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Yeniden Yapılanma-Örgütleme 

Yeniden yapılanma sadece, örgütlerin 
örgütsel yapılarının değiştirilmesi gibi 
basit bir işlem olmayıp, tam tersine çok 
yönlü bir çalışmalar düzenini 
içermektedir. 

Kalkendelen, 1972 



MEB’in yeniden yapılanmasına 

MEB’iin 
 Amaçlarında, 
 Görevlerinde, 
 Görevlerinin bölüşümünde, 
 Örgüt yapılarında, 
 Personel sistemlerinde, 
 Kaynaklarında ve bunların tür ve özelliklerinde, 
 Yöntemlerinde, 
 Mevzuatında, 
 Haberleşme ve halkla ilişkiler sistemlerindeki 
mevcut aksaklıkları ve eksiklikleri düzeltmek amacını 
güden, kısa ve uzun vadeli, geçici ve sürekli nitelikteki 
düzenlemelerin tümü girer. 



Geçerli  
Olma 

MEB’in Yapısında Rastlanan Sorunlar 

1 MEB’de görevlerin merkez ve taşra örgütleri arasındaki 

dağılımında dengesizlik  

2 MEB’de görevlerin dağılımında denge, merkezin lehine 

bozulmaktadır.  

3 Merkez örgütünde eğitim ve öğretim hizmeti için kurulmuş 

bulunan birçok bölüm ve birimler işlevlerini yitirmelerine 

rağmen varlıklarını sürdürmektedirler  

4 Eğitim ve öğretimle ilgili benzer görevlerinin değişik adlar 

altında yer alması, ikilem, üçlemelere neden olmaktadır  



5 Görev binişmeleri nedeni ile eğitim ve öğretimin 

iyileştirilmesi için gerekli olan birçok görev açıkta 

kalmaktadır.  

6 Bölüm ve birimlerin eğitim ve öğretim hizmetlerinin niteliği 

düşmüştür.  

7 Okullarda sunulan eğitim ve öğretim hizmetlerinin 

maliyetleri yükselmiştir.  

9 Diğer kamu kurumları ile MEB’e bağlı bölümler/birimler 

arasında işlevsel bir işbirliği kurulamamıştır. 

 

8 MEB’de bölümler ve birimler arasında işlevsel bir işbirliği 

kurulamamıştır.  



10 MEB bünyesindeki araştırma ve geliştirme bölüm ve 

birimleri kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmamakta/ve 

çalıştırılmamaktadır  

11 MEB bünyesindeki bölüm ve birimler arasındaki işbirliği ve 

koordinasyonu sağlayacak ve bu birimlerin çalışmalarını, 

değişen ve gelişen teknolojiye göre yönlendirecek merkezi 

bir kurum da oluşturulamamıştır.  

12 MEB’e bağlı eğitim kurumları toplumun yaşam düzeyinin 

gelişmesi, ihtiyaçların artmasına ve değişmesine rağmen, 

eskinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş eski yapı varlığını 

sürdürmektedir.  

13 MEB,  eğitim alanındaki bilimsel ve teknolojik değişmelere 

paralel olarak yapısını düzenleyici ve geliştirici gereken 

girişimlerde bulunmamıştır.  



14 MEB’in kendini yenileyememesi, eğitim ve öğretim 

hizmetlerinin aksamasına ve çoğu kez de gecikmeli olarak 

yerine getirilmesine neden olmaktadır.  

15 MEB’in bütçesi öncelikler doğrultusunda harcanmayarak 

savurgan davranışlarda bulunulmaktadır. 

 

16 Okullara ayrılan ödeneklerin yetersiz olmasından, okullarda 

sunulan eğitim ve öğretim hizmetinin niteliği ulusal ve 

uluslararası hedeflerin gerisinde kalmıştır.  

17 Gereksiz görevlendirmeler nedeniyle MEB merkez 

örgütünde personel sayısı anormal düzeye ulaşmıştır.  

18 Merkez örgütünde, birçok bölümde ihtiyaçtan çok personel 

bulunurken, bazı birimlerde personelsizlikten işlerin 

görülememesi gibi anlamsız durumlarla karşılaşılmaktadır.  



Türkiye’nin eğitim sistemine 
ilişkin yönetim sorunları 

nelerdir?  
(MEB,2010) 



1 Dershaneler: Türkiye’de formel eğitim her kademesinde yerini 
git gide dershanelere terk etmeye başlamıştır.  

2 Ulusal sınavlar: Okullar ve dershaneler öğrencilerin “sınavları 
geçmeleri” için “sınav eğitimi” sağlamaktadır. 

3 Sınavlar: Eğitim sistemi fiili olarak SBS/TEOG YGS-LYS 
sınavlarına endeksli bir yapıya dönüşmüştür  

4 Erişilebilirlik: Eğitim sistemi genel olarak etkinlik, erişebilirlik 
ve fırsat eşitliğinin sağlanması açısından yetersiz kalmaktadır. 

