiyaca uygun yerleflim plan› haz›rlan›r ve bina ile tesisler
kullan›ma haz›r bulundurulur. Okul yöneticisi bu kapsamda yerleflim ve kullan›m
planlar›n›n›n yap›lmas›ndan, donat›m›n sa¤lanmas› ve kullan›l›r halde bulundurul-
mas›ndan, Atatürk köflesi, sergi yeri, koridorlar›n düzenlenmesi, bayrak ve flama
bulundurulmas›ndan, tesisatlar›n bak›m› ve kullan›l›r halde bulundurulmas›ndan,
bina ve tesislerin onar›m ifllerinin yap›lmas›ndan, sorumludur.

Sivil Savunma, Korunma, Güvenlik, Temizlik ve 
Lojmanlarla ‹lgili ‹fllerin Yap›lmas›
Bir okulda e¤itim etkinlikleri normal koflullara göre planlan›rken ola¤anüstü du-
rumlarla da karfl›lafl›labilece¤i dikkate al›n›r. Okul yönetimi beklenmeyen ve isten-
meyen durumlar›n do¤abilece¤ini düflünerek gerekli önlemleri al›r. Ayr›ca ola¤a-
nüstü hallerde yard›m istenilebilecek kurulufllar, adresleri ve telefon numaralar› ile
birlikte haz›rlanan liste el alt›nda bulundurulur. Bu kapsam okul müdürü, sivil sa-
vunma ile ilgili çal›flmalar›n yap›lmas›ndan, yang›n söndürme önlemlerinin al›nma-
s›ndan, koruyucu önlemler ile ilk yard›m ifllerinin yap›lmas›ndan, güvenlik önlem-
lerinin al›nmas›ndan, sabotajlara karfl› önlem al›nmas›ndan, temizlik ifllerinin yap›l-
mas›ndan, lojman ve konukevi ile ilgili ifllerin yap›lmas›ndan sorumludur.

Yaz› ‹fllerinin Yap›lmas›
Okulda yaz› ifllerinin yap›lmas›na iliflkin Bakanl›kça haz›rlanan yönergeler temel
al›n›r. Resmi Okul yönetimi bu kapsamda yaz› ifllerini yürütürken, yaz›lara numa-
ra verilmesinden, gelen ve giden yaz›lar›n ifllenmesinden, posta ile gönderme iflle-
rinin yap›lmas›ndan, gizli yaz›larla ilgili ifllerin yap›lmas›ndan, arfliv düzenlemesin-
den sorumludur. Her yaz›ya, konusuna göre numara verilir. E¤itimdeki yaz›flmalar-
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da kullan›lan konu ve numaralar› “Desimal Dosya Anahtar›” kapsam›nda ifllenir.
Bunlar (fiiflman ve Tafldemir, 2008, ss. 259-260);

• (000) Genel ‹fller
• (100) Muhasebe ‹flleri
• (200) Personel ‹flleri
• (300) Ö¤retim ve E¤itim ‹flleri
• (400) Yönetim ‹flleri
• (500) Ö¤renci ‹flleri
• (600) Bas›n, Yay›n, Kitap ve Kütüphane ‹flleri
• (700) Bina, Arsalar ve Arazi ‹flleri
• (800) Donat›m ‹flleri
• (900) Di¤er ‹fller

Okulun Bütçe ‹fllerinin Yap›lmas›
Okul yönetiminde hesap iflleri yöneticiyi en çok u¤raflt›ran sorunlar aras›nda bu-
lunmaktad›r. Türk e¤itim sisteminde yer alan okullar›n merkezi bütçeden ayr›lan
ödenekleri oldu¤u gibi, kendi yerel olanaklar› ile elde ettikleri bütçeleri de vard›r.
Okullar›n mali yap›lar›, okul tiplerine ve ö¤retim kademelerine göre de¤ifliklik
gösterir. Ancak bütün e¤itim kademelerinde, kamu okullar›nda, personel giderleri
(maafl, ücret, sosyal güvenlik primleri, tedavi, protez ve ilaç giderleri, yolluk, yev-
miyeler v.b.) kamu kaynaklar›yla karfl›lan›r (fiiflman ve Tafldemir, 2008, s. 256). Ge-
lir ve gider ifllemleri ile ilgili her karar›n bir kopyas› okuldaki dosyas›nda bulundu-
rulur. Devlet paras›n› kullanan görevli okula giren ve ç›kan para ile bütün kay›tla-
r› ve kan›tlay›c› belgeleri saklar. Bu kapsamda okul yönetimi okul bütçesinin ha-
z›rlanmas›, ödenek al›nmas› ve ödeme yap›lmas›ndan, avans al›nmas› ve kullan›l-
mas›ndan, sat›n alma ifllerinin yap›lmas›ndan, personel maafl ve ücretlerinin öden-
mesinden sorumludur.

Kooperatif ve Kantin Çal›flt›r›lmas›
Okul kooperatifi, ö¤rencilerin ö¤renimleri s›ras›nda gereksinimlerini karfl›lamak,
birbirine güven ve yard›m duygular›n› gelifltirmek, ifl birli¤i ve ifl bölümü yaparak
birlikte çal›flma prensiplerini uygulamalar›n› sa¤lamak üzere kurulur ve çal›flmala-
r› sürdürülür. Bu ba¤lamda okul müdürü kooperatifin yeri ve sermaye sa¤lanma-
s›ndan, kooperatif organlar› ve çal›flmalar›n›n yürütülmesinden, ö¤renci gereksi-
nimlerinin karfl›lanmas›ndan, kantin veya çay ca¤› iflletilmesinden, di¤er kollarla ifl
birli¤i yap›lmas›ndan sorumludur.

Ayniyat ‹fllerinin Yürütülmesi
Mutemedi bulunmayan okullarda ayniyat iflleri okul memuru, yoksa müdür yar-
d›mc›s› veya ders ö¤retmenleri taraf›ndan müdürün emir ve denetiminde yap›l›r.
Ö¤retim y›l› bafl›nda ö¤retmenler kurulu toplant›s›nda okulun ayniyat ifllerinde
yard›mc› olacak, sat›n alma, muayene ve teslim alma ile say›m komisyonu üyeleri
seçilir. Ayniyat ifllerinin yürütülmesi kapsam›na demirbafllar›n deftere ifllenmesi,
demirbafllar›n kullan›lmak üzere teslim edilmesi, depo ve ambarlarda korunmas›,
ayniyat say›m›n›n yap›lmas›, ayniyat devir teslim ifllerinin yap›lmas› girmektedir.

Okul müdürü okul iflletmesi ile ilgili hangi ifllerin yürütülmesinden sorumludur?
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Bütçe bir kurum veya
kuruluflun, belirli bir süre
için tahmini olarak ne kadar
gelir elde edilece¤ini, elde
edece¤i gelirlerin nas›l
kullan›laca¤›n› gösteren bir
belgedir.
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Okulda kullanmaya ve
harcamaya elveriflli
tafl›nabilen demirbafl
eflyalarla tüketim maddeleri
ile ilgili tüm hizmetler
ayniyat iflleri
kapsam›ndad›r.
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Personel hizmetlerinin kapsam›n› aç›klamak

Okulda personel hizmetleri; personelin sa¤lan-
mas› ve yararlan›lmas›, gerekli personel için is-
tekte bulunulmas›, atanan personelin göreve bafl-
lat›lmas›, görev yerinin de¤ifltirilmesi, gerekti¤in-
de ödüllendirilmesi, cezaland›r›lmas›, yetifltiril-
mesi, gelifltirilmesi, yükseltilmesi ve gerekli du-
rumda ifline son verilmesi gibi, personelin okul-
da göreve bafllad›¤› andan ayr›l›ncaya kadar öz-
lük ifllerini yapmak üzere harcanan çabalar›n tü-
münü kapsamaktad›r.
Bir okulda personel hizmetleri kapsam›na giren
iflleri afla¤›daki flekilde gruplamak mümkündür:
• Atama, nakil ve ifle bafllama;
• Personel özlük haklar›,
• Memurlar›n ödevleri ve sorumluluklar›,
• Sicil ve disiplin ifllerinin yürütülmesi
• Sa¤l›k, güvenlik ve askerlik iflleri,
• Personelin gelifltirilmesi, izlenmesi ve denet-

lenmesi

Ö¤renci hizmetlerinin iflleyiflini tan›mlamak

Ö¤renci iflleri ö¤rencilerin kaydedilmesini, ö¤-
renci devam›n›n izlenmesini, ö¤rencinin nakil
ve kay›t silme ifllemlerinin yap›lmas›n›, s›navlar
ve s›n›f geçme ile ilgili ifllerin yap›lmas›n›, me-
zuniyet ve diploma ifllemlerinin yap›lmas›n›, sa¤-
l›k ve güvenlik önlemlerinin al›nmas›n›, kimlik,
paso, askerlik ve kredi iflleminin yap›lmas›n›
kapsamaktad›r.

E¤itim-ö¤retim hizmetlerinin içeri¤ini aç›klamak

E¤itim-ö¤retim hizmetleri;
• Y›ll›k Ö¤retimin Planlanmas›
• Ö¤retmenler Kurulu Toplant›lar›n›n Yap›lmas›
• E¤itim ve Ö¤retim için ‹lgili Kaynaklar›n Sa¤-

lanmas›
• Kütüphane ve Laboratuvar ile ilgili ‹fllerin Ya-

p›lmas›
• Ö¤retimin Yap›lmas› ve ‹zlenmesi
• Rehberlik Hizmetlerinin Yap›lmas›
• Ö¤renci Disiplin ‹fllerinin Yap›lmas›
• Okulda Nöbet ‹fllerinin Yürütülmesi
• E¤itici Çal›flmalar ve Beden E¤itimi Yap›lmas›
• Okul Aile Birli¤i ve Okul Koruma Derne¤i Ku-

rulmas› ve Birlikte Çal›flmalar›n Yap›lmas›
• Okul ve Çevre ‹liflkilerinin Düzenlenme-

si’nden oluflmaktad›r.

‹flletme ‹flleri kapsam›nda yer alan hizmetleri

aç›klamak

Okullarda ö¤retim dershane, laboratuvar, resim-
hane ve atölyelerde yap›l›r. Bu ö¤retim yerleri-
nin her birinin aran›lan özelliklere göre infla edil-
mesi, donat›lmas› ve ö¤retime haz›r bulundurul-
mas› okul yönetiminin görevidir. Okul iflletmesi
alan›na giren ifller, e¤itim programlar›n›n amaç-
lar›n› gerçeklefltirmeye dönük olmas› gereken,
destek veya yard›mc› birim hizmetleridir. Bu ba-
k›mdan okul yöneticileri zamanlar›n›n önemli bir
k›sm›n› iflletmecilik sorunlar›n› çözmek ve ge-
rekli iflleri yapmak için harcarlar. Okul iflletmesi-
nin yönetimi kapsam›na giren ifller ise flunlard›r:
• Bahçe, bina, tesis, donat›m, bak›m ve onar›m

ifllerinin yap›lmas›
• Sivil Savunma, yang›ndan korunma ve güven-

lik önlemlerinin al›nmas›
• Yaz› ifllerinin yap›lmas›
• Okulun Bütçe ‹fllerinin Yap›lmas›
• Kooperatif ve Kantin Çal›flt›r›lmas›
• Ayniyat ifllerinin yap›lmas›
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1. Okul yönetim hizmetlerinin yerine getirilmesinde
afla¤›dakilerden hangisi öncelikle temel al›nmaktad›r?

a. Okul politika ve okul kurallar›
b. Okul-Aile Birli¤i Kararlar›
c. E¤itim Program›
d. Y›ll›k Plan
e. Disiplin Yönetmeli¤i

2. Afla¤›dakilerden hangisi okul yöneticisinin görevle-
rinden biri de¤ildir?

a. Milli e¤itim politikas›na uygun çal›flmalara girmek
b. Okulu ve çevresini gelifltirmek
c. ‹flgören ve ö¤renci sorunlar›n› çözmek
d. E¤itim-ö¤retim programlar›n› sürekli de¤erlen-

dirmek
e. Günlük ders planlar›n› haz›rlamak

3. Bir kimsenin göreve al›nmas›n› gerçeklefltiren idari
iflleme ne ad verilir?

a. ‹fle bafllama
b. Nakil
c. Atama
d. Personel özlük
e. Yer de¤ifltirme

4. Afla¤›dakilerden hangisi okulda personel hizmetleri
kapsam›nda yer almaz?

a. Devam› izleme ve denetlemenin yap›lmas›
b. Kurumlar aras› ifl birli¤inin yap›lmas›
c. Stajyerlik ve adayl›k ifllemlerinin yap›lmas›
d. Atama, nakil ve görevlendirme yap›lmas›
e. Baflar›yla ilgili de¤erlendirme yap›lmas› ve ödül-

lendirmesi

5. “Aday” ö¤retmenlikten “asil” ö¤retmenli¤e geçifl sü-
recinde ifllerin tamamlanmas›nda ilk yetkili kifli afla¤›-
dakilerden hangisidir? 

a. Milli E¤itim Müdürü
b. Personel Genel Müdürü
c. Okul Müdürü
d. Mili E¤itim Müfettifli
e. Personel atma dairesi baflkan›

6. Okul ‹flletmesi ile ilgili ifllerin yönetilmesiyle ilgili
görev ve sorumluluk afla¤›dakilerden hangisine aittir?

a. Milli E¤itim Müdürü
b. Milli E¤itim Müfettifli
c. Personel atama dairesi baflkan›
d. Milli E¤itim personel müdürü
e. Okul Müdürü

7. Afla¤›dakilerden hangisi, ö¤renci hizmetlerinin yö-
netimi kapsam›nda yer almaz?

a. Y›ll›k plan›n haz›rlanmas›
b. Nakil ifllemlerinin yap›lmas›
c. Diploma ifllemlerinin yap›lmas›
d. Ö¤renci devam›n›n sa¤lanmas›
e. Ö¤rencilerin kaydedilmesi

8. Ö¤renci ifllerinden sorumlu kifli afla¤›dakilerden
hangisidir?

a. Müdür
b. Müdür baflyard›mc›s›
c. Müdür yard›mc›s›
d. Memur
e. Nöbetçi ö¤retmen

9. Okulun en üst karar organ› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Okul müdürü
b. Ö¤retmenler kurulu
c. Zümre ö¤retmenler kurulu
d. Disiplin kurulu
e. Rehberlik kurulu

10.Afla¤›dakilerden hangisi e¤itim-ö¤retim ifllerinin yö-
netimi kapsam›na girmez?

a. Ö¤retmenler Kurulu toplant›lar›n›n yap›lmas›
b. Rehberlik hizmetlerinin yap›lmas›
c. Ö¤renci disiplin ifllerinin yap›lmas›
d. Okulda nöbet ifllerinin yürütülmesi
e. Yaz› ifllerinin yürütülmesi

Kendimizi S›nayal›m
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Okul Müdürü Odas›n›n Kap›s›n› Söktü

‹zmir’in Buca ilçesin-
de bulunan Atatürk ‹l-
kö¤retim Okulu Mü-
dürü Hüseyin Balc›,
veli, ö¤retmen ve ö¤-
rencilere kap›s›n›n
her zaman aç›k oldu-
¤unu göstermek için
odas›n›n kap›s›n› sök-
tü. Kap›y› bir daha ye-
rine takmayaca¤›n›
söyleyen Müdür ‹s-
mail Balc›, “Çevreyle,

halkla iç içe olacaksak aram›zdaki ve beynimizdeki ka-
p›lar› kald›ral›m” dedi. Okulundaki uygulamadan ö¤ret-
men, ö¤renci ve velilerin çok memnun oldu¤unu söy-
leyen Balc›, ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü taraf›ndan baflla-
t›lan “Aç›k Kap›” kampanyas›na benzer bir yöntem kul-
land›¤›n› belirtti. Y›llard›r yöneticilerin kap›lar›n› halka
kapatt›klar›n› ve toplumla iç içe olamad›klar›n› ifade
eden Müdür Balc›, “E¤er çevreyle, halkla iç içe olacak-
sak aram›zdaki, beynimizdeki kap›lar› kald›ral›m. Bu
uygulaman›n ard›ndan ö¤retmen ve ö¤rencilerimiz de
rahatlad›. Ö¤retmenlerimizin hala ellerinin havada kal-
d›¤›n› görüyorum ama herkes memnun. Kap›y› bir da-
ha yerine takmayaca¤›m” dedi. Okul Aile Birli¤i Baflka-
n› Sevgi Kazl›, okul müdürünün kap›y› kald›rmas›ndan
çok memnun olduklar›n› belirterek, kendisiyle okulla
ilgili sorunlar› daha rahat paylaflabildiklerini söyledi.
Velilerden Hülya Y›lmaz ise uygulaman›n di¤er okulla-
ra da örnek olmas› gerekti¤ini belirtti.

