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“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim 

işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak 

lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. 

Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir 

toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUŞ 

 Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

(EARGED), MEB’e bağlı birimlerin eğitim alanında ihtiyaç duyduğu konularda 

araştırmalar yapmaktadır. Millî Eğitim Müdürlükleri İle Sivil Toplum Kuruluşlarının 

İlişkisi konulu araştırma bu çalışmalarda bir yenisidir. 

 

 İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri 

arasında eğitim ortamına yönelik ilişkilerin yönetişim düzeyindeki yeterlilik başarısı, 

büyük ölçüde il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin eğitim-öğretim sürecindeki 

rollerine bağlı görülmektedir. Çağdaş eğitimde “insan faktörü”, kurum başarısı ve rekabet 

edebilme düzeyinde oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu anlamda eğitimin geleceği ve 

eğitim politikalarını bilimsel araştırmaların yönlendireceği düşüncesiyle Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı taşra teşkilatlarında il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerine önemli 

görevler düşmektedir. Bu nedenle millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı ve 

şube müdürlerinin eğitim-öğretim sürecinde sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile olan 

ilişkileri ve bunun niteliğinin araştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla örneklem 

seçilen illerle ve bu illere bağlı ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri dâhil olmak üzere, 

aynı il ve bu illere bağlı ilçelerde bulunan sivil toplum kuruluşu yöneticilerin görüşlerine 

ulaşılmıştır. 

Araştırma verilerinin sağlanmasında değerli katkılarından dolayı il/ilçe millî eğitim 

müdürlüklerine ve sivil tolum kuruluşu yöneticilerine, araştırmaya Danışmanlık yapan 

Yrd. Doç. Ayhan URAL’a, araştırmayı yapan Araştırma Şubesi personeli Hakkı 

PAMUK’a, Araştırma süresince koordine eden Araştırma Şubesi Müdür Vekili Dr. Semra 

Tican BAŞARAN’a, araştırmayı redakte eden Araştırma Şubesi personeli İhsan UÇ’a, 

grafik düzenleme ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür ederim. 

Araştırmanın Millî Eğitim Müdürlükleri ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş 

birliğinin arttırılmasını dilerim. 

 

 

                                        Murat YALÇIN 
                                Daire Başkanı  
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MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İLE 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İLİŞKİSİ 

 

ÖZET 
 
 

Bu araştırmanın amacı, “Millî Eğitim Müdürlükleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının 
İlişkisine Ait İl/İlçe Millî Eğitim Yöneticileri ile Sivil Toplum Kuruluşu Yetkililerinin 
Görüşleri”nin belirlenmesidir.  

Araştırma tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’nin 
yedi coğrafî bölgesinden sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre en az ve en çok 
gelişmiş 14 il ve bu illere bağlı il/ilçe millî eğitim müdürlüğünde görev yapan 830 yönetici 
ile sivil toplum kuruluşlarında görevli veya yetkili 1898 yönetici oluşturmaktadır. Veri 
toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Anket posta 
yolu ile uygulanmıştır. Elde edilen veriler frekans, aritmetik ortalama, yüzde, standart 
sapma, t-testi, Tukey testi ve varyans analizi istatistiksel teknikleri kullanılarak analiz 
edilmiştir.  

Araştırma sonuçlarına göre il/ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri; il/ilçe milli 
eğitim müdürlüğü yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri arasındaki ilişkileri, 
sivil toplum kuruluşu yöneticilerine göre daha olumlu değerlendirmişlerdir. Ankette yer 
alan her bir ifadeye ilişkin, il/ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin görüşleriyle sivil 
toplum kuruşu yöneticilerinin görüşleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir.  

Katılımcı iki gruba ait en belirgin görüş ayrılığı, eğitim kurumlarına ait fiziki 
alanların kullanımı konusunda gerçekleşmiştir.  
 

Anahtar Sözcükler: İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları  
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ABSTRACT 
 

INTERRELATION OF PROVINCIAL and DISTRICT NATIONAL EDUCATION 
DIRECTORATES AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

 
The aim of this study was to determine the views of Directors of Provincial and District 
National Education Directorates with Non-Governmental Organization (NGO) authorities 
in relation to the interrelation of Provincial and District National Education Directorates 
with Non-Governmental Organizations. The research design of the study comprised a 
nation-wide survey. The sample of the study consists of of 830 directors who work at 
province and district national education directorates dependent on those provinces, and 
1898 directors or officials who work at non-governmental organizations in 14 provinces 
selected depending on their socioeconomic development from seven geographical regions 
in Turkey. A questionnaire developed by the researcher was used for data collection. The 
questionnaire was conducted via post. The data was analyzed through descriptive statistics 
and t-test.  
 
 
According to the results of the study, there is a statistically significant difference between 
the wives of Directors of Provincial and District National Education Directorates and the 
views of directors of NGO’s about the interrelation of Provincial and District National 
Education Directorates with NGOs.  Directors of Provincial and District National 
Education Directorates have more positive views than the directors of NGO’s. The main 
difference between the views of the Directors of Provincial and District National Education 
Directorates and views of Directors of NGOs is about the use of physical facilities of 
schools and other educational institutions for educational activities.   
 
 
  
 
Key Words: provincial and district national education directorates, non-governmental 
organizations  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GİRİŞ 

Bu bölümde, araştırmanın problemi, amacı, alt amaçları, önemi, kapsamı ve 

sınırlılıkları yer almıştır.  

 

PROBLEM 

1. 1. Problem Durumu 

Çağımızda eğitim, genel anlamda biriye kişilik kazandırmak, rehberlik etmek, 

öğrenmenin nasıl olacağını öğretmek, ekip kurmak, bilgiyi yaşama dönüştürmek, 

vizyon kazandırmak, değişimi yönlendirmek, bireylere önemli özellikler kazandırmak 

gibi amaçları içermektedir. Bilgiyi üreten, öğreten sadece okul değil birçok sivil örgüt 

ve kuruluş da bu süreçte yer almaktadır.  

 

Avrupa Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere dünyada birçok 

ülkede veya toplumda eğitim hizmetleri sadece okullar ve kamusal organizasyonlar ile 

sınırlı değildir. Vakıflar, dernekler, gönüllü kuruluşlar, sendikalar vb. birçok sivil 

toplum örgütü, öğrenme, öğretme ve bilgiyi paylaşmada etkin rol almaktadır. 

 

Günümüzde küreselleşme süreci yaşanırken, aynı zamanda yerelleşme eğilimlerinin 

güçlendiği görülmektedir. Yerelleşme süreci, küreselleşme eğiliminin merkeziyetçi 

yapılanmasına karşı, tarihsel, kültürel ve fiziksel yerel nitelikteki hizmetleri yeniden 

organize ederek daha insani ve yaşanabilir bir dünyanın yaratılmasına katkıda 

bulunmaktadır. Gelişmeler göstermektedir ki günümüzde sanayi toplumundan bilgi 

toplumuna, merkezî yönetim sisteminden yerinde yönetime geçiş hızlanmaktadır 

(Yomralıoğlu ve Çelik; 1999). 

 

1.1.1. Sivil Toplum Anlayışının Dönüşümü 

Sivil toplum kavramının, ortaya çıktığı dönem ile günümüzde içerdiği anlam 

arasında ciddi farklılıklar mevcuttur. Fransız İhtilali ile birlikte Batı Avrupa Toplumlarında 

ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ulusal devlet, kamusal alan, özel alan, ulusal eğitim 

ve ulusal ekonomi deyimleri günümüzde tek başlarına uluslararası ilişkileri anlamaya 

çalışmada yetersiz kalmaktadır. Ülkelerin yeni bin yıl içerisindeki tüm ekonomik, eğitimsel 

ve stratejik insan kaynakları yatırımlarını hem ulusal hem de küresel-uzlaşmacı değerlere 
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göre belirlemeleri ön plana çıkmaktadır. Bu durumun başlıca nedenleri arasında Doğan’a 

(2002,43) göre şunlar gösterilmektedir: 

 

1- Dünyada özellikle Amerika ve Avrupa toplumlarında başlayan ekonomik iş 

birliği organizasyonları 

2- Ülkeler arası beyin göçünün hızlanması 

3- Dünya ticaretine giderek uluslararası işbirliği yapan şirketlerin yön vermeye 

başlaması, 

4- Artan iletişim yoğunluğu ve bilgi birikiminin ilerlemesi ve devletler arası 

hukukun yaygınlık kazanması 

 