5 MEB Bütçesi: Mali kaynaklardaki artış, sürekli olarak 
sistemdeki büyümenin gerisinde kalmaktadır. 

6 Dershanelerin Payı: Dershanelere aktarılan kaynakların payı 
her yıl artmaktadır. 



7 Makro açıdan değerlendirildiğinde, önemli bir kaynak israfı ve 
eğitim sisteminde çarpık bir yapı ortaya çıkmaktadır. 

8 Ülke çapında eğitim hizmetinin miktar ve kalitesi açısından 
bölgeler arasında ve bölgelerin kendi içinde dengesizlikler 
bulunmaktadır  

9 Sınıf mevcutları ortalama olarak oldukça yüksektir ve hala 
birçok okulda ikili eğitim yapılmaktadır. 

10 Eğitim kurumlarında genel olarak kalite kavramı, gereken 
önemde ele alınmamaktadır  

11 Bazı elit okullar hariç, genel olarak okulda öğrenilen bilgiler ve 
kazanılan beceriler çok sınırlı kalmaktadır. 

12 Eğitimden beklenen temel yetkinliklerin elde edilip 
edilmediğini değerlendiren ve ulaşılan sonuçlara göre yeni 
politika ve tedbirleri planlayan bir mekanizma mevcut 
değildir. 



13 MEB merkez teşkilatı hizmet esasına dayalı bir yapılanma dışına 
çıkarak aynı veya benzer işleri birden fazla birimin yaması 
şeklinde görev ve yetkilerin iç içe geçtiği hantal bir yapıya 
dönüşmüştür. 

14 Eğitim hizmetinin sunulmasında yerel dinamik ve inisiyatiflerin 
katkısı sınırlıdır. 

15 Düşük öğretmen maaşları özelikle yaşama maliyetinin yüksek 
olduğu yerlerde ciddi bir geçim sorunu yaratmaktadır. 

16 Öğretmenlerin çalışma motivasyonu sistematik olarak düşük 
kalmaktadır.  

17 Sisteme dışarıdan yapılan kural dışı müdahaleler işleyişi tümden 
bozmakta ve verimsizliği daha da artırmaktadır. 

18 Kaynakların tahsisinde yerel öncelikleri dikkate alan ölçütlere 
dayalı bir sistem yeterince yerleşmemiştir. 



Hangi Yetkiler Aktarılmalıdır? 



Hangi kararlar nereye aktarılmalı 

Çınkır, 2010 

32 Yetki MEB İl İlçe Okul 

Tek 10 17 0 5 

Kombinasyon 2151 3204   977 

% 34 50.6   15.4 

MEB, 2011 

38 yetki MEB İl İlçe Okul 

Tek 8 23 0 7 

Kombinasyon 1651 5443 0 1386 

%  
19 

 
64 

_ 
 

16 



Eğitimin Yerinden Yönetimi: 
Güçlü ve zayıf yanları nelerdir? 



Güçlü Yanları 



Zayıf Yanları 



Örgütleme Modelleri 
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 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul 

  

Dönüşüm Süreci 

Yapısal Sistem 

Kültürel Sistem Politik Sistem 

Bireysel Sistem 

Çıktılar Girdiler 

Çevresel baskılar 

 

İnsan ve sermaye 

kaynakları 

 

Misyon ve yönetim 

politikaları 

 

Materyaller ve 

yöntemler 

 

Ekipmanlar 

Başarı 

 

İş doyumu 

 

Devamsızlık 

 

Okul terk oranı  

 

Genel nitelik 

Gerçek ve beklenen 

performans 

arasındaki fark 





MEB-2010 



MEB Model 
Önerileri (Yeşil 
Belge) 



İl Odaklı Yönetim Modeli 



Model 3: Okul Odaklı 



Bazı AB Ülkelerinden Örnekler 



Almanya 



İngiltere 



Fıransa 



Finlandiya 



SONUÇ 

1. Örgütlenme modellerinin hiçbirinin tek başına 

örgütlerin ihtiyaçlarını karşılayamayacağını, 

dolayısıyla en iyi örgütlenme modelinin örgütün 

amaçlarına ulaşmasını sağlayacak iki ya da daha 

çok örgütlenme yapılarının birlikte kullanılabileceği, 

mevcut durum ve gelişmelere paralel olarak 

değişebilen esnek yapılı modellerin olduğunu 

söylemek mümkündür.  



Göze örgütlemenin avantajlarından biri işinde son 

derece uzmanlaşmış personel ile ekipmanların 

kullanımına olanak tanımasıdır.  

 Sıradan bir hizmet için bir bölümler düzeyinde işlevleri 

çoğaltmak yerine, kaynaklar bölümler arasında gerektiği 

gibi paylaşılabilir.  

 Bu durumda uzman personeller ve diğer kaynaklar 

birden fazla bölümde, birden fazla projede kullanılabilir.  

 Böylece insan ve madde kaynaklarında tasarruf 

sağlanarak örgütün etkili ve verimli çalışması sağlanır.  

 İşlevsel bölümlerin korunması ve personellerin bölümler 

arasında kullanılması işlevsel uzmanlaşmayı ve proje 

çalışma grupları arasında görüş alış verişini destekler.  



EKLER 