Kaynak: http://www.haberler.com/okul-muduru-
odasinin-kapisini-soktu-haberi/

E¤itim Sisteminin Gelifltirilmesi

Dokuzuncu Kalk›nma Plan› (2007-2013)’nda e¤itim
sisteminin gelifltirilmesi ile ilgili politika ve stratejiler
flunlard›r:
• Toplumsal geliflmenin sa¤lanmas› amac›yla; düflün-

me, alg›lama ve sorun çözme yetene¤i geliflmifl, Ata-
türk ilkelerine ba¤l›, demokratik, özgürlükçü, millî
ve manevi de¤erleri özümsemifl, yeni fikirlere aç›k,
kiflisel sorumluluk duygusuna sahip, ça¤dafl uygarl›-
¤a katk›da bulunabilen, bilim ve teknoloji kullan›m›-
na ve üretimine yatk›n, sanata de¤er veren, beceri
düzeyi yüksek, üretken ve yarat›c›, bilgi ça¤› insan›
yetifltirilecektir.

• E¤itim sistemi, insan kaynaklar›n›n gelifltirilmesini
desteklemek üzere, yaflam boyu e¤itim yaklafl›m›yla
ve bütüncül olarak ele al›nacak; sistemin etkinli¤i,
eriflilebilirli¤i ve f›rsat eflitli¤ine dayal› yap›s› güçlen-
dirilecektir.

• Okulöncesi e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla ö¤-
retmen ve fiziki altyap› ihtiyac› karfl›lanacak, e¤itim
hizmetleri çeflitlendirilecek, toplumsal fark›ndal›k
düzeyi yükseltilecek, erken çocukluk ve ebeveyn
e¤itimleri art›r›lacakt›r.

• ‹lkö¤retimde okul terklerinin azalt›lmas› için baflta
k›rsal kesime ve k›z çocuklar›na yönelik olmak üze-
re gerekli tedbirler al›nacak ve ortaö¤retime geçifl
oranlar› yükseltilecektir.

• Ö¤retmen aç›¤› bulunan alanlarda ihtiyac›n karfl›lan-
mas› için üniversite kontenjanlar› art›r›lacak, ö¤ret-
menlerin bölgelere ve yerleflim yerlerine göre den-
geli da¤›l›m› sa¤lanacak, özlük haklar›nda hizmet
yapt›klar› yerleflim yerleri ve hizmet flartlar› itibar›y-
la farkl›laflmaya gidilebilmesine imkan sa¤lanacakt›r.

• E¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas›nda merkezi idarenin yan›
s›ra mahalli idareler, gönüllü kurulufllar ve özel sek-
törün katk›s› art›r›lacakt›r. 588. Ortaö¤retim; program
türünü esas alan, yatay ve dikey geçifllere imkan ve-
ren, etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmetini içe-
ren esnek bir yap›ya kavuflturulacakt›r. Programlar
genifl tabanl› ve modüler esasa göre düzenlenecektir.

• E¤itimde kalitenin art›r›lmas› amac›yla, yenilikçili¤i
ve araflt›r›c›l›¤› esas alan müfredat programlar› ülke
geneline yayg›nlaflt›r›lacak, ö¤renciler bilimsel arafl-
t›rmaya ve giriflimcili¤e teflvik edilecektir.

• Kalabal›k s›n›f mevcutlar› düflürülecek, ikili e¤itim
uygulamas› azalt›lacakt›r. Her kademedeki e¤itim
tesislerinin etkin kullan›labilmesi için standartlar ve

Yaflam›n ‹çinden

”

“
Okuma Parças›
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ortak kullan›m imkanlar› gelifltirilecektir. Okullar›n
bilgi ve iletiflim teknolojileri altyap›s›, e¤itim yaz›-
l›mlar› öncelikli olmak üzere güçlendirilecek, yeni-
lenen müfredat›n gerektirdi¤i ortamlar ve donan›m
sa¤lanacakt›r.

• Müfredat programlar›ndaki ve e¤itim yöntemlerin-
deki de¤ifliklikler dikkate al›narak ö¤retmen yeterli-
likleri sürekli olarak gelifltirilecek, gereken yeterlilik-
lerin kazand›r›labilmesi için hizmet öncesi ve hizmet
içi e¤itimde etkin yöntemler uygulanacakt›r.

• Yeni kurulan üniversiteler baflta olmak üzere, ö¤re-
tim üyesi ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla yurtiçi ve
yurtd›fl›nda ö¤retim üyesi yetifltirme programlar›na
devam edilecektir.

• Bilgi toplumuna geçifl sürecinde ihtiyaç duyulan in-
sangücünün yetifltirilebilmesi için yabanc› dil ö¤reti-
mi etkinlefltirilecek, bilgi ve iletiflim teknolojilerinin
derslerde kullan›lmas›n› sa¤layacak yöntemler gelifl-
tirilecek ve yayg›nlaflt›r›lacakt›r.

• Toplumda yaflam boyu e¤itim anlay›fl›n›n benimsen-
mesi amac›yla e-ö¤renme dahil, yayg›n e¤itim im-
kanlar› gelifltirilecek, e¤itim ça¤› d›fl›na ç›km›fl kiflile-
rin aç›k ö¤retim f›rsatlar›ndan yararlanmalar› teflvik
edilecek, beceri kazand›rma ve meslek edindirme
faaliyetleri art›r›lacakt›r.

• Özel e¤itim gerektiren ö¤rencilerin e¤itiminde kay-
naflt›rma yöntemine öncelik verilecek ve mevcut
okullar›n fiziki koflullar› uygun hale getirilecektir.

• Yüksekö¤retim kurumlar›nda finansman kaynaklar›
gelifltirilecek ve çeflitlendirilecek; ö¤renci katk› pay-
lar›n›n, mali gücü olmayan baflar›l› ö¤rencilere burs
ve kredi sa¤lanmas› flart›yla yüksekö¤retimin finans-
man›ndaki pay›n›n art›r›lmas›na yönelik düzenleme-
ler yap›lacakt›r.

• E¤itime ayr›lan özel kaynaklar e¤itimde f›rsat eflitli-
¤ine imkan sa¤layacak flekilde yönlendirilecektir.
Bütün e¤itim kademelerinde özel sektörün pay› art›-
r›lacak, kamu kaynaklar›n›n en fazla ihtiyaç duyan
kesimlere yönlendirilmesi sa¤lanacakt›r. Etkin bir
kalite de¤erlendirme ve denetim sistemi kurulmas›
kofluluyla özel yüksekö¤retim kurumlar›n›n aç›labil-
mesine imkan sa¤lanacakt›r.

• E¤itim sisteminin etkinli¤inin art›r›lmas›, e¤itime ay-
r›lan kaynaklar›n daha verimli kullan›lmas›, ö¤renci-
ler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik
yüklerin hafifletilmesi amac›yla e¤itim sistemi, s›nav
odakl› yap›dan kurtar›lacakt›r. Yüksekö¤retime girifl
sistemi; ö¤rencileri programlar hakk›nda yeterli dü-
zeyde bilgilendiren, ilgi ve yeteneklerini ortaö¤retim
boyunca çok yönlü bir süreçle de¤erlendiren, okul

baflar›s›na dayal› ve müfredat programlar›yla daha
uyumlu bir yap›ya kavuflturulacakt›r.

• Ortaö¤retim ve yüksekö¤retime haz›rl›k dershanele-
rinin özel okullara dönüfltürülmesine yönelik teflvik-
ler sa¤lanacakt›r.

• Milli E¤itim Bakanl›¤› merkez teflkilat›nda hizmet
esas›na dayal› bir yap›lanmaya gidilecek, kurumsal
kapasite güçlendirilecek, taflra teflkilatlar›na ve e¤i-
tim kurumlar›na yetki ve sorumluluk devredilmesi
sa¤lanacakt›r.

• Yüksekö¤retim Kurulu, standart belirleme, koordi-
nasyon ve planlamadan sorumlu olacak flekilde yeni-
den yap›land›r›lacakt›r. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n,
fleffafl›k, hesap verebilirlik ilkeleri do¤rultusunda ida-
ri ve mali özerkli¤e sahip olmalar› ve yerel özellikle-
re uygun flekilde uzmanlaflmalar› sa¤lanarak, siste-
min rekabetçi bir yap›ya kavuflmas› desteklenecektir. 

• Kaliteli e¤itim imkanlar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› ama-
c›yla e¤itim kurumlar›nda kalite güvence sistemi ku-
rulacak, kalite standartlar› belirlenerek yayg›nlaflt›r›-
lacak, e¤itim kurumlar›n›n yetkileri ve kurumsal ka-
pasiteleri art›r›lacak, performans ölçümüne dayal›
bir model gelifltirilecektir.

Kaynak: “Dokuzuncu Kalk›nma Plan› (2007 -

2013)”. Resmî Gazete Say›: 26215, 1 Temmuz 2006
Cumartesi - Mükerrer. (ss. 85-87). 

E¤itim Kademeleri ‹tibar›yla Hedefler (1)

2005/2006
(2)

2012/2013

Okullaflma Oranlar› (%)

Okulöncesi (3)
‹lkö¤retim
Ortaö¤retim

Toplam
Yüksekö¤retim (4) Örgün

19,9
95,6
85,2
38,4
24,8

50,0
100,0
100,0
48,0
33,0

Derslik Bafl›na Düflen Ö¤renci Say›s›

‹lkö¤retim (5)
Genel Ortaö¤retim

43,5
37,9

30,0
30,0

Kaynak: TÜ‹K, MEB, DPT.

(1) Bütün kademeler için veriler brüt okullaflma oran›d›r.

(2) Yüksekö¤retim verileri 2004-2005 dönemine aittir.

(3) 4-5 yafl grubu için hesaplanm›flt›r.

(4) Üniversiteler ve di¤er yüksekö¤retim kurumlar› dahil,

lisansüstü ö¤rencileri hariç tutulmufltur. 17-20 yafl gru-

bu için hesaplanm›flt›r.

(5) Kentsel alanlar için hesaplanm›flt›r.
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1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusuna bak›n›z.
2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Girifl” konusuna bak›n›z.
3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Personel ‹fllerinin Yönetimi”

konusuna bak›n›z.
4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Personel ‹fllerinin Yönetimi”

konusuna bak›n›z.
5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Personel ‹fllerinin Yönetimi”

konusuna bak›n›z.
6. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Okul ‹flletmesi ‹fllerinin

Yönetimi” konusuna bak›n›z.
7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci ‹fllerinin Yönetimi”

konusuna bak›n›z.
8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Ö¤renci ‹fllerinin Yönetimi”

konusuna bak›n›z.
9. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim-Ö¤retim Hizmetleri-

nin Yönetimi” konusuna bak›n›z.
10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim-Ö¤retim Hizmetleri-

nin Yönetimi” konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1

Amaç yönelimli yönetici, okulundaki hizmetleri etkili
ve verimli bir flekilde yürütebilmesi için afla¤›daki gö-
revlerin bilincinde olmal›d›r:
a. Milli E¤itim politikas›na uygun çal›flmalara girmek 
b. Okulun gereksinimlerini tam olarak karfl›lamak,
c. ‹flgören ve ö¤renci sorunlar›n› çözmek
d. ‹flgörenlerin mesleki geliflimlerine yard›mc› olmak,
e. Okulu ve çevresini gelifltirmek
f. E¤itim gereksinimlerini tam ve do¤ru olarak belir-

lemek
g. Çevresindeki di¤er yöneticilerle ifl birli¤i yapmak,
h. Di¤er e¤itim kurumlar›n›n çal›flmalar›n› izleyip de-

¤erlendirmek
i. E¤itim programlar›n›n haz›rlanmas›na katk›da bu-

lunmak, uygulanmas›n› sa¤lamak
j. Okul ile çevre aras›nda sa¤l›kl› iletiflim, iliflki ve et-

kileflimi sa¤lamak
k. Okulun amaçlar›n› belirtmek ve aç›klamak,
l. E¤itim-ö¤retim programlar›n› sürekli de¤erlendirmek
m. Program ve amaçlara uygun görevlendirme ve ifl bö-

lümü yapmak,
n. E¤itim kurullar›nda yürütücü oldu¤u kadar, dan›fl-

man olarak da hizmet etmektir.

S›ra Sizde 2

Devlet Memurlar› Kanunun (DMK) birinci maddesinde
s›ralanan kamu kurumlar›ndan biri olan okullarda dört
grup personel çal›flmaktad›r. Bunlar;
a. E¤itim, ö¤retim hizmetleri s›n›f›na giren ö¤retmenler

ve yöneticiler
b. Teknik hizmetler s›n›f›na giren teknisyenler
c. Genel idari hizmetler s›n›f›nda görev yapan memurlar
d. Yard›mc› hizmetler s›n›f›na giren di¤er personel

S›ra Sizde 3

Devlet memurlar›ndan alt› y›ll›k sicil notu ortalamas› 90
ve daha yukar› olanlar, ayl›k derecelerinin yükseltilme-
sinde dikkate al›nmak üzere bir kademe ilerlemesi ile
ödüllendirilir. Sicil notlar›na bakarak verilebilecek bafl-
ka bir ödül ya da görevde yükselme ve benzeri ödül-
lendirme, mevzuat aç›s›ndan mümkün de¤ildir. Ancak
okul müdürü, performans› ve iflini etkileyecek tutumla-
r› konusunda hep olumlu olarak de¤erlendirdi¤i bir
personel için; teflekkür ve ayl›kla ödüllendirme için mil-
li e¤itim müdürlü¤üne teklif yapabilir. Okul müdürleri-
nin bu teklifleri uygun görülürse teflekkür ve takdir bel-
geleri, milli e¤itim müdürü taraf›ndan verilir.