20. yy ile birlikte Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika başta olmak üzere, dünyanın 

birçok yerinde eğitimde, siyasette, demokratikleşme sürecinde önemli değişmeler meydana 

gelmiştir. Küreselleşme sürecinin hız kazanması ile birlikte sadece ulusal eğitim, ulusal 

vatandaş, ulus devlet anlayışı içerisinde dünyayı sınırlı olarak anlama çabası oldukça 

zorlaşmaktadır (Öke, 2001, 17). Küreselleşme sürecinin, dünyanın yeni vazgeçilmez 

paradigması olduğu günümüzde, eğitimin sadece ulusal değerlerle ve ticari faaliyetlerin 

sadece ulus içerisinde sınırlı olduğu dönemler etkisini azaltmaktadır. Günümüzde 

sanayileşmiş toplumlardan gelişmekte olan toplumlara kadar birçok ülke, her türlü dış 

ilişki stratejilerini ya işbirliği içerisinde olduğu ya da kendine hedef seçtiği ülkelere ve 

birliklere göre belirlemektedir. Küresel etkileşimlerin daha yoğun olduğu günümüzde 

toplumsal davranışları, uluslararası ilişkileri, insan davranışlarını anlamlandırmak oldukça 

zorlaşmaktadır. Meydana gelen değişimler siyasal düşüncelerde köklü değişmeleri 

beraberinde getirmektedir. Bu gün yönetimler, sadece mevcut yönetici kesimlerin kararları 

ile sürdürülmemektedir. Sivil toplumun ve sivil toplum örgütlerinin yönetimler üzerinde 

daha fazla hak iddia ettikleri, yetkilerin hukukla ve uluslararası ilişkilerle sınırlandırıldığı, 

katılımcı, denetleyici, toplum ve yönetim tipleri ön plana çıkmaktadır. Örneğin Amerika 

Birleşik Devletlerinde 1980 sonrası seçimlerde yarışan siyasal partiler içerisinde; 

azınlıklar, kadın hakları, ekonomik, eğitimsel ve çevrecilik amaçlı kurulan sivil toplum 

örgütlerinin taleplerine daha açık olan, onlarla daha fazla iş birliği yapan partiler 

seçimlerde daha fazla toplumsal destek almışlardır (Drucker, 2003, 188). Bu durum, 

toplumun bilinçlenmesinde ve seçmen profilleri üzerinde sivil toplum örgütlerinin önemli 

etkileri olduğunu göstermektedir. 
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1.1.2. Sivil Toplum Örgütü İle İlgili Tanımlar 

Sivil toplum örgütü kavramı kesin sınırları olmaması, üzerinde tartışmaların 

olmasına rağmen, literatürsel olarak kabul edilen yaklaşımlardan bazıları şunlardır: 

-“Sivil toplum örgütleri, üyeleri öncelikle devlet dışı faaliyetlerle uğraşan ve bu 

faaliyetler aracılığıyla devlet kurumları üzerinde baskı ve denetim uygulayarak kendi 

kimliklerini koruyan gönüllü kuruluşlardır” (Keane, 1994, 21). 

-“İnsanların resmî alan dışında bir araya gelerek gruplar oluşturmaları, devletin etki 

alanı ve ekonomik alanı dışında gönüllü olarak bir araya gelerek sosyal ilişkiler ürettikleri, 

yapılardır” (Habermas, 1999, 44). 

-“Sivil toplum örgütleri, insanların doğrudan içerisinde yer aldıkları, sosyal 

adaletsizliğe duyarlı olan, problemlere karşı çözüm üreten, toplumsal bilinçlenmeye katkı 

sağlayan organizasyonlardır” (Doğan, 2002, 14). 

-“Sivil toplum örgütü, insan topluluklarının, hiçbir güç tarafından zorlanmaksızın 

içinde hareket edebilecekleri alanın adıdır” (Doğan, 2000, 40). 

 

Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi sivil toplum örgütleri; bilinçli, bilgiyi 

kullanabilen, güven duygusunun üst düzeyde olduğu, kolayca organize olabilmenin 

mümkün olduğu, hukuka dayalı devlet anlayışı, devlet-sivil toplum ilişkisini içermektedir. 

Sivil toplum, devletten tamamen ayrılan bir anlayış içermez. Sivil toplum devlet alanının 

dışında onunla iş birliği içerisinde olabilen, alternatif politikalar ve eleştiri üretebilen 

organizasyonlar alanıdır. Sivil toplumun faaliyet alanının geniş olması, devletin 

demokratik yaklaşımının da bir neticesidir. Resmî paradigmalar dışında alternatif, farklı 

düşünce ve inanışların bir arada saygılı ve ortak uyum içerisinde olması, toplumun genel 

karakteristik yapısı hakkında da ipuçları sunmaktadır (Çaha, 2000, 54). 

 

Özellikle günümüzde sivil toplum örgütleri; insan kaynaklarına yatırım yapmaları, 

ekonomik ve sosyal dengesizliğe karşı alternatifler sunmaları ile ivme kazanmaktadır. 

 

1.1.3. Eğitim Anlayışının Dönüşümü  

Devlet, toplumun ve bireylerin eğitim alanındaki gereksinimlerinin karşılanması ve 

devletin ve ideolojik sistemin geleceğini güvence altına alacak uygun biçimde eğitilmiş 

bireylerin, grupların yetiştirilmesi için eğitimi ve eğitim kurumlarını kullanır. Eğitim 

kavramına ilişkin pek çok tanım yapmak mümkündür. Eğitim bilimcilerin farklı felsefi 

görüşlerden hareketle, olanı değil olması gerekeni tanımlama girişimleri (Tekin, 1991: 1) 



 
 

 

4 

alan yazınında bir birinden farklı tanımların bulunmasına gerekçe olarak gösterilebilir. 

Diğer taraftan sosyal bir olgu olarak eğitim kavramının toplum tiplerine, toplumun 

ekonomik ve sosyal yapısına, örf ve âdetlere göre de farklılıklar gösterebileceği 

söylenebilir. Eğitime ilişkin tanımlar incelendiğinde, üç temel bakış açısının varlığından 

söz edilebilir. Russell (1976: 35) bu bakış açılarından ilkini, eğitimin amacının yetişme 

olanakları sağlamak ve engelleyici etkileri ortadan kaldırmak; ikincisini, bireye kültür 

vermek ve yeteneklerini mümkün olan en geniş ölçüde geliştirmek; üçüncüsünü de 

eğitimin birey açısından değil toplum açısından ele alınması bağlamında yararlı yurttaşlar 

yetiştirmek olduğunu ifade etmektedir. Başka bir açıdan eğitim, toplumsal hayata henüz 

hazır olmayan bireylere yetişkin kuşaklar tarafından uygulanan, amacı bireyde bir bütün 

olarak siyasal toplumun, kendinden istediği belirli sayıda fiziksel, entelektüel ve moral 

yetenekleri meydana getirmek, geliştirmek olarak tanımlanabilir (Durkheim, 1956: 71). 

 

Yukarıdaki tanımlardan hareketle eğitimin toplumsal ve siyasal bir kurum olduğu 

kabul edilebilir. Eğitimin toplumsal bir kurum olarak ortaya çıkışı toplumun eğitim 

gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda eğitim ile toplum arasında bir ilişki 

vardır. Emile Durkheim söz konusu ilişkiyi “her toplum eğitim sistemini bir ortam olarak 

koşullandırır. Bu nedenle her eğitim sistemi toplumun gereksinimlerine cevap verir ve 

toplumun bir anlatımı, ifadesi olur. Diğer taraftan toplum, eğitim sisteminin amacı ve 

hedefidir. Toplumun yapısı, eğitim yapısını belirleyen bir nedendir; buna karşılık eğitim 

sisteminin amacı bireyi topluluğa bağlamak, bireyin topluma saygısının ve bağlılığının bir 

hedefi olarak seçmesini sağlamak” (Raymond, 1973: 213) biçiminde açıklamaktadır. 

Eğitim olgusu, bir bütün olarak içinde yaşanan toplumsal gerçekliği yansıtır. Türkiye’de 

eğitim konusundaki reform taleplerinin, ailelerden çok ülkenin geleceği üzerinde düşünme 

durumundaki Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Millî 

Eğitim Bakanlığı (MEB), siyasal partiler ve STÖ gibi kurumlar gündeme getirmektedir 

(Tekeli, 2003: 28). STÖ’ler yukarıda anılan örgütlerden farklı özellikler göstermektedirler. 

Örneğin STÖ’leri siyasal partilerden ayıran en önemli özellik bu örgütlerin iktidarı ele 

geçirmek gibi bir amaçlarının olmamasıdır. STÖ’leri birer baskı grubudur. Turan (1998: 

132) baskı gruplarını üyelerinin ortak çıkarlara sahip bulunduklarını algılayan, iktidara 

geçmeyi amaçlamadan siyasal sistemi etkilemeye çalışan topluluk olarak tanımlamaktadır. 

Bu örgütlerin pek çok alanda olduğu gibi eğitim ile ilgili alınacak karar sürecinde 

katılmayı hedeflediklerinden, alınacak kararları gereksinimleri ve amaçları doğrultusunda 

etkileyerek karar vericiler üzerinde baskı oluşturmaya çalıştıklarından söz edilebilir. 
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1.1.4. Millî Eğitim Kurumu ve Görevi 

 

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), görevlerinin yürütülmesinde hizmette verimi 

arttırmak, hızı arttırmak, halkın katılımını temin etmek gibi belli amaçlarla, diğer kamu 

kuruluşları ile iş birliğinde bulunmak ve birtakım görevleri yerel yönetimlere yaptırmak 

zorundadır. Özellikle son yıllarda MEB, okul yatırımlarını il özel idareleri eliyle 

yaptırmakta ve bu hizmetlere belediyeler ve köy idareleri de katkıda bulunmaktadır. 

Belediyelerin ve köylerin yasal bir zorunluluk olmadan üstlendikleri bu görevler, 

yasalaştırıldığı ve gerekli finansal kaynak aktarımı sağlandığı takdirde, bu yönetim 

birimlerinden daha fazla katkı sağlanabileceği ileri sürülmektedir (Pektaş; 2003). 

 

“3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”un 

amacı; Bu kanun hükmünde kararnamenin amacı; Anayasa 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları 

doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere MEB’in kurulmasına, teşkilat ve 

görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Millî Eğitim. Bakanlığının görevleri; 

a) Atatürk ilke ve inkılâplarına, anayasada ifadesini bulan Atatürk Millîyetçiliğine 

bağlı, Türk milletinin millî, ahlaki, manevi, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, 

koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan 

haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal 

bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve 

bunları davranış hâline getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmek üzere Bakanlığa bağlı her 

kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim 

hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak, 

b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim ile dengi ve her çeşit örgün ve yaygın 

öğretim kurumlarını açmak ve yüksek öğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer 

bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek, 

c) Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak öğretim ve eğitimi ile ilgili 

hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

d) Diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılan ve yüksek öğretim dışında kalan 

örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve 

yönetmeliklerini birlikte hazırlamak, onaylamak, 



 
 

 

6 

e) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik 

ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde bulunmak, 

f) Yüksek öğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini 

sağlamak için, yüksek öğretimin kanun ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları 

yerine getirmek, 

g) Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

h) Yüksek öğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden 

desteklenmelerini sağlama 

olarak belirlenmiştir. 

 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilatı merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ve bağlı 

kuruluşlarıdır. Bakanlık, bakanlıkların kuruluş ve görev esasları bölge valiliği genel kadro 

ve usulü hakkında kanun hükmünde kararnameler ve il idaresi kanunu hükümlerine uygun 

olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. Her il ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü 

bulunur. İlçe millî eğitim müdürlükleri görev ve hizmetleri yürütürken il millî eğitim 

müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişme durumları, 

nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak bu müdürlükler farklı tip ve 

statülerde kurulmakta ve farklı yetkilerle donatılmaktadır. 

 

İl ve ilçe millî eğitim yönetimleri ile sivil toplum örgütleri arasında eğitim 

konularındaki ilişkilerin çağımız değişimlerinden etkilenmesi kaçınılmaz bir durumdur. İl 

ve ilçe millî eğitim yönetimleri eğitim-öğretim ortamlarını hem bugüne hem de geleceğe 

hazırlamak zorunda olduğu için, çağdaş eğitim yöneticileri hem bugünü hem de geleceği 

anlayabilen kişiler olmak zorundadır.  

Bütün bu gelişmelerin bir sonucu olarak sivil toplum kuruluşlarının faaliyet 

alanlarına yönelik beklenti ile eğitim yönetimlerine yapacakları katkıların işleyiş 

konusunun araştırılmasıyla çıkacak bulgular ışığında önerilerin ortaya konması yararlı 

görülmektedir. 

 

1. 2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; ‘Millî Eğitim Müdürlükleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının 

İlişkisine Ait İl/İlçe Millî Eğitim Yöneticileri ile Sivil Toplum Kuruluşu Yetkililerinin 

Görüşleri’ni belirleyebilmektir. 
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1.2.1. Alt Amaçlar: 

1. Millî eğitim müdürlükleri ile sivil toplum kuruluşlarının ilişkisine ait il/ilçe millî 

eğitim yöneticilerinin görüşleri nelerdir? 

2. Millî eğitim müdürlükleri ile sivil toplum kuruluşlarının ilişkisine ait sivil toplum 

kuruluşları yöneticilerinin görüşleri nelerdir? 

3. Millî eğitim müdürlükleri ile sivil toplum kuruluşlarının ilişkisine ait il/ilçe millî 

eğitim yöneticilerinin görüşleri ile sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin 

görüşleri arasında fark var mıdır? 

4. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin bireysel 

özelliklerine göre görüşleri arasında fark var mıdır? 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Her devlet siyasal rejiminin gereklerine uygun eğitim sistemini geliştirir ve bunu 

uygular. Bu anlamda hiçbir siyasi sistem amaçlarına ters düşecek bir eğitim sistemini 

benimseyemez. Eğitim sistemlerinin, ülkelerin toplumsal ve siyasi eğilimlerini izledikleri 

ve aynı zamanda bu eğilimleri oluşturarak yön verdikleri söylenebilir.  

 

Bir üst sistem olan devlet çeşitli alt sistemlerden oluşur. Siyaset, sosyoloji, eğitim, 

sağlık, ekonomi, savunma gibi çeşitli alt sistemler bir araya gelerek devlet üst sistemini 

oluşturur. Her devletin alt sistemlerinin belirli amaçları ve idealleri vardır. Ancak bu amaç 

ve idealler üst sistemin genel amaç ve idealleri ile ters düşmemelidir. Eğitim, ulusal 

kültürün gelişmesinde anahtar rol oynamaktadır (Adem, 1993: 1). 

 

Edgar ve arkadaşları (2000) eğitimin amacının, kamu katılımıyla ve farklı 

kesimlerin seslerini duyuracakları bir biçimde belirlenmesi gerektiği üzerinde 

durmaktadırlar. Sosyal politika, toplumda var olan sosyal sınıfların ilişkileri karşısında 

devleti ve hukuksal düzeni korumaya dönük çalışmaları içeren düşünce bütünü olarak 

tanımlanabilir. Sözü edilen bakış açısını daha da genişletirsek sosyal politikayı, topluma 

bir bütün olarak bakan, toplum içinde bütün sınıfları ilgilendiren çeşitli konuları sınıf farkı 

gözetmeksizin ele alan bir disiplin olarak tanımlamak daha işlevsel olabilir. 

 

Günümüzde STÖ’lerin boyutları, çeşitliliği, ulusal ve uluslararası etkinliği dikkate 

değer biçimde artmıştır. Toplum yapısı içinde bulunan STÖ’ler, sosyo-politik yaşamın 

önemli bir parçası olarak tanımlanabilir. Bu örgütler toplumdaki iç ve dış faktörlerin 
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etkisiyle, amaçları doğrultusunda, karar verme sürecini etkileyebilmek için çeşitli araçlar 

kullanmaktadırlar. Bu anlamda STÖ siyasal iktidar ve karar vericiler üzerinde doğrudan ya 

da dolaylı etkileriyle, eğitim sistemini etkilemeye çalışılan bir olgu olarak kabul edilebilir.   

 

Bu çalışmanın önemini iki boyutta ifade etmek mümkündür. Bunlardan ilki 

eğitimin, millî eğitim yönetimlerindeki işlevlerinin neler olduğunun belirlenmesidir. İkinci 

boyut ise, günümüzde ulusal ve uluslararası güç merkezine sahip STÖ eğitimin 

geliştirilmesi işlevlerine yönelik algılarının belirlenmesi ve söz konusu örgütlerin çabasının 

tanımlanması, yorumlanması olarak tanımlanabilir.  

 

Ayrıca ülkemiz eğitim programlarının hazırlanmasında görev alan ilgililerden 

akademisyenler, eğitim uzmanları, eğitim bürokratları gibi çalışmalara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Diğer taraftan bir bütün olarak bakıldığında devlet kurumu ile STÖ’nün 

daha sağlıklı iletişim ve ilişki kurmasına yardımcı olabileceği düşüncesi ile çalışma 

önemlidir denilebilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

ALAN YAZIN TARAMASI 

 

2.1. Eğitimin Tarihsel Gelişimi 

 

“Eğitim insanlık tarihi kadar eski bir inceleme alanıdır. Eğitimin bir bilim alanı 

olarak gelişmesi daha çok Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’indeki 

çalışmalarla açıklık kazanmıştır. Eğitimin bir bilim alanı olarak gelişmesinde birçok 

düşünür ve bilim adamının katkısı olmuştur. Eğitime en üst düzeyde yer verilmesini öneren 

Aristo da Eflatun gibi düşünmekteydi. Ona göre erdem, asillere özgüydü. 

 

Genel olarak bilim alanındaki gelişmelerde Türkler de önemli rol oynamışlardır. 

Avrupa'da Rönesans’la birlikte başlayan bilim ve sanat alanındaki gelişmelerde XII. 

yüzyıldan itibaren Türk ve İslam uygarlığı eserlerinin çevirileri de önemli katkı 

sağlamıştır. Bu nedenle, eğitimin gelişmesini incelerken, aşağıda yer verilen Türk 

bilginlerinin düşünüş ve görüşleri de önemsenmelidir (Bykfrm.com, 11.08.2009). 