S›ra Sizde 4

Okul yönetiminde en önemli unsur okulun yetifltirmek-
le yükümlü oldu¤u ö¤rencilerdir. Okulda yap›lan her
türlü ifl ve ifllemler temelde ö¤rencilere yöneliktir. Bu
aç›dan de¤erlendirildi¤inde okul yönetimi, ö¤renci
aday kayd› ile bafllayan ve mezun oluncaya kadar de-
vam eden süre içinde ö¤rencinin rollerini ve beklenti-
lerini dengeli olarak sürdürmek durumundad›r. Bu da
ö¤renci hizmetlerinin etkili iflletilmesi ile gerçekleflebi-
lir. Etkili iflletilemeyen ö¤renci hizmetleri, ö¤rencilerin
geleceklerini riske atmak olur. Ö¤renci gereksinimleri-
ni karfl›layamayan okul “kay›p” nesillerin yetiflmesinde
öncülük etmifl olur. Oysa okul yöneticisi okulunu bir
yaflam alan› olarak görmeli ve buna göre düzenlemeli-
dir. Bireylerin iyi insan, iyi vatandafl ve iyi yurttafl ola-
rak yetiflmelerinde okulda ö¤rencilere yönelik tüm ifl
ve ifllemlerin yönetmeliklere uygun bir flekilde uygu-
lanmas› ile mümkündür. Bunun için okul yönetimi ö¤-
renciyi iyi tan›r ve anlarsa karfl›lafl›lan sorunlar›n çözül-
mesine yard›mc› olabilir ve ö¤rencilerin okula kolayl›k-
la uyum sa¤lamalar›na yönelik düzenlemeler yaparsa,
ö¤rencilerin topluma yararl› bireyler olarak yetiflmeleri-
ni sa¤lar.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
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S›ra Sizde 5

Ö¤retmenler kurulu toplant›lar› ile ilgili okul müdürü-
nün sorumluluklar› toplant›lar için gündem haz›rlamak,
genel ö¤retmenler kurulu toplant›lar›n› yapmak, zümre
ö¤retmenler kurulu toplant›lar›n› yapmak, flube ö¤ret-
menler kurulu toplant›lar›n› yapmak, toplant›lar sonun-
da tutana¤›n haz›rlanmas›, toplant› kararlar›n›n de¤er-
lendirilmesi ve uygulanmas›d›r.

S›ra Sizde 6

Okullarda yap›lan e¤itimin baflar›l› olmas› ve amaçlar›-
na ulaflabilmesi için ö¤rencinin ailesinin ilgi ve yard›m›-
na gereksinim vard›r. Okulda bafllayan birçok e¤itsel
çal›flma ö¤rencinin ailesinde ve okul d›fl›ndaki çevre-
sinde tamamlan›r. Okul yönetimi ailenin katk›s›n› sa¤-
lamak üzere ö¤renci veli ve ebeveynlerinin bir araya
gelerek birlik ve dernek kurmalar›na yard›mc› olur.
Okul-aile birli¤i yönetmelik gere¤i zorunlu, okul koru-
ma derne¤i ise gönüllü olarak kurulur.

S›ra Sizde 7

Okul iflletmesinin yönetimi kapsam›na giren ifller ise
flunlard›r:
• Bahçe, bina, tesis, donat›m, bak›m ve onar›m iflleri-

nin yap›lmas›
• Sivil Savunma, yang›ndan korunma ve güvenlik ön-

lemlerinin al›nmas›
• Yaz› ifllerinin yap›lmas›
• Okulun Bütçe ‹fllerinin Yap›lmas›
• Kooperatif ve Kantin Çal›flt›r›lmas›
• Ayniyat ifllerinin yap›lmas›

Ada, fiükrü (2008). “Okul Yönetiminde Personel E¤itim
ve ‹flletmecilikle ‹lgili ‹fller”. Türk E¤itim Sistemi
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E¤itim Denetimi

E¤itim denetimi, e¤itim yönetimin bir alt sistemi olarak ifllev görür. Her yönetim et-
kinli¤inde oldu¤u gibi, e¤itim yönetiminde de denetim zorunludur. E¤itim sistemi-
nin denetimi, e¤itim amaçlar›na ulafl›lmas›, sistemin birey ve örgüt düzeyinde ge-
lifliminin sa¤lanmas›, aksakl›klar›n ortadan kald›r›lmas› aç›s›ndan önem tafl›-
maktad›r. Türk E¤itim Sistemi’nde e¤itimin denetimi, Bakanl›k denetçileri ve ilkö¤-
retim denetçileri olmak ikili bir yap› içinde gerçeklefltirilmektedir. 

Amaçlar›m›z
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;

E¤itim denetimini tan›mlayabilecek,
E¤itim denetiminin ifllevlerini aç›klayabilecek,
E¤itim denetimi ilkelerini s›ralayabilecek,
E¤itim denetimi türlerini s›n›flayabilecek,
E¤itim denetimi yaklafl›mlar›n› aç›klayabilecek,
E¤itim denetiminde izlenecek süreci s›ralayabilecek,
Türk E¤itim Sistemi’nde denetimin genel yap›s›n› aç›klayabilecek,
E¤itim denetçilerinin rol ve görevlerinin neler oldu¤unu ifade edebilecek,
Türk E¤itim Sistemi’nde e¤itim denetimi sorunlar›n› analiz edebilecek,

bilgi ve becerilere sahip olacaks›n›z.

N
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• G‹R‹fi
• DENET‹M VE E⁄‹T‹M DENET‹M‹
• E⁄‹T‹MDE DENET‹M ‹LKELER‹
• DENET‹M TÜRLER‹
• DENET‹M YAKLAfiIMLARI
• TÜRK E⁄‹T‹M S‹STEM‹NDE DENET‹M
• E⁄‹T‹M DENETÇ‹LER‹N‹N ROLLER‹
• E⁄‹T‹M DENETÇ‹LER‹N‹N GÖREVLER‹
• E⁄‹T‹M DENET‹M‹NDE SORUNLAR

Örnek Olay

Orhan Bey, y›llarca Anadolu’nun her köflesinde ö¤retmenlik yapm›fl, bitip tüken-
mek bilmeyen enerjisi ve e¤itim coflkusuyla, elde etti¤i deneyimlerini denetçi ola-
rak ö¤retmen arkadafllar›na aktarmaya karar vermiflti. Bunun için ilk f›rsatta
aç›lan müfettifllik s›nav›n› baflar›yla vermifl, ald›¤› e¤itimlerden sonra buraya
atanm›flt›. Art›k omuzlar›nda yeni bir sorumlulu¤un a¤›rl›¤› kadar, onurunu da
tafl›yordu. O ö¤retmenlerin ö¤retmeni olmal›yd›, onlara yol göstermeli, ö¤retmen-
lerin bu güzel flehirde daha iyi hizmet vermeleri için mesleki geliflimlerine katk›-
da bulunmal›yd›. 

Okullar aç›ld› ve planlar›nda yer alan ilkokulu ziyarete gitme zaman› geldi.
Gittikleri okulun ad› Atatürk ‹lkö¤retim Okuluydu, flehir merkezine bir saat uzak-
ta, küçük bir köy okuluydu. Okulda, Ayhan Bey ve Güler Han›m ad›nda iki ö¤ret-
men görev yap›yordu. Ayhan Bey ve Güler Han›m buraya atand›ktan sonra birbir-
leriyle evlenmifller, köye yerleflmifllerdi. Denetçilerin okula denetime geleceklerini
ö¤rendiklerinde Güler Han›m, yapt›¤› her fleyi yeniden gözden geçirmesinin iyi
olaca¤›n› düflünmeye bafllam›flt›. Güler Han›m, denetçilere mahcup olmamal›yd›,
çocuklar› için verdi¤i onca eme¤in bofla gitmesini istemiyordu. Ayhan Bey ise Gü-
ler Han›m’a göre daha rahatt›, ona göre bu kadar önemsenecek bir fley yoktu. Za-
ten Akflit Bey’i önceden tan›yordu, defalarca oturup çay içip yemek yemifllerdi. 

Orhan Bey ile Akflit Bey planlanan okula geldiler. Orhan Bey okulun gerekli
dosyalar›n› inceledikten sonra, ders denetimi için Güler Han›m’›n s›n›f›na gitti.
Her fley iyi görünüyordu, çocuklarla sohbet etti bir süre. O s›rada Ayhan Bey ile Ak-
flit Bey s›n›f›n kap›s›n› açt›lar ve çevrede dolafl›p biraz ilerideki köy kahvesine gide-
ceklerini söylediler. Orhan Bey flafl›rm›flt›, Akflit Bey henüz denetim yapmam›flt›,
Ayhan Bey’i nas›l de¤erlendirecekti? Sonra ifline koyuldu, Güler Han›m’›n bir iki
küçük eksikliklerini saptad›, onlar› nas›l düzeltece¤ini anlatt›, Güler Han›m’a ya-
n›nda getirdi¤i kitaplar› verdi, çal›flmalar› için ona teflekkür etti.
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Anahtar Kavramlar
• Denetim
• E¤itim denetimi
• E¤itim denetçisi

• E¤itimde denetim süreci
• E¤itim denetçisinin rolleri
• Bakanl›k denetçisi

‹çindekiler



G‹R‹fi
Yönetim süreci, amaçl› bir etkinlik olarak tan›mlanmas› nedeniyle bu amaçlara ula-
fl›l›p ulafl›lmad›¤› sürecin denetimi ve de¤erlendirilmesi boyutuyla belirlenmekte-
dir. Yönetim kuramlar› de¤erlendirme arac›l›¤›yla denetimi yönetim etkinli¤inin
kapsam›nda ele almaktad›rlar. Amaçlar›n etkili bir flekilde gerçeklefltirilmesini sa¤-
lamak için, iyi planlanm›fl denetim etkinli¤i yönetimsel sorumluluk olarak görül-
mektedir

E¤itim örgütlerinin amaçlar›na ulaflmas› toplumu oluflturan tüm ögeleri yak›n-
dan ilgilendirmektedir. Bu nedenle e¤itim yönetiminin alt sistemi olarak görülen
e¤itim denetiminin ifllevini etkili olarak yerine getirmesi di¤er toplumsal sistemleri
de do¤rudan etkileyecektir. E¤itim denetiminde istenen etkilili¤in sa¤lanmas›nda
en önemli sorumluluk e¤itim denetçilerine düflmektedir. Bu nedenle e¤itim denet-
çilerinin, denetim sisteminde sergiledikleri roller, üstlendikleri görevler ve yetiflme
biçimleri bilimsel geliflmeler do¤rultusunda sürekli gelifltirilmesi önem tafl›makta-
d›r. E¤itim denetiminin amac› e¤itim örgütlerini ve e¤itim çal›flanlar›n›n sürekli ge-
liflimlerinin sa¤lanmas›na yönelik etkinlikleri yürütmek olarak de¤erlendirilir. Bu
çerçevede denetim yönetim süreci etkinliklerinin süreklilik kazanmas›n›n temel
arac› olarak görülür. 

DENET‹M VE E⁄‹T‹M DENET‹M‹
Denetim kavram› yönetsel anlay›fllara ve örgütlerin kendine özgü niteliklerine gö-
re farkl› biçimlerde tan›mlanmaktad›r. Klasik yönetim kuramc›lar› denetimi, ifli ve
ifli yapan›n yak›ndan kontrol edilmesi anlay›fl›yla ele al›rken; neoklasik yönetim
kuramc›lar› denetimi rehberlik etme anlay›fl› ile bütünlefltirmeye çal›flm›fllard›r (Ba-
flar, 2000, s.5). Sistem yaklafl›m› çerçevesinde denetim, sistemin bir ögesi olarak ni-
telendirilmifl örgütün iç ve d›fl dinamikleri aras›nda uyumun bir arac› olarak görül-
meye bafllanm›flt›r.

Denetimin rol alanlar› dikkate al›narak yap›lan tan›ma göre denetim, yap›lan
çal›flmalar› de¤erlendirmek, verimlili¤in ve etkilili¤in sa¤lanmas› için ilgililere öne-
rilerde, bireylerin geliflimine rehberlik yoluyla katk›da bulunmak ve gerekli görü-
len durumlarda soruflturma ve incelemeleri kapsayan bir yönetim etkinli¤idir (Tay-
maz, 2002, s.4). Sistemler aras›ndaki farkl›l›klar nedeniyle denetimin pek çok fark-
l› tan›m› bulunmaktad›r. E¤itim denetimi e¤itim sisteminin bir alt sistemi olarak di-
¤er sistemlerden farl›l›klar tafl›maktad›r. Bu farkl›l›klar do¤rultusunda e¤itim dene-
timi, “ö¤retimin gelifltirilmesi”, “bir okulun iyi bir flekilde ifllemesi için gerekli te-
mel ifllevlerden biri” olarak tan›mlanmaktad›r (Öz, 2003, s.29). 

E¤itim denetimi, e¤itim kurumlar›n›n amaçlar›n›n etkili bir flekilde gerçeklefl-
mesi ve e¤itim sisteminin kendini yenilemesi yönünde ifllev gören e¤itimi yöneti-
minin alt sistemidir.

E¤itim denetiminden beklenen bu ifllevler, e¤itim sürecinin ve bu süreçte yer
alan tüm unsurlar›n geliflmesine katk› sa¤lar. Bu unsurlar ö¤retmenlerin mesleki
geliflimlerinin sa¤lanmas›, ö¤rencilerin e¤itim amaçlar›na ulaflmas›, e¤itimin amaç-
lar›n›n düzenlenmesi, ö¤retim etkinliklerinin gelifltirilmesi, okul yönetiminin etkili-
¤inin art›r›lmas› gibi bafll›klar alt›nda toplanabilir. Bu bak›mdan e¤itim denetimi
e¤itim örgütlerinin amaçlar›n›n gerçeklefltirilmesinde, sürecin gelifltirilmesinde ve
ç›kt›lar›n de¤erlendirilmesinde önemli bir iflleve sahiptir.

E¤itim Denetiminin Kendine Özgü Yönleri nelerdir? Aç›klay›n›z.
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Ça¤c›l yönetim anlay›fl›nda
denetlenmeyen bir yönetsel
sürecin, verimlilik ve 
etkilili¤inin sa¤lanmas› ve
kendisini sürekli yenilemesi
olanakl› görülmemektedir.

Denetim yönetim sürecinin
bir ögesi olarak ele
al›nd›¤›nda, planlanan
örgütsel amaçlardan 
sapmay› önlemek için,
örgütün iflleyiflini izlemek ve
düzeltmek süreci olarak
tan›mlanmaktad›r

E¤itim denetiminin e¤itim
sistemindeki ifllevleri flöyle
s›ralanabilir (Öz, 2003,
s.29):
• E¤itim ve ö¤retimi 

gelifltirme, 
ö¤retmen-ö¤renci alt 
sistemini de¤erlendirme.

• Amaçlar› yap›land›rma, 
gözden geçirme, 
ö¤retmen-ö¤renci alt 
sistemini daha kapsaml›
amaçlara yöneltme.

• Ö¤retmen-ö¤renci alt 
sistemi çerçevesinde 
liderlik, problem çözme, 
iletiflim, ifl birli¤i, karar
ve yarat›c›l›k boyutlar›n›
gelifltirme.
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E⁄‹T‹MDE DENET‹M ‹LKELER‹
Bir örgütte kurulan denetim sisteminin, amac›na ulaflmas›n› sa¤layabilecek ilkeler-
le çal›flt›r›lmas› gerekir. ‹lkeler örgütsel etkinliklerde davran›fllara yol gösteren ku-
rallar, politikalara yön veren görüfller ve amaçlar›n gerçekleflmesinde bir araç ola-
rak ifllev göstermektedir (Gökçe, 1994, s.76). ‹lkeler sistemine sahip olmayan her-
hangi bir denetim etkinli¤inin amac›ndan sapma, örgüte ve bireylere zarar verme,
keyfi uygulamalara yol açma gibi olumsuzluklara yol açmas› söz konusudur. Her
etkinlikte oldu¤u gibi e¤itim denetimi sürecinde, bütünlü¤ü sa¤lamak ve genel et-
kinlik çerçevesini belirlemek amac›yla uyulmas› gereken ilkeler bulunmaktad›r. Bu
nedenle öncelikle e¤itim sürecinde denetimin hangi ilkeler çerçevesinde gerçek-
lefltirilece¤i belirlenmelidir. Örgütten örgüte ve denetimin biçimine göre de¤ifliklik
gösterebilen denetim ilkelerinden genel kabul görenleri afla¤›da s›ralanm›flt›r.