 

Farabi (870–950): Felsefe ve çeşitli bilimlerdeki bilgisinin ve görüşlerinin 

derinliği nedeniyle Aristo'dan sonra kendisine ikinci adı verilen Farabi, Türk milletinin 

yetiştirdiği ve insanlığın kendisiyle övündüğü nadir dehalardan biridir. 

 

Farabi, Tkasikis Sa'de (Mutluluğu Kazanma) adlı kitabında öğretim ve eğitim 

arasında ayrım yapar: "Öğretim, milletler ve şehirlerde nazari (kuramsal) erdemleri var 

etme demektir. Eğitim ise milletlerde ahlaki erdemleri ve iş sanatlarını var etme 

yöntemidir." Onun bu ayrımı esasta öğretimin kuramsal, eğitimin de davranış değiştirmeye 

ağırlık veren bir uğraşı anlayışına uygundur.  

 

Farabi es-Siyasetü'l Medeniyye adlı eserinde insanın eğitilebileceğini savunur. Ona 

göre yaratılış yönünden eksik olanlar, bir işte eğitildikleri zaman, üstün yaratılışlı olup da, 

o konuda eğitilmeyenlerden daha üstün olurlar. Bazı insanların terbiyeye ihtiyacı az, 

bazılarının ise çoktur. Farabi üç tür eğiticiden söz eder. Bunlar, aile reisi (aile 

içindekilerin), öğretmen (çocuk ve gençlerin), devlet başkanı (milletin) eğitimcisidir. İlk 

ikisi, eğittiği kişilerden bazılarının huyunu yumuşaklıkla ve inandırma ile bazılarının 
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huyunu da zorla şekillendirir. Hükümdar da böyle davranır. Yalnız onun milleti eğitmesi 

daha da zordur ve çok iyi bir maharete ihtiyaç gösterir. Farabi öğretimde yöntem 

konusunda kolaydan zora gidilmesini istemiş, böylece öğretimde çok önemli bir ilkeyi 

ortaya çıkarmıştır. 

 

İbni Sina (980–1037): Büyük Türk filozofu, ahlakçısı ve hekimi İbni Sina gerek 

Türk gerek dünya düşünce, tıp ve eğitim tarihinde önemli yer tutar. Aristo ve Farabi'den 

sonra kendisine üçüncü öğretmen adı verilmektedir. İbni Sina çocuk psikolojisi ve 

pedagojisi aracılığıyla çocuğun ruh ve beden arasındaki paralel gelişmesini sağlama 

yanlısıdır. Ona göre doğan çocuğa babası iyi bir isim koymalı, sütten kesilir kesilmez kötü 

huylar edinmeden eğitimle beslenmelidir. Çocuğun ilk eğitimi ahlak eğitimidir. Ahlak 

eğitimi çocuğu kötü iş ve arkadaşlardan uzaklaştırıp iyi arkadaşlarla oynamasını sağlamak, 

onu iyi davranışlara teşvikle olur. Çocuk altı yaşına gelince okula gönderilmeli, 14 yaşına 

kadar okutulmalıdır. Öğretmen çocuk eğitimini ve öğretimini bilmeli, çocukların 

yeteneklerini tanımalı, onlarla ilgilenmeli, onları yalnız bırakmamalı, ölçülü davranmalıdır. 

Bu dönemde çocuk terbiyeli ve görgülü arkadaşlar edinmelidir. O, zengin ve eşraf 

çocuklarının bireysel olarak özel ders alarak yetiştirilmelerini uygun bulmaz. Çocukların 

birlikte eğitilmeleri onların sıkılmalarını engelleyecek, birbirlerine saygı göstermeyi, 

paylaşmayı vb. şeyleri öğreneceklerdir. 

 

İbni Sina'nın eğitimle ilgili görüşlerinin bazıları kısaca şunlardır: 

Hangi sınıf ve statü olursa olsun her çocuk eğitilmelidir. 

Çocuklara meslek eğitimi verilmelidir. 

Öğretmen çocuğu tanımalı, onun yeteneklerini bilmeli ve ona göre 

davranmalıdır. 

Çocuklar okullarda akran ve arkadaşlarıyla birlikte eğitilmelidir. 

Çocuğun zevk ve ilgileri genel ve mesleki eğitimde göz önünde tutulmalıdır. 

Oyun çocuğun normal bir faaliyetidir. 

Eğitim ve öğretimde deneye, gözleme, nedeni araştırmaya önem verilmelidir. 

Çocuk üzerinde baskılar olursa olumsuzluklara yol açacaktır. 

İbni Sina eğitim ve öğretimde araç-gereç kullanılmasının öğretimin başlı başına bir kozu 

olarak kabul etmektedir. 
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Bu görüşler, İbni Sina'dan sonra modern eğitimin ilkeleri olarak savunulmuştur. 

Batı dünyası bu konuda öncü sayılmıştır. Bu nedenle, tıp ve bilim tarihinde olduğu kadar 

eğitim alanında da "İbni Sina"nın iyi anlaşılması gerekmektedir. 

 

Gazali (1058–1111): Gazali, İhya-u ulumi’d-dîn adlı eserinde :"Hayvanları bile 

ehlileştirmek ve terbiye etmek mümkün iken insanoğlu hakkında terbiyeyi inkâr etmek 

nasıl olur?" diyerek herkesin eğitilebileceğini savunur. Gazali'ye göre çocuk, anne-babanın 

yanında ilahi bir emanettir. Ona göre çocuğun kalbi saf bir cevherdir. Her türlü nakış ve 

şekilden boş verilerle her şeyi kabule hazırdır. Verilen her şeyi kabule hazır olan çocuğun 

iyi bir insan olabilmesi için eğitilmesi gerekir. Ona iyilik telkin edilir, iyi işler yaptırılırsa o 

iyi bir insan olarak yetişir; kötü işlere itilir, kötü örnek olunursa ona kötülük edilmiş olur. 

Onun bu kötülüğüne veli ve mürebba ortaktır. Ona göre çocuğun eğitilmesi ve 

korunmasında en önemli görev aileye düşmektedir. Gazali, eğitimi yabancı ısırgan otlarını 

ayıklayan bir bahçıvan faaliyetine benzetir ki bu benzetmeyi yıllar sonra Pestalozzi'de 

görmekteyiz. Gazali öğretmenin öğrencilere sevgi ve şefkat gösterip onlara kendi çocukları 

gibi davranmasını ister. Bidayetül Hidaye adlı eserinde de öğretmenin öğrencilerinin 

soruları karşısında sabırlı, uygunsuz hareketlerine karşı tahammüllü olmasını, öğretmenin 

önce kendisini kontrol etmesini, söz ve davranışlarında uygunsuz olanları terk etmesini, 

noksanlarını gidermesi gerektiğini vurgulamıştır. Yine İhya-u ulumi’d-dîn adlı eserinde 

eğitimcinin, öğrencilerin hepsine aynı eğitim metodunu uygulamamasını gerektiğini, onun 

durumuna, yaşına, mizacına, uygulamaya ne kadar gücü yeteceğine dikkat etmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Ona göre eğitimcinin görevi, öğrencisinin durumuna dikkat etmek, 

onun zekâ seviyesini ve kapasitesini anlamaktır. Eğitimci süs yapan, öğrenci ise nakış 

yeridir. Nakış olmadan süs yapılmaz. Diğer bir benzetmeyle öğretmen-hoca ağaç, öğrenci 

ise gölge gibidir. Ağaç eğri olunca gölgesi doğru olmaz. Çocuk güzel bir davranış 

gösterirse ödüllendirilmelidir ve bu onu sevindirecek şekilde olmalıdır. Çocuk okuldan 

dönünce oyun oynamasına ve okul yorgunluğunu gidermesine izin verilmelidir. Çocuğun 

oyundan alıkoyulması dersten başını kaldıracak çare aramasına neden olur. 

 

2.2. Türk Eğitiminin Tarihsel Gelişimi  

 

Osmanlı Devlet’inde 19. yüzyıla kadar eğitim medreselerde yapılıyordu. Bu sistem 

büyük ölçüde dinsel ve ilkeldi. İmparatorluğa uzun yıllar başkentlik yapmanın getirdiği 

avantajla Bursa'da eğitimin ve öğretim kalitesini yüksek tutmak için her olanak seferber 
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edildi. Devlet kadrolarında yer alan memurların çoğu, Bursa'daki medreselerde 

yetişmekteydi. Tanzimat ile birlikte en büyük değişiklik eğitimde yapıldı. Medreselerin 

yerini rüştiye, idadi ve iptidai gibi adlarla yeni okullar aldı. Bursa, 19. yüzyılda da eğitim 

bakımından Osmanlı İmparatorluğu'nun en gelişmiş illerinden biri olma özelliğini 

sürdürdü. Öte yandan Bursa'da, Rum, Ermeni ve Yahudi gibi çeşitli etnik dinsel 

toplulukların okullarında çok sayıda öğrenci okumaktaydı. Cumhuriyetten sonra, eğitim 

alanında köklü dönüşümler gerçekleştirildi. Eğitim- öğretimdeki ikili yapıya son verilerek, 

laik sisteme geçildi; rüştiye, idadi ve iptidailerin yerini ilk, orta, lise ve sanat okulları aldı. 