• Denetim amaçl› bir giriflimdir
• Denetim planl› bir etkinliktir
• Denetim etkinlikleri süreklilik özelli¤i tafl›r
• Denetimde nesnellik temeldir
• Denetim e¤itim sisteminin bütüncül anlay›flla ele al›r
• Denetim etkinlikleri durumsall›k anlay›fl›yla yürütülür
• Denetimde denetçi ve ö¤retmen aras›nda aç›k bir iletiflim vard›r
• Denetimde demokratik tutum benimsenir
Denetim amaçl› bir giriflimdir. Her yönetsel etkinlik gibi denetim de amaç-

l› olmak durumundad›r. Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Müfettiflleri Baflkanl›klar›
Rehberlik ve Teftifl Yönergesi’nde yer alan denetim ilkelerine göre denetim, kon-
trol, düzeltme ve gelifltirme amaçl› yap›l›r. Amaçl›l›k ilkesi, denetim süreçlerinden
birisi olan “amaç saptamada” somutlafl›r, denetimin hem gerekçesini hem yönünü
belirler (Baflar, 2000, s.10). E¤itim denetimi e¤itim sisteminin amaçlar›na yönelik
olmal›d›r.

Denetim planl› bir etkinliktir. Planlama neyin, nas›l, ne zaman ve hangi
araçlarla gerçeklefltirilece¤inin karar verilmesidir. Planlama ortaya ç›kabilecek du-
rumlar› önceden kestirebilme ve gerekli haz›rl›klar› yapabilmeye olanak sa¤lar.
E¤itim denetiminde planlama amaçlara yönelik olarak gerçeklefltirilmeli ve plan-
larda denetimden etkileneceklerin görüflleri de yer almal›d›r. Planlar aç›k, anlafl›l›r
ve esnek olarak yap›lmal›d›r.

Denetim etkinlikleri süreklilik özelli¤i tafl›r. Denetimin amac›na ulaflma
koflullar›ndan biri de sürekliliktir. Denetim do¤as› gere¤i sonlanmayan, dinamik
bir döngüdür. Denetime süreklili¤i kazand›ran boyut ise denetimin e¤itim sistemi-
ni gelifltirme amac›d›r. Süreklilik ilkesi e¤itim denetiminin sistematikleflmesine ve
geliflimin bir bütünlük içerisinde birbirini tamamlayan ad›mlarla sa¤lanmas›na ön-
cülük eder. 

Denetimde nesnellik temeldir. Denetim etkinliklerinde toplanan ve de¤er-
lendirilerek karar dayana¤› olarak kullan›lan verilerin geçerli ve güvenilir olmas›-
n›n koflullar›ndan biri de nesnelliktir (Baflar, 2000, s.11). Nesnellikten uzak dene-
tim etkinli¤i sorunlar›n saptanmas›nda do¤ru karar verileri sa¤lamayacak, bu du-
rum e¤itim örgütlerinin geliflmesini engelleyecek, denetim sürecinde yer alan bi-
reylere ve örgütlere zarar verebilecektir.

Denetim e¤itim sistemini bütüncül anlay›flla ele al›r. E¤itim denetimi, e¤i-
tim sisteminin bir alt sistemi olarak ifllev görmektedir. Ayr›ca denetim etkinli¤i de-
netlenenle ilgili birçok farkl› boyutun göz önünde tutulmas›n› gerektirmektedir.
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Denetimin sistem düflüncesi içinde ele al›nmas› ve farkl› boyutlar› içeren bir etkin-
lik olmas› sürece bütünlük ilkesi çerçevesinde bakmay› gerektirmektedir. Bütün-
lük ilkesi sistem düflüncesini öne ç›karmaktad›r. Bu do¤rultuda e¤itimde denetim
süreci, alt ve üst sistemleri dikkate al›narak ve denetimde etkili olan di¤er unsur-
lar› kapsaml› bir bak›fl aç›s›yla de¤erlendirerek gerçeklefltirilmelidir.

Denetim etkinlikleri durumsall›k anlay›fl›yla yürütülür. Durumsall›k her
olay›n kendine özgü koflullar çerçevesinde de¤erlendirilmesinin gerektirir. Durum-
sall›k ilkesine göre en iyi tek bir denetim biçimi yoktur. E¤itim denetiminde her du-
rum ve denetlenen için ayn› denetim ölçütleri ve yarg›lar›n›n gelifltirilmesi, de¤erlen-
dirme sonuçlar›n›n bireysel ve örgütsel düzeyde yol göstericili¤i tafl›mas› gerekir.

Denetimde denetçi ve ö¤retmen aras›nda aç›k bir iletiflim vard›r. E¤itim
denetiminin okullar›n ve ö¤retmenlerin gelifltirilmesine yönelik ifllevinin baflar›yla
yerine gelmesi, denetleyen ve denetlenen aras›ndaki ifl birli¤ine, bu ifl birli¤inin
oluflmas› ise karfl›l›kl› güvene ve aç›kl›¤a ba¤l›d›r. Denetim sürecinden nelerin
beklendi¤inin aç›kça ortaya konmas›, belirsizli¤in sak›ncalar›n› önler, planlamay›
kolaylaflt›r›r, eylemlerin beklentilere uygunlu¤unu art›r›r ve de¤erlendirmeyi sis-
temlefltirir (Baflar, 2000, s.12).

Denetimde demokratik tutum benimsenir. Ça¤c›l denetim anlay›fl› demok-
ratik liderli¤i temel olarak benimser. E¤itim denetçisi demokratik bir lider olarak
insan iliflkilerine önem vermeli, cezaland›r›c›, yetkeci ve bask› alt›na alma anlay›-
fl›ndan daha çok ödüllendiren, etkileyen, teflvik eden, ifl birli¤i yapan ve kat›l›mc›
bir rol benimsemelidir. Demokratiklik ilkesine dayal› bir denetim, denetlenenlerle
birlikte planlan›r, ortak sorumlulu¤a dayan›r, denetlenenleri karara katar, iyi insan
iliflkilerine çerçevesinde yürütülür (Gökçe, 1994, s. 77).

Yukar›da s›ralanan ilkeler tüm denetim etkinliklerinde genel kabul gören ilke-
ler olarak nitelendirilebilir. Türk E¤itim Sistemi’nin denetim ilkeleri Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› ‹lkö¤retim Müfettiflleri Baflkanl›klar› Rehberlik ve Teftifl Yönergesinde (Teb-
li¤ler Dergisi, 2001) ayr›nt›l› olarak belirtilmifltir. Genel olarak denetimin, e¤itim
sisteminin ve okulun amaçlar›na yönelmesi, ö¤retmeni gelifltirmeye odaklanmas›,
okulun yenileflmesine katk› sa¤lamas›, çevresel etkenleri dikkate almas›, tüm örgü-
tü bir bütün olarak ele almas›, yöntem ve araçlar› sürekli yenilemesi, denetimi ya-
pan›n alan›nda uzmanlaflmas›, ö¤retmenlerin öz denetim ve öz de¤erlendirme ye-
terliklerinin gelifltirilmesine olanak sa¤lamas› beklenmektedir. 

DENET‹M TÜRLER‹
E¤itimde denetim türleri s›n›fland›r›lmas›nda farkl› yöntem ve amaçlar farkl› s›n›f-
land›rmalar› ortaya ç›karm›flt›r. E¤itim sisteminde yap›lan denetim alan›na göre ku-
rum ve ders denetimi olmak üzere iki gruba ayr›lmaktad›r. 

Kurum Denetimi: Kurumlardaki denetim kay›tlar›n›n incelenmesiyle, geçmifl-
teki durum hakk›nda veri sa¤lanarak anl›k durum yerine daha uzun bir sürecin de-
¤erlendirilmesi yap›labilir (Baflar, 2000, s.100). Kurum denetimi, e¤itim sisteminde-
ki yeniliklerin ilgili kurumlara iletilmesi, kurumun çal›flmalar›n› güçlefltiren veya za-
y›flatan nedenlerin belirlenmesi, gerekli önlemlerin yerinde ve zaman›nda al›nma-
s›, kurumun amaçlar›n› gerçeklefltirmede insan ve madde kaynaklar› ile bunlardan
yararlan›lma durumunun gözlenerek yerinde ve etkili bir biçimde kullan›lmas›n›n
sa¤lanmas›, e¤itim-ö¤retim ve yönetim etkinliklerinin gelifltirilmesi, ö¤retme-ö¤ren-
me ve yönetim sürecinin etkili duruma getirilmesi için objektif verilere, yasa, tüzük,
yönetmelik, genelge emir ve kararlara dayal› olarak gözlenmesi, kontrol edilmesi ve
ölçütlere göre de¤erlendirilerek gelifltirilmesini kapsamaktad›r (MEB, 2001).
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Kurum Denetimi: Bir e¤itim
kurumunun amaçlar›n›
gerçeklefltirmede insan ve
madde kaynaklar›n› 
kullanma durumlar›n›n
gözlenmesi, kontrol edilmesi
ve ölçütlere göre
de¤erlendirilmesidir.



Ders Denetimi: Ders denetimi bir anlamda, bir e¤itim kurumunda görev alan
ö¤retmenlerin e¤itim ve ö¤retim etkinliklerindeki çal›flmalar›n›n gözlenmesi, ince-
lenmesi ve de¤erlendirilmesini içermektedir. Ö¤retmen denetimi, ö¤retmenlerin
Milli E¤itimin amaçlar›n› gerçeklefltirmek için düzenledikleri etkinliklerin süresini
ve niteli¤ini gözlemlemek üzere; dershane, salon, laboratuvar, atölye ve iflliklerde
e¤itimdeki baflar› derecesi, görevini yerine getirme düzeyi, sorunlar›na yol göster-
mek, s›n›f içi ve d›fl› e¤itimsel liderli¤ini belirlemek için yap›l›r (MEB, 2001).

Bir ö¤retmeni de¤erlendirmenin amac›, ö¤retmenin kendisinin ve yapt›¤› ör-
gütsel davran›fllar›n de¤erini ortaya koymakt›r. Ö¤retmenin davran›fllar›n›n de¤er-
lerini ortaya ç›karmada farkl› de¤erlendirme türleri kullan›labilmektedir. Bu de¤er-
lendirmeler kiflilik de¤erlendirmesi, yeterlik de¤erlendirmesi ve performans de¤er-
lendirmesi olmak üzere üçe ayr›lmaktad›r.

a) Kiflilik De¤erlendirmesi: Kiflilik de¤erlendirmesi, bireyin kiflili¤inin görev
için istenen kiflilik özelliklerine uygun olup olmad›¤›n›n belirlenmesi amac›na da-
yal›d›r. Kiflilik de¤erlendirmeleri nesnel veriler sa¤layacak testlerle, ö¤retmenler
göreve bafllamadan önce yap›lmal› ve seçme amac› ile kullan›lmal›d›r.

b) Yeterlik De¤erlendirmesi: Bireyin sahip oldu¤u yeterliklerin görevin ge-
rektirdi¤i niteliklere uygun olup olmad›¤›n›n belirlenmesi amac›yla yap›l›r. Yeter-
lik de¤erlendirmesinin de genellikle bireyin ifle al›nmas› sürecinde uygulanmas›
önerilmektedir. Bireyin sahip oldu¤u yeterli¤ini her zaman iflinde ayn› düzeyde
göstermesi beklenemeyece¤inden, yeterlik de¤erlendirmesinin güvenirlik düzeyi
düflüktür.

c) Performans de¤erlendirmesi: Bir görevde bulunan kiflinin, görev gerek-
lerini, belirlenen nicelik ve niteliklere uygun olarak yerine getirip getirmedi¤ini be-
lirlemek amac›yla yap›l›r. Performans de¤erlendirmesi bireyin örgüte katk›s›n›, bu
katk›n›n de¤erini ortaya koyar. Performans de¤erlendirmesi yoluyla amaçlar›n ger-
çekleflme derecesi saptan›r, gerçekleflmeme nedenleri aç›klan›r. 

DENET‹M YAKLAfiIMLARI
Denetim yaklafl›mlar› yönetim biliminin evrimi çerçevesinde s›n›fland›r›labilmektedir.
Buna göre denetim yaklafl›mlar›, klasik denetim, modern denetim, klinik denetim ve
çoklu de¤erlendirme modeli olmak üzere dört bafll›k alt›nda incelebilmektedir.

Klasik denetim, klasik yönetim kuram›n›n bireyi yak›ndan kontrol etme anlay›fl›
çerçevesinde geliflmifltir. Klasik denetim, kontrol ve raporlamaya dayal›, durum sap-
tamayla s›n›rl› denetim yaklafl›m› olarak uygulanabilmektedir.Klasik denetimde ö¤-
retmenler, okulun sosyal bir üyesi olarak dikkate al›nmaz, fabrikada üretim yapan
bir makine olarak de¤erlendirilir. Klasik denetimde, denetim ö¤retmenin bir gerek-
siniminden çok denetçinin ö¤retmeni de¤erlendirme gereksiniminden kaynaklan-
maktad›r.

Modern denetim, örgütte insan› öne ç›karan, insan iliflkilerini temel alan yöne-
tim kuramlar›na dayand›r›lmaktad›r. Moderne denetimin bu farkl› dayanak nokta-
s›, denetime mesleki rehberlik ve geliflim kavramlar›n›n yerleflmesini sa¤lam›flt›r.
Modern denetimde; ö¤retmenlere rehberlik etme, onlar›n mesleki ve kiflisel geli-
flimlerine katk› sa¤lama, grup çal›flmalar›, olumlu insan iliflkileri gibi klasik dene-
timde olmayan denetim ögeleri ön plana ç›km›flt›r. Bu denetim yaklafl›m›n›n özel-
likleri aras›nda program gelifltirme, problem çözme, çal›flanlar› iyilefltirme, moral,
ifl birli¤ine dayal› çal›flma yer al›r. 

Klinik denetim, denetim etkinliklerinin etkinli¤ini art›rmak amac›yla ilgili birey-
ler aras›nda ifl birli¤i ve rehberlik temeline dayan›r. Klinik denetim;
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Ders Denetimi: Ders 
denetimi, dersle ilgili
haz›rl›klardan dersin
de¤erlendirilmesine kadar
olan süreçlerin 
betimlenmesi,
de¤erlendirilmesi, düzeltilip
gelifltirilmesi etkinliklerini
ifade etmektedir.

De¤erlendirmeler kiflilik
de¤erlendirmesi, yeterlik
de¤erlendirmesi ve 
performans de¤erlendirmesi
olmak üzere üçe 
ayr›lmaktad›r.

Klasik denetimde, 
ö¤retmen-denetçi iliflkileri
ast-üst anlay›fl› çerçevesinde
flekillenir, denetimin hedefi
ö¤retmenin gelifliminin
sa¤lanmas› de¤il var olan
eksikliklerin ortaya
ç›kar›lmas›, raporlaflt›r›lmas›
ve cezaland›r›lmas›d›r. 



• ö¤retmenin s›n›f içindeki davran›fllar› gelifltirilerek ö¤rencilerin daha iyi ö¤-
renebilmelerini sa¤lama, 

• ö¤retmenlere var olan performanslar›n› gösterme, 
• ö¤retimsel sorunlar› tan›lama ve gözleme, 
• ö¤retmenlerin ö¤retim stratejilerini gelifltirmelerine yard›m etme, 
• yükseltme, ifle alma (veya sözleflmesini uzatma) ve di¤er kararlar için ö¤ret-

meni de¤erlendirme amac›yla yap›l›r.
Klinik denetimde ö¤retmen kendi ö¤retimini ve denetim sürecini inceleme ve

de¤erlendirme özgürlü¤ü ve sorumlulu¤una sahiptir. 
Bireylerin edimlerine iliflkin yeterli-yetersiz gibi sonul kararlar almak amac›yla

gerçeklefltirilen geleneksel denetim ve de¤erlendirme uygulamalar›na duyulan
tepkiler sonucu gelifltirilen modellerden biri de “Çoklu De¤erlendirme Modeli”dir.
De¤erlendirmenin çok kaynaktan dönüt al›narak gerçeklefltirilmesiyle, sadece de-
netçi ya da yöneticiden elde edilen dönüte dayanan geleneksel denetim ve de¤er-
lendirme modellerinden farkl›laflmaktad›r. Çoklu de¤erlendirme modeli, denetçile-
re daha iyi tan›mlanm›fl ve ölçülebilir standartlar sa¤lamas›, ö¤retmenler ve denet-
çiler aras›nda arkadafll›k ve güven duygusunu harekete geçirmesi, denetçilerin yar-
g›lay›c› ve soruflturmac› rollerinin lider ve dan›flmanl›¤a do¤ru kaymas› gibi yarar-
lar sa¤lamaktad›r. 

Denetim sürecini aç›klay›n›z.

TÜRK E⁄‹T‹M S‹STEM‹NDE DENET‹M
Örgütsel etkilili¤in art›r›labilmesi ve örgütün saptanan amaçlara ulaflabilmesi, ör-
gütsel çabalar›n denetlenmesi ile olas›d›r (Betts 1993). Bu durum, örgütsel çabala-
r›n denetlenip de¤erlendirilmesinin daha da güç oldu¤u hizmet örgütü olan e¤itim
örgütleri için de geçerlidir (Wiles and Bondi 2000).

Türk E¤itim Sistemi’nde Milli E¤itim Bakan› baflta olmak üzere, genel olarak üst
makamda bulunanlar, kendilerine ba¤l› olanlar› denetleme yetkisine sahiptirler.
Ayr›ca ‹l ‹daresi Kanunu’na göre vali ve kaymakamlar da kendi idari birimlerinde-
ki milli e¤itim örgütlerinin yönetici ve ö¤retmenlerini denetleme ve sicil verme yet-
kilerine sahiptirler (Öz, 2003, s.12).

Türk E¤itim Sistemi’nde denetim alt sistemi, e¤itim kademelerine göre düzenlen-
mifltir. Buna göre Milli E¤itim Bakanl›¤›nda okulöncesi ve ilkö¤retim kurumlar›n›n
denetimi Milli E¤itim Müdürlükleri bünyesinde oluflturulan ‹lkö¤retim Müfettiflleri
Baflkanl›¤›na ba¤l› ilkö¤retim denetçileri taraf›ndan, ortaö¤retim kurumlar›n›n dene-
timi ise Milli E¤itim Bakanl›¤› bünyesinde oluflturulan Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›na
ba¤l› bakanl›k denetçileri taraf›ndan gerçeklefltirilir. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n de-
netimi ise Yüksekö¤retim Denetleme Kurulu taraf›ndan yap›lmaktad›r. 

‹lkö¤retim Müfettiflleri Baflkanl›¤›
‹lkö¤retim denetçileri, illerde Milli E¤itim Müdürlü¤üne ba¤l› olarak çal›fl›rlar. Her
ilde do¤rudan il milli e¤itim müdürüne ba¤l› olarak, rehberlik ve ifl bafl›nda yetifl-
tirme, denetim ve de¤erlendirme, inceleme, soruflturma hizmetlerini yürütmek
amac›yla baflkan, baflkan yard›mc›lar›, denetçi ve denetçi yard›mc›lar› ile baflkanl›k
bürosundan oluflan ilkö¤retim denetçileri baflkanl›¤› kurulmufltur. Baflkanl›k bün-
yesinde ilkö¤retim denetçileri baflkanl›¤›, inceleme ve de¤erlendirme komisyonu,
denetim gruplar› ve baflkanl›k bürosu bulunur (Resmi Gazete, 1999).
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Klinik denetimde amaç
ö¤retmenin kiflili¤ini
de¤ifltirmek de¤il, ö¤retimi
gelifltirmektir. Bu nedenle
denetim süreci, öncelikle
ö¤retimin çözümlemesini
merkez al›r.

Çoklu de¤erlendirme 
modelinde, ö¤retmenlerin
tüm boyutlar›yla
de¤erlendirilip, bireysel ve
örgütsel geliflmeye yönelik
sa¤l›kl› veriler elde etmek
amac›yla ö¤retmenlerin 
üstlerinden, astlar›ndan, efl
düzeyindeki bireylerden ve
ö¤retmenin kendisinden
dönütler elde edilir. 
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Türk E¤itim Sistemi’nde
denetim alt sistemi, e¤itim
kademelerine göre 
düzenlenmifltir. ‹lkö¤retim
kurumlar›, ‹lkö¤retim
denetçileri, ortaö¤retim
kurumlar› Bakanl›k 
denetçileri, yüksekö¤retim
kurumlar› ise Yüksekö¤retim
Denetleme Kuruluna ba¤l›
denetim uzmanlar›
taraf›ndan denetlenir.



‹lkö¤retim Müfettiflleri Baflkanl›¤›, görev alan›na giren okul ve kurumlar›n de-
netim ve de¤erlendirmesi ile bunlar hakk›nda al›nmas› gereken önlemlere esas
olacak inceleme ve araflt›rmalar› yapmak, özellikle ö¤retmen, yönetici ve di¤er
personelin ifl bafl›nda yetiflmelerine yard›mc› olmak, okul ve kurumlar›n denetim
ve rehberlik hizmetlerinin de¤erlendirilmesine iliflkin ortak esas ve ölçüleri belirle-
me görevlerini yerine getirmektedir.

Milli E¤itim Bakanl›¤› Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›
Milli E¤itim Bakanl›¤› Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›, Bakanl›k Merkez Örgütü bünyesi
içerisinde kurulmufltur. Teftifl Kurulu do¤rudan do¤ruya Bakana ba¤l› olarak göre-
vini yerine getirir. Milli E¤itim Bakanl›¤› ad›na bakanl›¤›n merkez örgütü birimleri-
ni, ‹l ve ‹lçe Milli E¤itim Müdürlüklerini, resmi ve özel ortaö¤retim okullar›n›n de-
netimini yapmakla sorumludur. Milli E¤itim Bakanl›¤› Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›nda
bir teftifl kurulu baflkan›, befl baflkan yard›mc›s›, ‹nceleme ve De¤erlendirme Birimi,
bafl denetçiler ve denetçi yard›mc›lar› ve ayr›ca büro personelinden oluflmaktad›r. 

Yüksekö¤retim Denetleme Kurulu
Yüksekö¤retim Kurulu’na ba¤l› olarak, Yüksekö¤retim Kurulu ad›na üniversitele-
ri, ba¤l› birimlerini, ö¤retim elemanlar›n› ve bunlar›n faaliyetlerini gözetim ve de-
netim alt›nda bulundurur. Yüksekö¤retim Denetleme Kurulu, on üyeden oluflur.
Kurula ba¤l› olarak, denetim uzmanlar›ndan oluflan bir grup ile Baflkanl›k Bürosu
ve personeli bulunur.

Yüksekö¤retimde bir baflka denetleme arac› ise akreditasyondur. Akreditasyon
yüksekö¤retim kurumunun hem kendi kendini de¤erlendirmesine (öz de¤erlen-
dirme) hem de ba¤›ms›z bir kurulufl taraf›ndan de¤erlendirmesine olanak sa¤layan
kalite güvence sistemi olarak tan›mlanabilir. 

E⁄‹T‹M DENETÇ‹LER‹N‹N ROLLER‹
Oluflumu oldukça karmafl›k olan “rol” görev, birey, çevre ve beklentilerin karfl›l›k-
l› etkileflimlerinin belirledi¤i davran›fl olarak tan›mlanabilir. Görevle ilgili yasal dü-
zenlemeler ve bireyin bunlara karfl› tutumu, bireyin çevreyi alg›lamas› ve çevreye
karfl› tutumu ile çevrenin beklentileri, çevrenin göreve iliflkin alg›s›, bireyin kiflili¤i
ile yeterli¤i ve karfl›l›kl› etkileflim içinde olan beklentiler bireyin rolünü olufltur-
maktad›r. Denetçi yasal düzenlemelerde belirtilen görevleri durum saptama, öne-
rilerde bulunma, de¤erlendirme, gelifltirme süreçleriyle yerine getirirken, rol boyu-
tunu oluflturan ve her biri birer yeterlik alan› olan rolleri oynamas› beklenir. Alan-
yaz›nda farkl› s›n›flamalar olmakla birlikte denetçi rolleri, liderlik, yöneticilik, e¤i-
ticilik-ö¤reticilik, mesleki rehberlik, araflt›rma, soruflturma, güdüleme ve de¤erlen-
dirme bafll›klar› alt›nda toplanabilir.

Liderlik: Lider, örgütün amaçlar› do¤rultusunda yaflamas›n›, geliflmesini sa¤la-
mada yarat›c›, yenilikçi ve bafllat›c› rol üstlenen birey olarak tan›mlanabilir. Liderin
temel ifllevi örgütün amaçlar› do¤rultusunda izleyenlerin istek ve görüfllerini yön-
lendirme, grubu eyleme geçirme ve eflgüdümlemedir. E¤itim lideri olan denetçinin,
e¤itim iflgörenlerinin beklentilerini bilmesi, bu beklentileri örgütsel beklentilerle
iliflkilendirmesi ve gerçeklefltirmesi gerekir. Denetçi, okul çal›flanlar›n›n bir insan ol-
duklar›n› unutmamal›, onlar› de¤er biçilecek bir eflya olarak görmemelidir. Denet-
çi, her türlü ediminin, düzeltme ve gelifltirme amac› gütmesi gerekti¤ini unutmama-
l›d›r. Bu do¤rultuda denetçilerin insan iliflkileri konusunda kendisini yetifltirmifl ol-
mas› gerekmektedir. Denetçiler liderlik rolü ile genel olarak, bireysel giriflimlerin
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Denetçilerin liderlik, 
yöneticilik, e¤iticilik-
ö¤reticilik, mesleki rehberlik,
araflt›rma, soruflturma,
güdüleme ve de¤erlendirme
rollerini yerine getirmeleri
beklenir.



ortaya ç›kmas›na olanak sa¤lama, yeterliklerin ortaya ç›kmas›na yard›mc› olma, et-
kileme ve yönlendirme, de¤iflme sürecinde yönetici ve ö¤retmenleri destekleme,
de¤ifliklikler için uygun ve de¤iflimi destekleyici yap›lar gelifltirme yöneltme, özen-
dirme ve teflvik etme gibi eylemleri gerçeklefltirirler (Cengiz, 1992, s.29).

Yöneticilik: Yönetici, örgütün amaçlar›n› gerçeklefltirmek için insan ve madde
kaynaklar›n› etkili ve verimli olarak harekete geçiren kiflidir. Örgütü amaçlar› do¤-
rultusunda yaflatmaya çal›flan yönetici, yönetim süreçlerini temel özellikleri çerçe-
vesinde etkin olarak kullan›r. E¤itim denetçileri sorun çözme süreci olarak görül-
mesi gereken karar aflamalar›n› bilmeli ve uygulamal›d›r. Sorun çözme disiplini
içinde al›nan kararlar, belirlenmifl amaçlara yönelir ve nesnel bir denetim etkinli-
¤inin temelini oluflturur. Denetçiler Türk E¤itim Sistemi’nin yap›s› gere¤i bu rol
beklentisini yerine getirememekle birlikte, bireyler, gruplar ve kurumlar aras›nda
etkili iletiflim kurarak ve yetkilerinden çok etkileme gücünü ifle koflarak bu s›n›r-
l›klar› aflabilmelidir. Yönetici olarak e¤itim denetçisi, de¤erlendirme sürecini birey-
sel ve örgütsel geliflim aç›s›ndan ele almal›, de¤erlendirme sürecini aç›k, kolaylafl-
t›r›c› bir yap›ya dönüfltürmelidir. De¤erlendirme bireyi savunmaya zorlamamal›,
amaçlara uygun kan›tlar arac›l›¤›yla sürekli dönüt sa¤lamal› ve kapsaml› olmal›d›r.
Ö¤retmenin de¤erlendirilmesi yaln›zca dersteki performans› gözlemleyerek yap›l-
mamal›, okulun yönetim yap›s›, okul yöneticileri, ö¤retmen, ö¤renci, uzmanlar,
veliler, olanaklar ve çevrenin durumu da dikkate al›nmal›d›r (Baflar, 1995, ss29-42).

E¤iticilik-Ö¤reticilik: E¤itim denetçisinin e¤iticilik rolleri, hizmetiçi e¤itim et-
kinlikleri kapsam›nda kendini bulmaktad›r. E¤itim denetçileri, göreve yeni baflla-
yanlar›n görevine uyumunu sa¤lamaya yönelik çal›flmalar yapmal›d›r. E¤itim de-
netçilerinin e¤iticilik rolü, hizmet içi e¤itim etkinliklerinin yan› s›ra, çeflitli konfe-
ranslar, seminerler veya uygun iletiflim ortamlar› oluflturuldu¤unda sohbetler ara-
c›l›¤›yla yerine getirilebilir. Bu tür etkinlikler arac›l›¤›yla, ö¤retmenlerin sorunlar›-
n›n çözümüne katk› sa¤lanabilir, bilgi ve deneyimler ö¤retmenlerle paylafl›labilir.
Denetçilerin hizmetiçi e¤itim çabalar›, daha çok, yerel ve kurumsal olmak duru-
mundad›r. Bölgesel ve genel etkinlikler, merkez örgütünün yetki ve olanaklar›n›
gerektirir. E¤itim denetçisi, görev süresince karfl›laflt›¤› her ö¤retebilme durumunu,
bir hizmetiçi e¤itim f›rsat› olarak görmelidir. 

Mesleki Rehberlik: Mesleki rehberlik, bir mesle¤in varolan olanaklar içerisin-
de gelifltirilebilmesi için, deneyimli ve özel donan›ml› bireyler taraf›ndan alanda
çal›flan bireylere kendi istekleri do¤rultusunda rehberlik ve yard›mda bulunulmas›
olarak tan›mlanabilir. Okul çal›flanlar›n›n çevreye, yeni atananlar›n göreve uyumu,
kendi kendilerini yetifltirmeleri; ö¤rencileri tan›ma, araç gereç kullanma, ders iflle-
me, de¤erlendirme gibi ö¤retimle ilgili konularda ve okul çevre iliflkileri, ö¤renci
rehberli¤i, s›n›f ö¤retmenli¤i, e¤itsel kol çal›flmalar› gibi e¤itimle ilgili konularda
yap›lacak her tür yol gösterme ve yard›mc› olma hizmetleri, denetçilerin mesleki
rehberlik ve yard›m rolleri içinde yer al›r (Baflar, 1995, s.42).

Ça¤c›l denetim yaklafl›mlar›nda, denetleyen ile denetlenen aras›nda ast-üst ilifl-
kisi yerine ö¤renme-ö¤retme sürecinin gelifltirilmesi için birlikte çal›flan meslektafl
iliflkisinin kurulmas› öngörülmektedir. Ö¤retmen ve denetçinin karfl› karfl›ya gele-
rek birinin savunmada bulundu¤u, di¤erinin ise eksik arama veya gördü¤ü eksik-
likler için ö¤ütler verdi¤i geleneksel denetim anlay›fllar› böyle bir meslektafl iliflki-
sinin kurulabilmesi, dolay›s›yla rehberlik rolünün etkili olarak gerçekleflmesini en-
gellemektedir. Rehberlik ö¤retmenin yard›m istemi ile gerçeklefltirilebilir. Ö¤ret-
menin denetçiden çekinmeden yard›m isteyebilmesi için denetçi, ö¤retmenle ara-
s›nda ifl birli¤i ortam› yaratabilmeli ve güven duygusu verebilmelidir.
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Araflt›rma: E¤itim denetçilerinden beklenen rollerden biri de e¤itimle ilgili
konularda saptad›klar› sorunlar›n çözümüne yönelik bilimsel araflt›rmalar yapma-
lar›d›r. Denetçilerin bu tür araflt›rmalar yapmalar›n›n, birlikte çal›flma ve sorun çöz-
me yoluyla, denetleyen-denetlenen iliflkilerinin gelifltirece¤i, yak›nlaflma ve anlafl-
ma sa¤layarak ast-üst iliflkinin yaratm›fl oldu¤u olumsuz durumlar›n ortadan kald›-
r›lmas›na katk›da bulunaca¤› düflünülmektedir. 