Latin alfabesine geçiş, önemli sonuçlar doğurdu, okuma- yazma oranı hızla yükseldi. Yeni 

anlayışa göre yeni okullar açıldı; eğitim öğretim tepeden tırnağa değişti. 1960'lı yıllarla 

birlikte hızlı bir sanayileşme sürecine giren Bursa'da, okullaşma süreci büyük bir ivme 

kazandı. Okullar çoğalırken aynı zamanda da çeşitlendi. Bursa'da eğitim-öğretim 1970'li 

yıllarda Uludağ Üniversitesi'nin kurulmasıyla üst boyutlara taşındı. 

 

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki eğitim hizmetlerinin içeriğini “Öğretimi Birleştirme”, 

“Eğitimi Örgütleme”, “Eğitimin Niteliğinde Değişme” ve “Eğitimi Yaygınlaştırma” olarak 

dört başlık altında toplamak olasıdır. 

 

1- Öğretimi Birleştirme 

Cumhuriyetten önce eğitim kurumları, ağırlıklı olarak ulusal bir nitelik taşımaktan 

uzaktı. Okullar, birbirine kapalı dikey kuruluşlar hâlinde, üç ayrı kanalda yapılanmıştı. Bu 

yapılanma içinde en yaygını, Kur’an öğretimine, Arapçaya, ezberciliğe dayalı mahalle 

mektepleri ve medreseler, ikinci olarak yenilikçi Tanzimat okulları, idadîler ve sultanîler, 

üçüncü olarak da yabancı dilde öğretim yapan kolejler ve azınlık okulları yer almaktaydı. 

Bu üç kanalda üç ayrı görüşün, üç ayrı yaşam biçiminin, hatta üç ayrı çağın insanı 

yetiştirilmekteydi. Bu ortamda, üç ayrı eğitim kanalı ile birbirine zincirlemesine bağlı 

millet egemenliğini yaşam biçimi hâline getirmiş kuşaklar yetiştirmek, ulusal kültürü 

güçlendirmek ve ulusal birliği sağlamak olası değildi. Cumhuriyetle başlayan değişim 

süreci içerisinde, 3 Mart 1924’te 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Yasası çıkarılmıştır. Bu Yasa 

ile üç ayrı kanal birleştirilmiş; birinci kanaldakiler kapatılmış, ikinciler geliştirilmiş, 

üçüncüler ise eğitim bakanlığının denetim ve gözetimine alınmıştır. 
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“Öğretimin Birleştirilmesi” anlamına gelen Tevhid-i Tedrisat Yasası’nın iki 

önemli özelliği bulunmaktadır. Birincisi, eğitim sisteminin demokratikleştirilmesi, 

ikincisi ise eğitim alanında lâikliğin eyleme dönüştürülmesidir. 

 

 2- Eğitimi Örgütleme 

 

22 Mart 1926 yılında çıkarılan 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Yasa’da: 

“Türkiye’de hiçbir okul Millî Eğitim Bakanlığının izni ve uygun görüşü alınmadan 

açılamaz. Diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim kurumlarının programlarını yapma görevi, 

MEB’e aittir. Yükseköğretim kurumlarının programları ise MEB’in uygun görüşü alınarak 

hazırlanır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanır.” gibi yeni düzenlemeler söz konusudur. 

Daha önce yerel yönetimlerce yürütülen meslekî-teknik öğretim kurumları MEB bünyesine 

alınmıştır. Artan hizmetler nedeniyle müsteşarlığın yanı sıra Meslekî ve Teknik Öğretim 

Müsteşarlığı kurulmuştur. Bu yasa ile ilköğretim okulları; şehir ve kasaba (gündüzlü), şehir 

ve kasaba (yatılı), köy (gündüzlü) ve köy (yatılı) olarak düzenlenmiştir. Ortaöğretim 

okulları ise ortaokullar, liseler, ilk öğretmen okulları ve köy ilk öğretmen okullarından 

oluşmaktadır. Bu okullardan başka yüksek ve orta öğretmen okulları da yasa içinde yer 

almıştır. 789 sayılı Yasa’ya göre, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki onurlu yerini 

alabilmesi ve diğer dillerin etkisinden arındırılabilmesi için MEB’de bir “dil heyeti” 

oluşturulmuştur. Bu da eğitimin Türkçe yapılmasını, gelişmesini, yaygınlaştırılmasını 

sağlamıştır. 

 

Ayrıca, “Talim ve Terbiye Kurulu” kurulmuş, bilim ve uzmanlar kurulunun, 

Bakanlığın bir tür “kurmay” heyeti olması öngörülmüştür. Nitekim, Maarif Teşkilatına 

Dair Yasa’nın TBMM’de görüşülmesi sırasındaki tartışmalar, Talim ve Terbiye Kurulu 

konusunda yoğunlaşmıştır. Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati, Talim ve Terbiye 

Kurulunun “Türk Ulusunun okul içinde ve dışında eğitimi ile ilgili büyük sorunları ile 

uğraşacak ve MEB’in manevi kontrol görevini yapacak bir bilim ve uzmanlar kurulu” 

olarak düşünüldüğünü söylemiştir. Yine bu yasada öğretmen yetiştirme; eğitim sisteminin 

en öncelikli sorunları arasında görülmüş ve nitelikli eğitimin ancak nitelikli öğretmenle 

yapılabileceği kabul edilmiş, “millî eğitim hizmetinde asıl olan öğretmenliktir” ilkesi 

benimsenmiştir. 
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3- Eğitimin Niteliğinde Değişme 

Temmuz 1921’deki Maarif Kongresi dışında, benzer bir toplantı ilk kez “ Heyet-i 

İlmîye” adıyla Temmuz 1923’te ikincisi Nisan 1924’te üçüncüsü Aralık 1925-Ocak 

1926’da yapılmıştır. 1926 yılında Talim ve Terbiye Dairesinin kurulması üzerine bu tür 

çalışmaları yapma görevi bu daireye verilmiştir. Bundan sonra “Millî Eğitim Şûraları” adı 

altında ilki 1939 yılında sonuncusu ise 1999 yılında olmak üzere on altı şûra 

düzenlenmiştir. Millî Eğitim Şûraları, eğitim sistemini geliştirmek ve eğitimin niteliğini 

yükseltmek amacıyla öğretmenlerin, eğitimcilerin, bilim insanlarının, çeşitli alan 

uzmanlarının, eğitim yöneticilerinin kamu ve özel kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve 

gönüllü kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Şûralarda, eğitim 

sorunlarına ilişkin önemli kararlar alınmakta ve eğitim hizmetleri, toplumun bütün 

kesimleriyle geniş çerçevede tartışılmakta ve değerlendirilmektedir. Eğitimin, gelişen 

bilimsel ve teknik, sosyal, kültürel ve ekonomik koşullara uyumunun sağlanması ve 

önderlik etmesi ile yeniliklerin sisteme taşınmasında yararlar sağlayan şûralar, eğitim 

hizmetleri ve sorunlarının kamuoyuna mal edilmesinde de büyük önem taşımaktadır.  

 

Bu özellikleriyle Millî Eğitim Şûraları, MEB’in en yüksek danışma organı olarak 

vazgeçilmez bir geleneğe sahip olmuştur. Uzun yıllardan beri büyük bir önemle 

gerçekleştirilen şûralar, ağırlıklı konularıyla birlikte ele alınmıştır. 

 

4- Eğitimi Yaygınlaştırma 

Okur-yazar oranını yükseltmek, öğretimi kolaylaştırmak ve Türkçeyi ortak bir dil 

yapmak amacıyla 1 Kasım 1928’de 1353 Sayılı Yasa’yla, Latin temelli yeni bir alfabe 

kabul edilmiştir. Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, bilimin gereğine göre 

geliştirmek ve Türkçenin yanlış kullanımını önlemek amacıyla 1931 yılında Türk Tarih 

Kurumu, 1932 yılında Türk Dil Kurumu kurulmuştur.  

 

Yazı, dil ve tarih devrimlerinin eğitime başlıca etkileri şöyledir: 

Yeni alfabenin halka öğretilmesi için geniş bir okuma-yazma faaliyeti 

başlatılmıştır.  

Ders kitapları, sözlükler, tüm basılı resmî yayınlar yeniden hazırlanmıştır. 

Birçok öğretmen, Türk Dil ve Tarih Kurumu’nda görev almıştır.  

Günlük dilde olduğu gibi, bilimsel terimlerde de çok geniş bir Türkçeleştirme 

faaliyetine girişilmiş, okullarda öğretim bu yeni terimlerle yapılmıştır. 
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2.3. Türk Eğitiminin Genel ve Özel Amaçları 

 

Genel Amaçlar: 

1. Devletimizin, anayasada ifade edilen temel yapısına ve Atatürk İlkelerine bağlı, 

millî, ahlaki, kültürel ve manevi değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren ve 

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 

görev ve sorumluluklarını bilen ve uygulayan bireyler yetiştirmek, 

2. Bireyleri beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından sağlıklı gelişmiş bir 

kişiliğe ve yapıcı-yaratıcı özelliklere sahip, insan haklarına saygılı hür ve 

bilimsel düşünen özelliklere göre yetiştirmek, 

3. Bireyleri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata hazırlamak suretiyle Türk 

milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, seçkin bir ortağı yapmak, 

 

Özel Amaçlar: 

Türk millî eğitim ve öğretim sistemi, genel amaçları gerçekleştirecek şekilde 

düzenlemelidir. Bunun için çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel ve genel 

amaçları millî eğitim genel amaçları ile temel ilkelere uygun olarak tespit edilmelidir. 

 

2.4. Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri 

 

1. Genellik ve Eşitlik: Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı 

gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya 

sınıfa imtiyaz tanımaz. 

2. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları: Millî eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının 

istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 

3. Yöneltme: Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve 

doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilecek şekilde yetiştirilir. 

4. Eğitim Hakkı: Temel eğitim görmek her tür vatandaşın hakkıdır. Temel eğitim 

kurumlarındaki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri 

ölçüsünde yararlanılır. 

5. Fırsat ve İmkân Eşitliği: Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği 

sağlanır. Maddi imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim 

kademelerine kadar öğretim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılı, burs, 



 
 

 

16 

kredi ve başka yollarda gerekli yardım yapılır. Özel eğitime ve korunmaya 

muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. 

6. Süreklilik: Fertlerin genel ve mesleki eğitiminin hayat boyunca devam etmesi 

esastır. Gençlerin eğitim yanında, hayat ve iş alanına olumlu bir şekilde 

uymalarına yardımcı olmak üzere yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için 

gerekli tedbirleri almakda bir eğitim görevlidir. 

7.  Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürk Millîyetçiliği: Eğitim sistemimizin her 

derece ve türü ile ilgili ders programının hazırlanıp uygulanmasında ve her tür 

eğitim faaliyetinde Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş 

olan Atatürk Millîyetçiliği temel olarak alınır. millî ahlak ve millî kültürün 

bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup 

yetiştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. 

8. Demokrasi Eğitimi: Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin 

gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olması gereken demokrasi 

bilincinin yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk 

duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında 

öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır. Ancak, eğitim kurumlarında 

Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik 

telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara 

karıştırılmasına hiç bir şekilde meydan verilmez. 

9. Laiklik: Türk millî eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi 

ilköğretim lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. 

10. Bilimsellik: Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders 

araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke 

ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir. Eğitimde verimliliğin arttırılması ve 

sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması, bilimsel araştırma ve 

değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. Bilgi ve teknoloji üretmek ve 

kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları, gereğince donatılıp 

güçlendirilir, bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımdan teşvik edilir ve 

desteklenir.  

11. Planlılık: Millî eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma 

hedeflerine uygun olarak eğitim-insan gücü-istihdam ilişkileri dikkate alınmak 

suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi 

sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve 
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gerçekleştirilir. Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan yetki ve 

sorumlulukları kanunla tespit edilir. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın 

mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak 

düzenlenir. Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri donatım araç-

gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumlarını bu 

standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi 

sağlanır. 

12. Karma Eğitim: Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak 

eğitim türüne, imkân ve zorluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca 

erkek öğrencilere ayrılabilir. 

13. Okul ve Ailenin İş Birliği: Eğitim kurumlarının amaçlarının 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında iş birliği 

sağlanır Bu maksatla okullarda okul - aile birlikleri kurulur. Okul-aile 

birliklerinin kuruluş ve iş çalışma esasları Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak 

bir yönetmelikle düzenlenir. 

14. Her Yerde Eğitim: Millî eğitim araçları yalnız resmî ve özel eğitim 

kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde; her yerde ve her 

fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. 

Resmî özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri millî eğitim 

amaçlarına uygunluğu bakımından Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.  

 

2.5. Türk Eğitim Sistemini Düzenleyen Esaslar 

 

Türk eğitim sistemi; 

1. T.C. Anayasası,  

2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar,  

3. Hükümet Programları,  

4.  Kalkınma Planları, 

5. Ulusal Program,  

6. Millî Eğitim Şûraları esas alınarak düzenlenmektedir.  

 

Bu esaslara göre eğitimin ilkeleri: 

1. Eğitim millî olacaktır,  

2. Eğitim cumhuriyetçi olacaktır,  
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3. Eğitim lâiklik esasına dayanacaktır,  

4. Eğitim bilimsel temellere dayalı olacaktır,  

5.  Eğitimde genellik ve eşitlik olacaktır,  

6. Eğitim fonksiyonel ve çağdaş olacaktır, 

şeklinde belirlenmiştir” (meb.gov.tr 07.08.2009).  

 

2.6. Sivil Toplum ve Tarihçesi 

 

Sivil toplum ve sivil toplum örgütleri, kavramsal olarak ilk kez batı literatüründe “Civil 

Socities” Sivil Toplum, “ Non Governmental Organizations” devlet dışı gönüllü 

organizasyonlar, “ The Thirth Sector” üçüncü sektör anlamlarında kullanılmaktadır (Doğan, 

2000,7). Tarihsel olarak Fransız İhtilalı sonrası Batıda, ulus devlet ve merkezi kurumlar 

etrafında meydana gelen yeniden örgütlenme, ekonomiden eğitime siyasal ve dinî kurumlara 

hayatın birçok alanı, sosyal gelir düzeyi merkezinde yeniden düzenlenmeye çalışılmıştır. 

 

18. ve 19. yüzyıllarda kamusal alan olarak adlandırılan resmî devlet örgütü ve devlet 

üzerinde egemen bir zihniyet olan sosyal gelir grupları, sosyal hayatın birçok noktası üzerinde 

etkili olmuştur. Tek bir kamusallık anlayışı oluşturulmaya çalışılmıştır. Demokrasi, çok 

kültürlü yaşam, insan hakları gibi birçok alandaki mücadele sivil toplum, resmî devlet örgütü, 

3. sınıf sektör olarak ifade edilen sivil toplum organizasyonlarının doğuşunun ve gelişiminin 

hızlanmasına neden olmuştur (Doğan, 2000, 14). Özellikle 20. yüzyıl ile birlikte sivil toplum 

örgütleri, hem çeşitlilik hem sayısal olarak giderek artmaya başlamıştır. 1950’li yıllardan sonra 

katılımcı demokrasinin ön plana çıkması ile sosyal taleplerin getirdiği dengesizlik, sivil 

örgütlenmenin hızlı ortaya çıkışlarının nedenleri arasında gösterilmektedir. Dernekler, vakıflar, 

gönüllü halk faaliyeti organizasyonları, sendikalar, esnaf ve ticari örgütlenmeler, kooperatifler 

hızla çoğalan sivil örgütler arasında yer almaktadır. 

 

Sivil toplum kuruluşları, resmî kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak 

çalışan politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi 

çalışmaları, ikna ve eylemleriyle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle 

alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan 

kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşları; meslek kuruluşu (oda), sendika, vakıf ve dernek 

adı altında faaliyet gösterir. Yani topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş 

yasal topluluklar olup herkese yardım etmek için kurulmuşlardır . 



 
 

 

19

2.7. Türk Toplumunda Sivil Toplum Örgütleri 

 

Sivil toplum örgütleri, Avrupa’da meydana gelen sosyal değişmeler sonucu ortaya 

çıkmışsa da değişik biçimleri, rolleri, misyonları ile birçok toplumda var olagelmişlerdir. 

Toplum hâlinde yaşamak, sosyal aktivitelerde bulunmak, yönetmek ve yönetime katılmak, 

insanının varlıksal özellikleri arasında olmasına rağmen kültürlerarası faklılıklar bu 

durumu çeşitlendirmektedir. Türk Toplumunda tarih boyunca sivil toplum geleneğinin 

yeterince yerleşmemiş olduğu vurgulanmasına rağmen, tarihimizde sivil toplum 

geleneğinin önemli işlevlerini sürdüren kurumlar meydana gelmiştir. Anadolu’nun 

İslamlaşması ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş ve gelişme dönemlerinde ön palana 

çıkan Ahilik Teşkilatı, günümüzdeki anlamıyla olmasa da gönüllülük, aktif katılım, siyasal 

yapı ile toplum ilişkisini düzenleyen, eğitimsel faaliyetler içeren faaliyetleri ile sivil 

organizasyon olma özelliğine sahiptir (Doğan. İ, 2000, 39).  