Araflt›rma süreçlerine iliflkin denetçi rollerin iki boyutunu, teknik bilgi ve bece-
riler ile bilimsel tutum ve davran›fllar oluflturmaktad›r. 

Soruflturma: Kurallara uymad›klar› veya hukuka ayk›r› davrand›klar› öne sü-
rüldü¤ünde kamu görevlilerinin yasal ayr›cal›klar› d›fl›nda, haklar›nda ceza kovufl-
turmas› aç›labilmesi, yasan›n belirledi¤i yönetsel makam›n iznine ba¤l› k›l›nm›flt›r.
Yönetsel makamlar taraf›ndan verilen izinler de, genellikle soruflturma ile ilgili ko-
nularda, kurumlar›n denetim birimleri taraf›ndan gerçeklefltirilen haz›rl›k sorufltur-
mas›na dayand›r›lmaktad›r.

Memurlar ve di¤er kamu görevlileri hakk›nda yönetsel inceleme ve soruflturmalar nas›l ya-
p›lmaktad›r? Aç›klay›n›z.

Güdüleme: Bireyin örgütlü davran›fl›n›n niteli¤ini do¤rudan etkileyen bir olgu
olan güdüleme, bir veya daha fazla insan›, belli bir yöne ve amaca do¤ru devam-
l› flekilde harekete geçirmek için harcanan çabalar›n tümü olarak tan›mlanabilir.
Örgütsel etkinliklerin verimlili¤i ve çal›flanlar›n ifl doyumunun art›r›lmas›nda önem-
li bir yeri olan güdüleme sürecinde, sistemi denetleyen ve de¤erlendiren bireyler
olarak denetçilerin önemli görevleri oldu¤u kabul edilmektedir. 

De¤erlendirme: Örgütlü çabalar›n amaçlara ulaflma derecesinin tarafs›z olarak
belirlenmesi gerekmektedir. Denetçilerin de¤erlendirme rolü sistemin ifllerli¤ini
sürdürmesi için zorunlu görülürken, ö¤retmen-denetçi etkileflimi aç›s›ndan sorun-
lara neden olabilmektedir.

Denetçiler, ö¤retmen-ö¤renci etkileflimini temel almak durumundad›r. Denetçi-
ler ö¤retmenlerin bu korkular›n› ortadan kald›ran tutumlar sergileyerek, ö¤retme-
nin sorunlar›n›n çözümüne yard›m etme ile onlar›n performans›n› de¤erlendirme
davran›fllar›n› birbirinden ayr› tutmal›d›rlar.

E⁄‹T‹M DENETÇ‹LER‹N‹N GÖREVLER‹
E¤itim sisteminde alt ve üst sistemler aras›nda bütünlü¤ün sa¤lanmas› ve her biri-
nin e¤itim sisteminin temel amaçlar› do¤rultusunda ifllev görmesi için denetimin
yap›lmas› zorunludur. Sistemlerde bu hizmetin tümünü kapsayan sürece denetim
ve hizmeti gören e¤itim iflgörenine denetçi ad› verilmektedir. Denetçinin kendisin-
den beklenen denetim ifllevini yerine getirmesi için belirlenmifl görev alanlar› bu-
lunmaktad›r. Türk E¤itim Sistemi’nde denetçinin görev alanlar› belirlenmifl olmak-
la birlikte sistemin de¤iflen ve geliflen yap›s›ndan dolay› bu görevleri sürekli tart›fl-
ma konusu olmaktad›r.

Türk E¤itim Sisteminde Bakanl›k ve ‹lkö¤retim denetçilerinin görevleri hangi kanun, yö-
netmelik veya tüzüklerde yer almaktad›r?
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Denetçiler ilgili yasa, tüzük, yönetmeliklerde verilen yetkilere dayanarak yuka-
r›da s›ralanan görev boyutlar›nda denetim etkinliklerini yürütürler. Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› Teftifl Kurulu Tüzü¤ü’nün 8. Maddesinde Bakanl›k denetçilerinin görevleri
afla¤›daki gibi s›ralanm›flt›r:

• Bakanl›k teflkilat›yla ba¤l› ve ilgili kurulufllar›n her türlü faaliyet ve ifllemle-
riyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruflturma ifllerini yürütmek,

• Mevzuat›n uygulanmas›ndan do¤an sonuçlar üzerinde inceleme yaparak,
görülecek yanl›fll›k ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollar›n› arafl-
t›rmak ve ifllerin istenen düzeyde yürümesini sa¤lamak için al›nmas› gere-
ken önlemleri ve düflüncelerini raporla Baflkanl›¤a bildirmek,

• Ö¤rencilerin milli e¤itimin amaç ve ilkelerine uygun biçimde yetifltirilip ye-
tifltirilmedi¤ini, yetenek, bilgi ve beceri kazand›r›l›p kazand›r›lmad›¤›n› ince-
lemek, araflt›rmak ve sonuçlar›n› rapor halinde Baflkanl›¤a sunmak,

• Görevlerini yaparken ö¤rendikleri yolsuzluklar için sorumlular hakk›nda ta-
bi olduklar› soruflturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruflturmaya
bafllamak ve durumu derhal Baflkanl›¤a bildirmek,

• Bakanl›¤› ilgilendiren konularda yurt içinde ve d›fl›nda inceleme ve araflt›r-
malar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, seminer, toplant› ve benzeri
mesleki çal›flmalara kat›lmak,

• Kanun, tüzük, yönetmelik ve di¤er mevzuatla verilen görevleri yapmak.
E¤itim sisteminde denetim etkinliklerinin önemli bir bölümü denetçilerin görev

kapsam›nda yer almas›, denetçilerin ifl yo¤unlu¤u yaflamalar›na neden olmaktad›r.
Bakanl›k denetçilerinin say›lar›n›n az, görev alanlar›n›n genifl olmas›, ilkö¤retim
denetçilerinin ise bulunduklar› ilde pek çok denetim sorumlulu¤u üstlenmeleri ifl
yükünü art›ran temel nedenler aras›nda gösterilebilir. Ayr›ca denetçilerin baz› gö-
rev boyutlar›n›n birbiriyle z›t özellikler içermesi nedeniyle de denetim etkinlikle-
rinde denetçi-ö¤retmen etkileflimine olumsuz yans›maktad›r. 

‹lkö¤retim denetçilerinin yetifltirilmesi süreci nas›ld›r?

E⁄‹T‹M DENET‹M‹NDE SORUNLAR
Her sistemin amaçlar›na ulafl›p ulaflmad›¤›n›n denetlenip de¤erlendirilmesi gerek-
mektedir. Türk e¤itim sisteminin amaçlar›na ulafl›p ulaflmad›¤›n› ilkö¤retim ve ba-
kanl›k denetçileri gerçeklefltirmektedir. Ancak yap›lan araflt›rma ve incelemelerde
bir tak›m sorunlar gözlenmektedir. Bu sorunlar:

• E¤itim denetimine iliflkin yasal düzenleme 3797 say›l› kanundur. Ancak 222
say›l› ‹lkö¤retim Temel Kanunu’nun 23. Maddesinde ilkö¤retim denetçileri-
ne yer verilmektedir. Bu durum ikili bir yap› oluflturmaktad›r. Yap›lacak dü-
zenlemelerle bu ikili yap›n›n ortadan kald›r›lmas› denetim etkinliklerinin efl-
güdümlenmesi ve çal›flmalar›n ortadan kald›r›lmas›n› sa¤layacakt›r.

• Yap›lan birçok araflt›rman›n bulgular›na göre, denetim etkinliklerinin yap›
ve iflleyifli amac›na ulaflamamaktad›r. Denetim etkinliklerinin gerçeklefltiril-
mesi öznel de¤erlendirmelerle yap›lmakta; ö¤retmenler süreç sonunda mes-
leki geliflimden çok yarg›lanmaktad›rlar. Bu nedenle denetim etkinliklerin-
de ça¤c›l modellerin benimsenmesi ile ö¤retmenlerin nesnel de¤erlendiril-
mesi ve mesleki geliflimlerine katk›da bulunulmas› sa¤lanacak, bu da ö¤ret-
menlerin verimlili¤ini art›racakt›r.

• Denetimde ikili yap›n›n olmas› denetçilerin yetifltirilmesi ve seçiminde de s›-
k›nt›lar yaratmaktad›r. Özellikle Bakanl›k denetçilerinin öznel de¤erlendir-
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melerle seçilmesi, denetçilerin yetifltirilmesine dönük yeterli çal›flmalar›n ya-
p›lmamas›, yetkin olmayan kiflilerin bu göreve atanmas›na neden olmakta-
d›r. Ayr›ca denetçilerin hizmetiçinde yetifltirilme eksiklikleri ayr› bir sorun
alan›d›r. Denetçilerin seçimi, yetifltirilmesi ve hizmet içinde e¤itilmeleri için
sa¤lanacak düzenlemelerle bu göreve daha yetkin kiflilerin getirilmesi ve sü-
rekli kendilerini yenileyerek ö¤retmenleri ça¤c›l modellere göre denetleme-
leri sa¤lanm›fl olacakt›r.

• Bir di¤er sorun alan› ise denetçi say›lar›ndaki yetersizliktir. Say›lar›n yetersiz
olmas› denetçilerin rehberlik rolünü ihmal etmelerine neden olmakta, bu da
ö¤retmenlerin geliflimlerini olumsuz olarak etkilemektedir. Denetçi say›lar›-
n›n art›r›lmas› ya da görev boyutlar›na göre ayr›flt›r›lmas› ile ö¤retmenlere
daha fazla rehberlik hizmeti verilebilecektir.

• Denetçilerin soruflturma ve rehberlik görev boyutlar› çat›flmaktad›r. Sorufltur-
ma yapacak kifliye ö¤retmenlerin eksikliklerini söylemesi zor gelmektedir.
Bu durumda da ö¤retmen rehberlik hizmetlerinden yararlanamamaktad›r.
Denetçilerin görev boyutlar›na göre ayr›lmas›, ö¤retmenlerin meslek geliflim-
lerine katk› sa¤layacak ayn› zamanda denetçilerin de ifl yüklerini azaltacakt›r.

• Denetim etkinliklerinde ço¤u zaman ö¤retmenler hangi ölçütler aç›s›ndan
de¤erlendirildiklerini ve hangi ölçütleri karfl›layamad›klar›ndan haberdar
olamamaktad›r. Dönüt sa¤lamayan de¤erlendirme sisteminin ifle yararl›l›k
boyutu olamayaca¤› için, de¤erlendirme anlams›z olur. Dolay›s› ile ö¤ret-
menlerin kendilerini gelifltirmeleri deneme-yan›lma etkinliklerine ba¤l› kal-
maktad›r. De¤erlendirme ölçüt ve sonuçlar› ö¤retmenlerle paylafl›l›rsa ö¤ret-
men-denetçi aras›nda ifl birli¤i ve güven artar, ö¤retmen eksikliklerini daha
kolay giderir.

• Son olarak e¤itimde ö¤retmenler d›fl›nda di¤er e¤itim iflgörenlerinin ve de-
netçilerin denetlenmemesi, bu kiflilerin geliflimlerini olumsuz etkileyebil-
mektedir. Bu kiflilerin de denetime al›nmas›, e¤itim sisteminde tüm ögeler-
den dönüt sa¤lanmas›na ve sistemin bir bütün olarak ele al›nmas›na olanak
sa¤lar.

Türk E¤itim Sistemi’nin alt sistemi olarak görülen e¤itim denetiminde görülen
bu sorunlar, sistemin iflletilmesinde, sisteme sa¤l›kl› dönütler sa¤lanmas›nda, e¤i-
tim iflgörenlerinin görevlerini yerine getirmesinde ve bireysel ve örgütsel geliflme-
nin sa¤lanmas›nda engeller oluflturmaktad›r.
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E¤itim denetimini tan›mlamak

E¤itim denetimi, e¤itim örgütlerinin amaçlar›na ula-
fl›p ulaflmad›¤›n›n belirlenmesine yönelik, bireysel
ve örgütsel geliflme odakl› yönetim etkinli¤i, e¤i-
tim yönetimin alt sistemi olarak tan›mlanabilir. 

E¤itim denetiminin ifllevlerini aç›klamak

E¤itim denetiminin temel ifllevleri, e¤itim örgüt-
lerinin amaçlar›na ulaflma derecesinin belirlen-
mesi, aksakl›klar›n saptanmas› ve giderilmesi,
e¤itim örgütlerinin gelifltirilmesi, e¤itim iflgören-
lerin performanslar›n›n de¤erlendirilmesi ve ge-
lifltirilmesi ve ö¤renme-ö¤retme sürecinin niteli-
¤inin art›r›larak e¤itim sisteminin amaçlar› do¤-
rultusunda bireylerin yetifltirilmesine katk› sa¤la-
mak olarak s›ralanmaktad›r.

E¤itim denetimi ilkelerini s›ralamak

E¤itim denetimi, kendine özgü yönleri ile di¤er
denetim etkinliklerinden ayr›lmaktad›r. Bu ne-
denle e¤itim denetiminde benimsenen ilkeler de
e¤itim kavram› çerçevesinde flekillenmektedir.
E¤itim denetiminde benimsenen ilkeler flu flekil-
de s›ralanabilir:
• Denetim amaçl› bir giriflimdir.
• Denetim planl› bir etkinliktir. 
• Denetim etkinlikleri süreklilik özelli¤i tafl›r.
• Denetimde nesnellik temeldir.
• Denetim e¤itim sisteminin bütüncül anlay›flla

ele al›r.
• Denetim etkinlikleri durumsall›k anlay›fl›yla

yürütülür.
• Denetimde denetçi ve ö¤retmen aras›nda aç›k

bir iletiflim vard›r.
• Denetimde demokratik tutum benimsenir.

E¤itim denetimi türlerini s›n›flamak

E¤itimde denetim türleri genel olarak kurum de-
netimi ve ders denetimi olarak ikiye ayr›lmakta-
d›r. Kurum denetimi, bir e¤itim kurumunun
amaçlar›n› gerçeklefltirmede insan ve madde kay-
naklar›n› kullanma durumlar›n›n gözlenmesi,
kontrol edilmesi ve ölçütlere göre de¤erlendiril-
mesidir. Ders denetimi ise dersle ilgili haz›rl›klar-
dan dersin de¤erlendirilmesine kadar olan süreç-
lerin betimlenmesi, de¤erlendirilmesi, düzeltilip

gelifltirilmesi etkinliklerini ifade etmektedir. Ders
denetiminde temelde ö¤retmen de¤erlendiril-
mektedir. Ö¤retmenlerin de¤erlendirilmesinde
kiflilik, yeterlik ve performans de¤erlendirmele-
rinden yararlan›l›r. 

E¤itim denetimi yaklafl›mlar›n› aç›klamak

E¤itim denetimi yaklafl›mlar›, insan› yak›ndan
kontrol etmeye dayanan klasik denetim; örgütte
insan› ön plana ç›karan modern denetim; ö¤reti-
mi gelifltirmeyi amaçlayan klinik denetim ve ö¤-
retmenlerin tüm yönleriyle ve ilgili herkesin de-
¤erlendirmeye kat›l›m›yla gerçekleflen çoklu de-
¤erlendirme modeli olarak s›ralanmaktad›r.