 

Osmanlı İmparatorluğu içerisinde eğitim, ekonomi, sosyal dayanışma işlevlerini 

sürdüren birçok vakıf ve dernek, toplum içerisinde önemli ve dengeleyici görevleri yerine 

getirmişlerdir. Sivil organizasyonlar kurmada başarılı olunmasına rağmen Batıda olduğu 

gibi resmî alanın dışında devlet sistemini etkin şekilde yönlendirebilecek kamu dışı sivil 

bir zihniyet gelişimi Türkiye’de fazla yaygın değildir.  

 

Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde kurulan başta 

vakıflar olmak üzere medreseler, tekke ve zaviyeler uzun süren dönemler boyunca halk 

eğitimi, sosyal yardımlaşma, dayanışma, ekonomik dengelerin sağlanması, yetişkinlerin ve 

gençliğin temel ahlaki ve pozitif bilimleri öğrenmesi gibi birçok rolü üstlenmişlerdir. Aynı 

zamanda sarayın, sosyal hayat içerisindeki yükünü hafifletmenin yanı sıra toplumsal 

katılım örneğini de sergilemişlerdir (Akgündüz, 2000, 148).  

 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise devlet eliyle ekonomik girişimleri kontrol edilen, 

eğitim faaliyetleri tek elden sürdürülen siyasal yapımız, 1980’lerden sonra köklü değişime 

uğramaya başlamıştır. Sivil toplum bilincinin hızla gelişmesi son 20 yıllık bir sürece 

rastlamaktadır. Devletin küçülmesi, liberal anlayışlara hızlı yöneliş, özelleştirme 

yoğunluğu, dış dünya ile yoğun faaliyetler, ülkemiz eğitim sisteminde olduğu gibi, toplum-

devlet-birey ilişkisi ve yönetim anlayışında da etkisini göstermektedir.  
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Ekonomik alandan siyasete, eğitimden hukuka birçok alanda faaliyet gösteren sivil 

toplum örgütleri 1980’den sonra patlama göstermiştir. Bu durum ekonomiden siyasete, 

eğitime toplumsal katılımının artmasını sağlamış ve çoğulculuğa zemin oluşturmaya 

başlamıştır (Çaha, 2000, 22).  

 

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO Öğretim Görevlisi Elif KARAKURT 

TOSUN PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisinin Temmuz–2007 ayı 2. 

sayısında “Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Sivil 

Toplum Kuruluşları” konulu makalesinde, 2002 yılında Tarih Vakfı tarafından yapılan 

araştırmayla Türkiye’deki STK’nın dağılımı gösterilmektedir (paradoks.org 17.12.2009). 

2002 yılında STK olarak isimlendirilen Türkiye genelindeki dernek, vakıf, sendika, oda, 

kooperatif, yurttaş girişimi ve kültür amaçlı ticari girişimlerin dağılımı aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

Sivil Toplum Kuruluşlarının İllere Göre Dağılımı  

Kurum Tipi  İstanbul Ankara İzmir Diğer Türkiye % 

Dernek  9.588 5.502 2.685 42.949 60.724  93.7 

Vakıf  860 493 132 936 2.421  3.7 

Sendika  89 85 4 32 210  0.3 

Oda  38 61 54 927 1.080  1.7 

Kooperatif  50 84 29 130 293  0.5 

Yurttaş Girişimi  32 8 8 13 61  0.1 

Kültür Amaçlı Ticari 
Girişimler  13 2 4 0 
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Toplam 10.670 6.235 2.916 44.987 64.808 100

 

Sorgulayan, eleştiren, organize olabilen, özgürce kimliksel haklarını savunabilen 

birey tipi ön plana çıkmaktadır. Bu durum, eğitim sistemini yenilediği gibi devlet 

anlayışını da yenilemeye zorlamaktadır. Türkiye’de 80’li yıllardan sonra hızlanan, 

1990’lardan sonra hızla ivme kazanan sivil eğitim merkezleri, aile danışma merkezleri, 

özel okullar, özel çocuk yuvaları, vakıf ve dernekler, dayanışma kurumları, proje ve 

girişimcilik merkezleri vb. yeni örgütsel faaliyetler, sivil toplumsal anlayışının önem 

kazanmaya başladığının göstergeleri olarak kabul edilmektedir (Çaha, 2000, 98). 

 

Ülkemizde ve Dünyadaki sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri genel olarak 

değerlendirilirse;  

1. Kalkınma ve sosyal amaçlı,  
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2. Yardım amaçlı  

olmak üzere iki alanda toplandıkları görülmektedir. 

 

1. Kalkınma ve Sosyal Amaçlı Sivil Toplum Örgütleri 

Kalkınma ve sosyal amaçlı sivil toplum örgütleri, özellikle İkinci Dünya 

Savaşından sonra başta Avrupa ve Amerika olmak üzere Asya ile Afrika’da da giderek 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle dünya sermayesinin eşit olmayan dağılımı, ulusal ve 

uluslararası sömürgeciliğin genişlemesi, kitlesel açlıkların artması, sağlık ve eğitimde 

eşitsizlikler, insan hakları ihlalleri, çevre sorunları, parlamenter demokrasilerin sorunlar 

karşısında yetersizliğinden doğan boşluklar bu tür kuruluşların doğuşunun hızlanmasını 

sağlayan nedenlerdir. Ülkemizde sanayi odaları, ticaret odaları, meslek kuruluşları, esnaf 

odaları bu tip sivil kuruluşlara örnek olarak kabul edilmektedirler. 

 

 Ayrıca 1970’li yıllardan sonra köyleri kalkındırma amaçlı kurulan kooperatifler, 

yardımlaşma ve köylere maddi kaynak oluşturma açısından önemli işlevler yürütmüşlerdir. 

Günümüzde yaklaşık iki bin civarında kalkınma amaçlı sivil örgüt dünya genelinde faaliyet 

göstermektedir. Ergüden’e (2001,145) göre bu tür kuruluşların faaliyet gösterdiği alanlar 

kısaca şu şekilde sıralanabilir: 

a) Ülkelerin ekonomik kalkınmalarına destek olacak projeler hazırlamak, 

b) Toplumsal ekonomideki eşitsizlikleri gidermeye çalışmak, 

c) Sektörler arası iş birliğini güçlendirmek, 

d) Geri kalmış bölgelere ve ülkelere yardımlar sağlamak, 

e) Ülkelerin veya dünya ekonomisinin, dengesiz işleyişine karşı kamuoyu 

oluşturmak, 

f) Kaynakların eşit şekilde kullanımına yönelik yaklaşımlar sunmak, 

g) Hükümetlerin yetersizliği karşısında alternatif yaklaşımlar sunmak, 

h) Özel girişimciliği desteklemek, 

i) İnsan kaynaklarından rasyonel düzeyde yararlanmayı sağlamak, 

j) Kamu sektörüne ve özel sektöre vizyon oluşturmak, 

k) Ülkelerin kendi iç sorunları ve dünyayı etkileyen sorunlar karşısında 

uzlaşma arayışlarını oluşturmak 

l) Küresel toplum olma yolunu engelleyen ekonomik dengesizlikler 

karsısında küresel işlevi olan organizasyonlar 

oluşturmaya çalışmaktır. 
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2. Yardım Amaçlı Sivil Toplum Örgütleri 

 

Sendikalar, vakıflar, dernekler, barolar, kooperatifler, özel danışman ve 

rehabilitasyon merkezleri, insan kaynakları merkezleri bu kapsamdaki sivil inisiyatifi 

teşkil ederler. Özellikle 1950’den sonra dünyada ve ülkemizde yaygınlık göstermeye 

başlamıştır. Bu tür kuruluşlar dünyanın birçok ülkesinde hem dış yardımlara tepki 

olarak hem de devletin yetersiz kaldığı ekonomik kalkınma ve bölgesel dengeleri 

sağlamak hususunda devreye girerek, sosyal yardımlaşmaya katkıda bulunmak 

amacıyla da yaygınlaşan gönüllü organizasyonlar özelliği de taşımaktadırlar. 