E¤itim denetiminde izlenecek süreci s›ralamak

E¤itim denetimi, örgütsel ve bireysel geliflmeyi
amaçlayan yönetsel etkinliktir. Bu nedenle e¤i-
tim denetimi süreç özelli¤i tafl›maktad›r. Dene-
tim süreci genel olarak, var olan durumun aç›k-
ça ortaya konmas› (durum saptama), durum sap-
tama aflamas›nda elde edilen verilerin örgütsel
amaçlara dayal› olarak belirlenen ölçütlerle kar-
fl›laflt›r›l›p yorumlanmas› (de¤erlendirme) ve so-
nuç olarak düzeltme-gelifltirme aflamalar›ndan
oluflur. Bu sürecin baflar›yla uygulanmas› dene-
tim sürecinin ayr›nt›l› bir flekilde planlanmas›na
ba¤l›d›r.

Türk E¤itim Sistemi’nde denetimin genel yap›s›n›

aç›klamak

Türk E¤itim Sistemi’nde denetim yap›s› e¤itim
kademelerine göre düzenlenmifltir. Okulöncesi
e¤itim ve ilkö¤retim kurumlar›n›n denetimi il-
kö¤retim denetçileri taraf›ndan; ortaö¤retim ku-
rumlar›n›n denetimi Bakanl›k denetçileri taraf›n-
dan, yüksekö¤retim kurumlar›n›n denetimi ise
Yüksek Ö¤retim Kurulu’na ba¤l› Yüksek Ö¤re-
tim Denetleme Kurulu taraf›ndan gerçeklefltiril-
mektedir. 
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E¤itim denetçilerinin rol ve görevlerinin neler ol-

du¤unu ifade etmek

E¤itim denetiminde denetçilerden beklenen rol-
ler oldukça farkl›d›r. Bu roller liderlik, yönetici-
lik, e¤iticilik-ö¤reticilik, mesleki rehberlik, arafl-
t›rma, soruflturma, güdüleme ve de¤erlendirme
bafll›klar› alt›nda toplanmaktad›r. 
E¤itim denetçilerinin rolleri ise ilgili yasa ve yönet-
meliklere dayal› olarak belirlenmektedir. Bu yasa
ve yönetmeliklere göre denetçilerin görevleri:
• Mesleki rehberlik ve iflbafl›nda yetifltirme,
• Denetim ve de¤erlendirme,
• ‹nceleme-araflt›rma,
• Soruflturma
Kapsam›nda yer almaktad›r. Denetçiler ö¤ret-
menlerin mesleki geliflimlerine katk› sa¤lama,
ö¤retmenlerin ve e¤itim kurumlar›n›n perfor-
manslar›n› denetleme ve de¤erlendirme, e¤itim-
ö¤retim sürecinin gelifltirilmesine yönelik incele-
me ve araflt›rmalar yapma ve gerekli görülen du-
rumlarda kurumlar veya bireyler hakk›nda so-
ruflturma görevlerini yürütmekle yükümlüdürler. 

Türk E¤itim Sistemi’nde e¤itim denetimi sorun-

lar›n› analiz etmek

Türk E¤itim Sistemi’nde denetim etkinliklerinin
ikili yap› içinde yürütülmesi, denetçi görev bo-
yutlar›n›n çat›flmas›, denetçi say›lar›ndaki yeter-
sizlikler, denetçilerin seçimi ve yetifltirilmesinde
nesnel ölçütlerin oluflturulup korunamamas›, de-
netimde nesnel ölçütlerin oluflturulamamas› te-
mel sorun alanlar› olarak ortaya ç›kmaktad›r. 
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1. E¤itim denetiminin örgütün iflleyiflini izlemek ve dü-
zeltmek süreci olarak tan›mlanmas›, denetimin hangi
anlay›flla ele al›nd›¤›n› gösterir?

a. Klasik yönetim anlay›fl›
b. Neoklasik yönetim anlay›fl›
c. Sistem yaklafl›m›
d. Yönetim sürecinin bir ögesi
e. Denetçi rolleri

2. Denetimin sistem düflüncesi içinde ele al›nmas› ve
farkl› boyutlar› içeren bir etkinlik olarak de¤erlendiril-
mesi hangi denetim ilkesini ifade etmektedir?

a. Denetim amaçl› bir giriflimdir.
b. Denetim planl› bir etkinliktir. 
c. Denetim etkinlikleri süreklilik özelli¤i tafl›r.
d. Denetimde nesnellik temeldir.
e. Denetim e¤itim sistemini bütüncül anlay›flla ele

al›r.

3. Afla¤›daki denetim etkinliklerinden hangisi kurum
denetimi kapsam›nda yer almaz?

a. E¤itim-ö¤retim etkinliklerinin gelifltirilmesi
b. Yönetim etkinliklerinin gelifltirilmesi
c. Ö¤retmenin gelifltirilmesi
d. Madde kaynaklar›n› kullanma durumunun de-

¤erlendirilmesi
e. Kurumun çal›flmalar›n›n de¤erlendirilmesi

4. Afla¤›dakilerden hangisi e¤itim denetiminin ifllevle-
rinden biri de¤ildir?

a. E¤itim ve ö¤retimi gelifltirme
b. E¤itime yeni kaynaklar sa¤lama
c. Ö¤retmeni de¤erlendirme
d. Ö¤renciyi de¤erlendirme
e. E¤itim amaçlar›n› gözden geçirme

5. Denetçilerin rehberlik rollerini ihmal etmeleri e¤itim
denetimi alan›ndaki sorunlardan hangisi ile iliflkilidir?

a. Denetimde ikili yap› olmas›
b. Denetçilerin baflkalar› taraf›ndan denetlenme-

mesi
c. Denetçi say›lar›n›n yetersizli¤i
d. Denetimde nesnel ölçütlerin kullan›lmamas›
e. Denetimin yöneticiler arac›l›¤› ile yap›lmas›

6. Denetim sürecinde bulunan kifliler aras›nda ifl birli¤i
ve rehberlik anlay›fl›na dayanan ve ö¤retimi gelifltirme-
nin amaçland›¤› denetim yaklafl›m› hangisidir?

a. Klinik denetim
b. Klasik denetim
c. Modern denetim
d. Çoklu de¤erlendirme modeli
e. Performans de¤erlendirme modeli

7. Afla¤›daki kurumlardan hangisi ilkö¤retim denetçile-
rinin görev alanlar›ndan biri de¤ildir? 

a. ‹lkö¤retim düzeyindeki yetifltirme kurslar›
b. Ortaö¤retim kurumlar›
c. Okulöncesi e¤itim kurumlar›
d. Milli E¤itim yay›n evleri
e. Rehberlik ve araflt›rma merkezleri

8. E¤itim iflgörenlerinin beklentilerini bilme, bu bek-
lentileri örgütsel beklentilerle iliflkilendirme ve ger-
çeklefltirme e¤itim denetçilerinin hangi rolünü ifade
etmektedir?

a. Liderlik
b. Yöneticilik
c. Mesleki rehberlik
d. Araflt›rma
e. De¤erlendirme

9. Afla¤›dakilerden hangisi denetçilerin görevleri ara-
s›nda yer almaz?

a. Ö¤retmenlerin sorunlar›na çözümler getirmek
b. Gerekli görülen durumlarda kurumlarda incele-

melerde bulunmak
c. E¤itim sorunlar›n›n çözümüne yönelik araflt›r-

malar yürütmek
d. Gerekli görülen durumlarda soruflturma yapmak
e. Baflar›l› ö¤retmenleri yeni görevlere atamak

10. Afla¤›dakilerden hangisi, denetçilerin e¤itim deneti-
minde karfl›laflt›rd›klar› sorunlardan biridir?

a. Araflt›rma ve soruflturma görevlerinin çat›flmas›
b. Mesleki rehberlik ve inceleme görevlerinin ça-

t›flmas›
c. ‹nceleme ve soruflturma görevlerinin çat›flmas›
d. Mesleki rehberlik ve soruflturma rollerinin ça-

t›flmas›
e. Araflt›rma ve mesleki rehberlik görevlerinin

çat›flmas›

Kendimizi S›nayal›m
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Müfettifller Öyle ‹stiyor

‹lkö¤retim okullar› genellikle her y›l teftifl görür. Dene-

tim, baflar›y› kamç›lamas› aç›s›ndan elbette iyidir. Özel-

likle bizim gibi iç disiplinini oluflturamam›fl toplumlar-

da kaç›n›lmazd›r. Gönül ister ki hiç kimsenin kontrol ve

denetimine gerek kalmadan, iflini do¤ru ve dürüst bi-

çimde yapan bireyler olal›m.

Biz ö¤retmenler, gerçekten büyük özverilerle çal›flan

bir meslek grubunun mensuplar›y›z. Amac›m›z, kendi-

sine ve topluma faydal›, de¤er üreten, kendini ifade

edebilen bireyler yetifltirmek. Bütün velilerin, yönetici-

lerin ve denetleyicilerin istedikleri de bu do¤rultudad›r.

Ama nedense, amaç ve hedefler ayn› iken, ayn› taraf-

ken, ço¤u kez karfl›t saflarda buluruz kendimizi. Bu da

san›yorum iletiflim eksikli¤inden kaynaklan›yor.

Geçti¤imiz e¤itim-ö¤retim y›l›nda bizim okulumuz tef-

tifl görmedi. Sene sonunda müfettifller için haz›rlad›¤›m

kucak dolusu evra¤› çöpe att›m. ‹çim s›zlayarak çöpe

att›m. Binlerce a¤ac› kendi ellerimle yak›p yok etmiflli-

¤in suçlulu¤unu duyarak çöpe att›m. Her ö¤retmenin

her y›l, en az bu kadar kâ¤›d› çöpe att›¤›n› düflündüm.

Tüylerim diken diken oldu, ürperdim. Bu ülkenin kay-

naklar›n›n bu kadar hoyratça kullan›lmamas› gerekti¤ini

düflündüm. Benim ülkemin bir tek i¤nesinin bile heba

edilmemesi gerekti¤ini düflündüm. Çok üzüldüm. Çöpe

att›¤›m evraklardan baz›lar› flunlard›: Zümre ö¤retmen-

leri çal›flmalar›, veli toplant› dokümanlar›, e¤itsel kol fa-

aliyetleri, belirli gün ve haftalarla ilgili programlar, mes-

lekî çal›flmalar vb. Bunlar benim gerçekten de müfettifl

için saklad›¤›m kâ¤›tlard›. Çünkü gayet verimli ve uygu-

lamaya dönük her çal›flmay› belgeledim. Belgelerin asl›-

n› okul idaresine verdim. Okul idaresi, her seferinde

bunlar›n fotokopisini çektirip dosyama koymam› söyle-

di. Buna gerek olmad›¤›n›, idareye verdi¤im örneklerin,

çal›flmalar›m› belgeledi¤ini savundum. ‹dareciler “Mü-

fettifller öyle istiyor” dedi. Çal›flma yapt›¤›m›z grup 5-6

kiflilik gruplar. Her defas›nda ayn› çal›flmadan 6 nüsha

ço¤alt›p dosyam›za koyduk. Çünkü müfettifller öyle isti-

yor. Sene sonuna kadar dosyam›zda müfettifllerin oku-

yamayaca¤› çoklukta kâ¤›t birikiyor. Okullar kapan›nca

da çöpe at›l›yor. Çünkü ayn› çal›flmalar› her y›l yeniden

yap›yoruz. Bu israf›n önlenmesi için hiçbir idareciyi ik-

na edemiyoruz. “Müfettifller öyle istiyor” diyorlar. 

Okulumuza gelen bir müfettiflle bu konuda sohbet et-

me imkân› bulduk. Amac›m›z›n bu çal›flmalardan kay-

tarmak olmad›¤›n› söyledik. Ayr›ca bu çal›flmalar›n bel-

gesini idareye vermifl olmak yeterli de¤il mi? Müfettifl

zaten idareyi denetliyor. O zaman ayn› kâ¤›tlar›n benim

dosyamda da birikmesinin ve sene sonunda çöpe at›l-

mas›n›n kabul görür bir taraf› var m›d›r? diye sorduk.

Müfettiflimizin de bu konudan flikâyetçi oldu¤unu an-

cak kendilerinden de öyle istendi¤ini, teftifle geldikle-

rinde bütün o evraklar› incelemeye zaman bulamad›k-

lar›n›, sadece bunlar›n s›n›fta uygulamas›n›n yap›l›p ya-

p›lmad›¤›n› denetlediklerini ö¤rendik. Peki, benim akl›-

ma tak›lan nokta; bu israf› isteyen kim, ö¤retmeni bu

k›rtasiyecili¤in içinde bo¤an kim? Bilgiye ulaflman›n bu

kadar kolay oldu¤u bilgisayar ça¤›nda neden kâ¤›tlar›

ço¤altarak saklat›yorlar? Neden kaynaklar›m›z› bu ka-

dar bofla harc›yoruz? 

Ö¤retmenin dosyas› da, evra¤› da, formalitesi de çal›fl-

mas› da hepsi s›n›f›ndaki ö¤rencileridir. Onlar›n gözle-

rinden her fleyi okuyabilir müfettifller. 

Kaynak: Selimo¤lu, Hidayet. “Müfettifller Öyle ‹stiyor,”

Bilim ve Akl›n Ayd›nl›¤›nda E¤itim Dergisi. Y›l:4,

Say›:4, Kas›m 2003.

Yaflam›n ‹çinden
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1959.  Ünite  -  E¤i t im Denet imi

1. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Denetim ve E¤itim Denetimi”
konusuna bak›n›z.

2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itimde Denetim ‹lkeleri”
konusuna bak›n›z.

3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Denetim Türleri” konusuna
bak›n›z.

4. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Denetim ve E¤itim Denetimi”
konusuna bak›n›z.

5. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim Denetiminde Sorunlar”
konusuna bak›n›z.

6. a “Denetim Yaklafl›mlar›” konusuna bak›n›z.
7. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Türk E¤itim Sisteminde

Denetim” konusuna bak›n›z.
8. a Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim Denetçilerinin

Rolleri” konusuna bak›n›z.
9. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim Denetçilerinin Gö-

revleri” konusuna bak›n›z.
10. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “E¤itim Denetiminde Sorunlar”

konusuna bak›n›z.

S›ra Sizde 1

E¤itim denetimi, sahip oldu¤u ifllevler ve e¤itimin ken-
dine özgü yönleriyle di¤er denetim etkinliklerinden ay-
r›lmaktad›r. E¤itimde süreci ve ürünü de¤erlendirmenin
zorlu¤u, e¤itim denetimi etkinliklerinde kendini daha
belirgin bir flekilde göstermektedir. Ö¤retmenin ö¤re-
tim sürecinde sergilemifl oldu¤u ö¤retimsel davran›flla-
r›n ö¤renciler üzerindeki olumlu ya da olumsuz yanla-
r›n› somut bir flekilde saptamak olas› de¤ildir. Dolay›-
s›yla e¤itim denetiminde temel ölçütler, somut göster-
gelerden daha çok ön kabullere dayal› olarak düzen-
lenmektedir. E¤itim denetimi sistemin gelifltirilmesine
odaklanmas› nedeniyle hem çözümleyici hem de bir-
lefltirici bir nitelik tafl›maktad›r. 

S›ra Sizde 2

Tüm yönetsel etkinliklerde yer alan denetim süreci, (1)
var olan durumun aç›kça ortaya konmas› (durum sap-
tama), (2) durum saptama aflamas›nda elde edilen veri-
lerin örgütsel amaçlara dayal› olarak belirlenen ölçüt-
lerle karfl›laflt›r›l›p yorumlanmas› (de¤erlendirme) ve
(3) sonuç olarak düzeltme-gelifltirme aflamalar›ndan
oluflur. E¤itim denetiminde önemli olan denetim süre-
cinin iyi iflletilmesi ve denetimin do¤ru bilgileri toplaya-
cak biçimde nesnel çal›flt›r›lmas›d›r. Denetim sürecin-
de, denetimin amaçlar›na nas›l ulaflaca¤› sorusuna yan›t
verebilmek için denetimin planlanmas› zorunludur. De-
netim planlar› haz›rlayan birime göre de¤iflmektedir.
Teftifl Kurulu Baflkanl›¤› taraf›ndan her ilde en çok üç
y›lda bir genel denetim yap›lacak flekilde y›ll›k denetim
plan› haz›rlan›r. Bu y›ll›k planda ö¤retim y›l› içerisinde
Türkiye’de genel denetim yap›lacak iller ve tarihleri
gösterilir. 

S›ra Sizde 3

Memurlar ve di¤er kamu görevlileri hakk›nda yönetsel
inceleme ve soruflturmalar, ön inceleme ve disiplin so-
ruflturmas›ndan oluflmaktad›r. Memurlar›n soruflturul-
mas› için cumhuriyet baflsavc›lar›na izin verme yetkisi,
Milli E¤itim Bakanl›¤› merkez örgütünde çal›flanlar için
Bakana, taflra örgütünde çal›flanlar için vali ve kayma-
kama aittir. Soruflturma izni vermeye yetkili makam,
suç ifllendi¤ini ö¤rendi¤inde, bir ön inceleme bafllat›r.
Bu incelemeyi, kurum içinden denetçi/denetçiler veya
suçlanan›n üstü konumundaki memurlar›n yapmas›
esast›r. Memur ve meslek yasalar› aç›s›ndan suç say›lan
eylemler disiplin soruflturmas›na konu olurlar. Disiplin

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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cezalar›, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin emretti¤i gö-
revleri yapmayan, uyulmas› zorunlu hususlara uyma-
yan, yasaklad›¤› iflleri yapan kamu görevlilerine verilir
(Baflar, 2000, s.81).

S›ra Sizde 4

Türk E¤itim Sistemi’nde Bakanl›k ve ‹lkö¤retim denet-
çilerinin görevleri, Milli E¤itim Bakanl›¤› Teflkilat ve
Görevleri Hakk›ndaki Kanun, Milli E¤itim Bakanl›¤› Tef-
tifl Kurulu Tüzü¤ü, Milli E¤itim Bakanl›¤› Teftifl Kurulu
Yönetmeli¤i ve Millî E¤itim Bakanl›¤› ‹lkö¤retim Müfet-
tiflleri Baflkanl›klar› Yönetmeli¤i’nde yer alan ilgili mad-
delerde yer almaktad›r.

S›ra Sizde 5

Denetçi yard›mc›l›¤a atanma ile bafllar. Denetçi yard›m-
c›l›¤›na baflvuruda bulunabilmek için, en az dört y›l sü-
reli yüksekö¤renim görmüfl olmak, Bakanl›¤a ba¤l› ku-
rumlarda en az sekiz y›l ö¤retmenlik yapmak, yedi y›l-
l›k hizmet süresinin en az dört y›l›n› ö¤retmenlik, üç y›-
l›n› ise Bakanl›k merkez veya taflra örgütlerinde yöneti-
ci olarak geçirmek, 40 yafl›n› doldurmam›fl olmak, son
alt› y›ll›k sicil notlar›n›n ortalamas›n›n en az iyi derece-
de olmas› ve hakk›nda kesinleflmifl bir mahkûmiyeti
bulunmamas› gerekmektedir.
Baflvuru koflullar›n› karfl›layan bireyler yaz›l› ve sözlü
s›nava al›n›rlar. Yaz›l› ve sözlü s›navlardan al›nan puan-
lar›n aritmetik ortalamas› 70 puan ve üzeri olanlar s›-
navda baflar›l› say›l›rlar. S›navda baflar›l› olanlar baflar›
s›ras›na göre dizilerek Personel Genel Müdürlü¤ü tara-
f›ndan gereksinim duyulan say›da atan›rlar. Atamas› ya-
p›lan denetçi yard›mc›lar› hizmet içi e¤itime al›n›rlar.
Hizmetiçi e¤itim sonunda yap›lacak de¤erlendirme s›-
nav›nda 100 puan üzerinden 70 puan alanlar baflar›l›
say›l›r.
Denetçi yard›mc›s› olarak üç y›ll›k yetiflme dönemi so-
nunda, ifl bafl›nda yetifltirme e¤itiminde baflar›l› olanlar,
Bakanl›kça belirlenen tarihte yeterlik s›nav›na ça¤r›l›r.
Yeterlik s›nav konular›n› mevzuat uygulamalar›, incele-
me ve soruflturma, mesleki yard›m, rehberlik ve ifl ba-
fl›nda yetifltirme ile genel kültür oluflturmaktad›r. Yeter-
lik s›nav›nda 100 üzerinden 70 puan alanlar baflar›l› sa-
y›l›r. Yeterlik s›nav›nda baflar›l› olan denetçi yard›mc›la-
r› denetçi olarak atan›rlar.
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199Sözlük

A
Ahilik: Günümüzdeki esnaf ve sanatkarlar odalar›na model

olmufl oldukça iyi yap›land›r›lan, usta-ç›rak ve kalfa ilifl-

kisine dayal› olarak, mesle¤inde usta kiflileri yetifltirme-

yi amaçlayan bir lonca teflkilat›.

Alt Sistem: Sistem denilen bütünü oluflturan parçalar.

Ana hizmet birimleri: E¤itim-ö¤retim hizmetinin yönetsel

kararlar›n› üreten birimler.

Atama: Bir kimsenin göreve al›nmas›n› gerçeklefltiren idari

ifllem.

B
Ba¤lant› süreçleri: Yönetsel ifllevlerin birbirleriyle uyum

içinde çal›flmas›n› sa¤layan süreçler.

Bürokratik yönetim: otorite ve sorumlulu¤un örgütlerde

aç›k bir biçimde belirtildi¤i, yap›lacak ifllerin önceden

planland›¤›, hiyerarflik bir örgüt yap›s›n›n oluflturuldu-

¤u, atanm›fl yöneticilerin bulundu¤u ve yeterli¤e dayal›

iflgören seçimini vurgulayan yönetim yaklafl›m›.

Bütçe: Bir kurum veya kuruluflun, belirli bir süre için tahmini

olarak ne kadar gelir elde edilece¤ini, elde edece¤i ge-

lirlerin nas›l kullan›laca¤›n› gösteren bir belge.

D
Darülmuallimat: 1870’te k›zlar için aç›lan ö¤retmen e¤itimi

okulu.

Darülmuallimin-i Aliye: Lise ve yüksekokullara ö¤retmen

yetifltirmek amac›yla aç›lan okul.

Darülmuallimin-i Rüfldi (Muallim Mektebi): Erkek çocuk-

lar› için 1848’de aç›lan ilk ö¤retmen e¤itimi okulu.

De¤erlendirme: Bir bütün olarak örgütün tüm kademeleri-

nin örgütsel amaçlara ulaflma konusundaki çabalar›n›n

saptanmas› süreci.

Ders Denetimi: Dersle ilgili haz›rl›klardan dersin de¤erlendi-

rilmesine kadar olan süreçlerin betimlenmesi, de¤erlen-

dirilmesi, düzeltilip gelifltirilmesi etkinliklerini ifade eder.

Dönüt: Okul içi ve d›fl› bilgileri toplayan anten konumu. 

E
E¤itim: Toplumda dirlik ve düzeni kiflisel geliflmeyi sa¤lamak

için ve buna ba¤l› olarak toplumun ekonomik büyüme-

sinin de sa¤lanabilece¤i önemli araç.

E¤itim program›: Belli bir ö¤renim ça¤›nda ya da belli bir

alanda yetifltirilecek ö¤rencilerin, önceden belirlenmifl

e¤itim amaçlar›na eriflebilmeleri için gerçeklefltirilen

planl› e¤itsel etkinliklerin tümü.

Enderun: Türk Tarihinde kamu yöneticilerinin yetifltirilme

sürecinin en önemli modellerinden biri.

Entropi: Güç yitimi.

Eflgüdümleme: Örgütün karmafl›kl›¤› ile do¤ru orant›l› ola-

rak önem kazanan bir ifllev.

Etkili ö¤retmen: S›n›f› baflar›l›, ö¤rencileri ile iyi iliflkiler için-

de bulunan, sundu¤u konuya yönelik ö¤retim stratejisi

gelifltirebilen, yeni ö¤retim tekniklerini ve kaynaklar›n›

kullanabilen ö¤retmen.

Etkililik: Örgütün amaçlar›n› gerçeklefltirme derecesi. 

G
Genel Sistem Kuram›: Örgütlerin amaçlar› do¤rultusunda

kendine uygun girdileri seçip, çeflitli süreçlerle iflleyip

amaçlar› do¤rultusunda ç›kt›lar haline dönüfltürmeyi te-

mel alan kuram.

H
Hukuk kurallar›: Toplumsal düzen kurallar› içinde en etkili

olan›. Hukuk düzen ve adalet sa¤lamak için kamu oto-

ritesinin gücünü kullanma arac›.

‹
‹nsan Sermayesi Kuram›: ‹flgörenlerin beceri, deneyim ve

bilgileri örgütte bir ekonomik bir de¤eri oldu¤unu, bu-

nun örgütün insan sermayesini oluflturdu¤u görüflünü

temel alan kuram.

K
Kaynak Ba¤›ml›l›¤› Kuram›: Örgütü oluflturan ögeler ara-

s›ndaki iliflkiye odaklanarak örgütün ögeleri aras›nda

kaynaklar›n de¤iflimini ön plana alan kuram.

Kaynak Ba¤l›l›¤› Kuram›: Örgütlerin rekabetçi üstünlü¤ü-

nün olmas› gerekti¤i temel düflüncesine dayanan kuram.

Kurum Denetimi: Bir e¤itim kurumunun amaçlar›n› gerçek-

lefltirmede insan ve madde kaynaklar›n› kullanma du-

rumlar›n›n gözlenmesi, kontrol edilmesi ve ölçütler gö-

re de¤erlendirilmesi.

Kurumsal Kuram: Örgütleri, sosyal çevrede ürettikleri ürün

ve hizmetlere dayal› olarak gösterdikleri çabalar için

‘onay’ arayan sosyal varl›klar olarak ele al›nan kuram.

N
Norm Kadro: Örgütün planlama süreçlerinde temel al›nan

ölçüt.

Sözlük
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O-Ö
Okul yönetimi: e¤itim sisteminin amaçlar›n›n gerçeklefltirilme-

si için etkinlikte bulunan, özel uzmanl›k gerektiren, e¤i-

tim yönetimi s›ra dizininin bir alt basama¤›.

Okul: Ö¤rencilerin davran›fllar›n› de¤ifltirecek veya yeni dav-

ran›fllar kazand›racak yaflant›lar haz›rlay›p sunan sosyal

ve aç›k bir sistem. Toplumsal istemleri gerçeklefltirilmek

için oluflturulan bir örgüt. 

Okullar: Bireylerin çevresinde meydana gelen de¤iflikliklere

onlar›n uyum sa¤lamas›n› kolaylaflt›ran, bireylerde dav-

ran›fl de¤ifliklikleri meydana getirerek yeni davran›fllar

kazand›rmak amac›yla yap›land›r›lm›fl örgütler.

Okulun ay›klama ifllevi: Okulun ald›¤› girdileri seçmesi. 

Okulun örgüt yap›s›: Okulda görev yapacak bireylerin dav-

ran›fl yönelimlerini belirleyen temel unsurdur. Oluflturul-

du¤u, atanm›fl yöneticilerin bulundu¤u ve yeterli¤e da-

yal› iflgören seçimini vurgulayan yönetim yaklafl›m›.

Olgu: Birtak›m olaylar›n dayand›¤› sebep veya bu sebeplerin

yol açt›¤› sonuç.

Orhun Yaz›tlar›: Türk Tarihi’nin bilinen ilk yaz›l› belgeleri.

Ö¤renci Hizmetleri: Bir okulda ö¤rencilerin özlük ifllemleri-

ni yürütmek ve baflar›lar›n› de¤erlendirmek için yap›lan

çal›flmalar›n tümü.

Ö¤renci: Planl› ö¤retim yapan bir e¤itim yerinde, önceden ta-

sarlanan bir e¤itim program›n›n gerektirdi¤i ö¤renme

yaflant›lar›n› belli bir sürede kazanmaya çal›flan kifli.

Örgüt: Kiflisel amaçlar›n› gerçeklefltirmeye çal›flan bireylerin

çabalar› sonucu ortaya ç›kan bir yap›.

Örgütleme: Planlar› gerçeklefltirmek için gerekli yap›n›n

oluflturulmas›.

P
Paradigma: Sistemlerin üzerine kuruldu¤u ve sistemlerin ifl-

leyiflini biçimlendiren bir dünya görüflü ya da düflünce-

ler sistemi.

Personel Sözleflmesi: Sözleflmeli personelin ifle bafllamadan

önce imzalad›¤› sözleflme. 

Planlama: Eldeki sa¤lanabilecek insan ve maddi kaynaklar-

dan yararlanarak okulu amaçlar›na ulaflt›rmak üzere iz-

lenecek politikan›n tayin edilmesi.

R
Rol Davran›fl Kuram›: Ö¤retmenlerin sadece e¤itim ö¤retim

etkinlikleriyle s›n›rland›r›lm›fl dersteki bireysel perfor-

manslar›na odaklanmak yerine; ö¤retmenleri, okul örgü-

tündeki sosyal sistemin bir parças› olarak tan›mlanan

kuram.

Rol: örgüt üyelerinin sahip oldu¤u statüsünden do¤an hak ve

görevlerini alg›lama biçimidir.sa¤lanabilece¤i önemli bir

araç.

S
Simbiyotik ‹liflkiler: Ortak yaflam iliflkileri. ‹ki veya daha

çok de¤iflik canl› aras›nda her iki taraf›nda karfl›l›kl› fay-

dalanmalar›na dayal› ortak iliflki gelifltirmek.

Sinerji: Bütünün parçalar›n›n toplam›ndan daha fazla olmas›

anlam›nda kullan›lmakta ve örgütlerdeki tüm kaynakla-

r›n ortak bir amaca yöneltilmesi

Süreç: Bir amaca dönük karfl›l›kl› iliflkili eylem veya olaylar›n

bir ak›fl›. Bir zaman zarf›nda bir olay›n ya da bir nesne-

nin bir durumdan di¤er bir duruma geçiflini ve meydana

gelen de¤iflmeleri aç›klama.

T
Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›: Do¤rudan bakana

ba¤l› olarak ve bakana e¤itimdeki her türlü sorunla ilgi-

li yard›mc› olarak görev yapan karar organ›.

Toplant› gündemi: Birinci ve ikinci ö¤retim y›l› bafl›nda,

okulun ö¤retim etkinliklerinin de¤erlendirilmesine, ö¤-

retim y›l›n›n sonunda yap›lan toplant› ise y›l›n de¤erlen-

dirilmesine iliflkin konular.

U
Uyarlama Alt Sistemdir: Okulu dinamik k›lan onun güncel

olmas›n› sa¤layan alt sistem.

Üst Sistemler: Her sistemin ba¤l› oldu¤u daha büyük sis-

temler.

V
Verimlilik: Birim girdi bafl›na üretilen ç›kt› veya eldeki kay-

naklarla (girdi) en fazla ç›kt›n›n (ürün veya hizmet) elde

edilmesi.

Y
Yöneltme: Kurulan düzenin eyleme geçirilme süreci.
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