Ergüden’e (2001,147) göre bu tür kuruluşların faaliyet gösterdiği alanlar kısaca şu şekilde 

sıralanabilir: 

 

a) Kültürel mirasları korumak için kamuoyunu bilinçlendirmek, 

b) Eğitilmiş beyin gücünden daha fazla yararlanmak için gerekli duyarlılığı 

oluşturmak, 

c) Toplumu, sosyo-kültürel ve manevi zenginlikleri noktasında 

bilinçlendirmek, 

d) Toplumsal kesimler arası yakınlaşma ve iş birliğini güçlendirmek, 

e) Organize çalışma anlayışını yaygınlaştırmak, 

f) Basın-yayın organlarını kullanarak sosyal iletişimi zenginleştirmek, 

g) Ortak platformlarda buluşabilen kolektif güç birlikleri oluşturmaya 

çalışmak, 

h) Sosyal sinerjiden yaralanmaya çalışmak, 

i) Yoksul kesimlere yönelik eğitim, sağlık ve zorunlu ihtiyaçları gidermek 

noktasında yardımlar sağlamak, 

j) Düşünce üretmeye ve deneyimleri paylaşmaya, toplumun ortak sezgilerine 

eşlik etmeye yardımcı olmak, 

k) Bölgesel veya yerel organizasyonları ve kültürleri kamuoyunun gündemine 

taşımak, 

l) Önemli projeleri, düşünceleri, duyguları, finanse etmeye çalışmak ya da 

finansman oluşturma konusunda yardımcı olmak, 

m) Genç kuşaklara eğitimsel amaçlı burslar sağlamaya çalışarak potansiyel 

bireylerden yararlanmayı kolaylaştırmaktır. 
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2.8. Sivil Toplum Örgütlerinin Eğitim Faaliyetleri 

 

Tezcan’a (2003: MEB Dergisi Sayı 160) göre Sivil toplum örgütlerinin eğitim 

hizmetleri konusunda elimizde bilimsel araştırma verileri yoktur. Bu konuda ülkemizde 

araştırmalar yapılmamıştır. Fakat bu örgütlerin bazılarının eğitimsel hizmetlerine genel 

olarak baktığımızda bu konuda da önemli hizmetler yaptıklarını söyleyebiliriz. Özellikle 

vakıflar ve dernek türündeki sivil toplum örgütleri eğitimsel etkinliklere yönelmişlerdir. 

Sendika ve meslek kuruluşu türündeki sivil toplum örgütleri, üyelerin eğitimi ve millî 

eğitim yönetimlerinde temsil görevlerine yönelik etkinlikleri yapmışlardır.  

 

1. Vakıflar ve Eğitim Hizmetleri 

 

Vakıflar öteden beri çok çeşitli hizmetleri yanında eğitime de yönelmişlerdir. Türk 

insanının yardımseverliği, bu konuda geniş rol oynamıştır. Vakıfların eğitim hizmetleri 

hakkında aşağıdaki örnekler bize bir fikir verebilir:   

a) Yoksulların karınlarının doyurulması   

b) Okul öğrencileriyle, esnaf, çırak ve kalfalarına bahar aylarında kırlarda ziyafet 

verilmesi 

c) Bazı eğitim kurumlarına katkı ve yardımı (Eğitim hizmetleri ile ilgili binaları 

yapmak veya yapımına büyük çapta katkıda bulunmak) ilgili kuruma teslim 

etmesi (Ankara Hukuk Fakültesi, Etimesgut Yatılı İlkokulu, Pertevniyal 

Lisesini sayabiliriz.) 

d) Vakıf öğrenci kampları açılması 

e) Vakıf öğrenci yurtları açılması 

f) Burslar vermek 

 

Kamplar 

İstanbul’daki imaretlerde inşa edilen ilkokul çocuklarının zayıf ve bakıma muhtaç 

olanları her yıl tatil aylarında kent civarında sahilde kurulan kamplara alınarak tatil 

yaptırılmış ve böylece sağlıklı olarak yeni ders yılına girmeleri sağlanmıştır. 

 

Yurtlar  

Başarılı, çalışkan ve muhtaç durumdaki öğrencilerin sorunlarına eğilen Vakıflar 

Genel Müdürlüğü, ülkemizin bir çok il ve ilçesinde vakıf öğrenci yurtları açmıştır. Bu 
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amaçla 1953 yılından itibaren açılmakta olan Vakıf Ortaöğretim Öğrenci Yurtlarında 

öğrenciler karşılıksız olarak barındırılmıştır. Bu yurtlara ilkokulu bitirip de mahallesinde 

lise bulunmaması dolayısıyla öğrenimine devam edemeyen yetenekli yoksul çocuklar 

alınarak orta ve lise öğrenimlerini yapmaları sağlanmıştır. Bunlardan liseyi iyi derece ile 

bitirip üniversiteyi kazanmış olanlar yükseköğrenim yurtlarına alınarak yüksek 

öğrenimlerini yapmaları sağlanmıştır. 

 

Burslar 

Burs vermek de vakıfların bir eğitim hizmetidir. Ortaöğretim ve yükseköğretim 

öğrencilerine verilen burslar karşılıksız olup, amaç yoksul ve çalışkan öğrencilerin okul 

giderlerine katkıda bulunmaktır. 1967 yılında kurulan Türk Eğitim Vakfı, sağladığı 

burslarla, okul ve öğrenci yurdu inşası ile önde gelen vakıflarımız arasındadır. 

 

2. Dernekler ve Eğitim Hizmetleri   

Eğitim amaçlı birçok dernek ülkemizin çeşitli yörelerinde yer almıştır. Bu 

dernekler de yoksul ve başarılı çocukların okutulmasına katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca 

okul yardımlaşma dernekleri kurulmuş ve bunlar da okulun tüm gereksinimlerini 

karşılamaktadırlar. Devletin okullara ayırdığı ödenek bugün yetersiz kalmaktadır. Bu 

nedenle vatandaşlar çocuklarını kayıtları sırasında okul aile birliği kanalıyla okula maddî 

yardımda bulunmaktadırlar. 

 

3. Sendikalar 

Sendikalar, Türkiye’de çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve 

menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işçi ve işverenler tarafından oluşturulurlar. 

Sendikalar Kanunu’na göre işçi sendikaları; iş kolu esasına göre Türkiye çapında faaliyette 

bulunmak amacıyla bu iş kolundaki işyerlerinde çalışan isçiler tarafından kurulurlar. 

İşveren sendikaları ise, işkolu esasına göre Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacıyla 

bu işkolundaki işverenler tarafından kurulurlar. 

Bugün Türkiye'de: 

- Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) 

- TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) 

- Hak-İş (Türkiye Hak İsçi Sendikaları Konfederasyonu) 

- DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)  

gibi sendikalar bulunmaktadır.  
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 4. Meslek Kuruluşları 

Türkiye'de meslek kuruluşları oda ve dernek olarak örgütlenmişlerdir. Odalar kamu 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Bir kamu tüzel kişisi olan odaların bazı kamu 

görevleri ve kamu hukukundan doğan hakları vardır. Odalar ilgili alanda devletin yerine 

getireceği bazı görevlere eş düşen yetkileri kullanır. Mesleki derneklere üyelik serbest 

iken, odalara üyelik zorunlu tutulmuştur. Bir odaya üye olmak, genel ilke olarak, ilgili 

mesleği icra edebilmenin ön koşullarından biridir. Kişi ilgili olduğu meslek kuruluşuna üye 

olmadan mesleğini yapamaz. Bir avukat baroya, bir mimar mimarlar odasına, bir eczacı 

eczacılar odasına üye olmadan çalışamaz.  

 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları; ticaret odaları, sanayi odaları, 

ticaret borsaları, tabip odaları, eczacı odaları, mimar odaları, mühendis odaları, veteriner 

hekim odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, barolar bu tür kuruluşlardır.  

 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il, bölge ve ulusal düzeyde olmak 

üzere aşamalı biçimde örgütlenirler. Meslek kuruluşları, kamu otoriteleri önünde mesleği 

temsil etmektedirler. Kamu otoriteleri, belli bir mesleği ilgilendiren sorunlar ve kararlarda 

ilgili meslek kuruluşunun görüşünü alırlar. Böylece meslek kuruluşları siyasal ve idari 

kararlar üzerinde etkili olurlar.  

 

2.9. Sivil Toplum Kuruluşlarının İşlevleri ve Özellikleri 
  

Dernek, vakıf, sendika ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarının örgütlenme biçimi ve 

etkinlik alanları farklılık gösterebilmektedir. Sivil toplum kuruluşları yerel/lokal boyutta 

örgütlenebilecekleri gibi ulusal ve uluslararası bir örgütsel yapılanmaya da 

gidebilmektedirler. Sivil toplum kuruluşlarının etkinlik alanları eğitim, çevre, kentsel-

kırsal kalkınma, sağlık, sosyal hizmetler, teknik yardım ve danışmanlık, barışın sağlanması 

ve insan haklarının korunması gibi geniş bir yelpazeye yayılabilmektedir.  

 

Sivil toplum kuruluşları Anayasa’mızın 33, 51 ve 135. maddeleri kapsamında 

kuruluş ve faaliyet alanları kanunlarla düzenlenmiştir. Ayrıca eğitim-öğretim faaliyetleri 

yönünden STK’nın yasal ve gönüllü katkıları eğitim ortamlarında millî eğitim 

müdürlüklerince yürütülmektedir. Örneğin 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 6 ve 7. 

maddesi gereği İl Mesleki Eğitim Kurulunda temsilci bulundurma ve kurulun görevlerini 
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yürütmek. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 16. madde kapsamında okul aile iş 

birliği ve faaliyet alanlarına ilişkin hedefler belirtilmiştir. Millî eğitim yönetimlerinin okul 

aile birliği etkinliklerini yürütmek için karşılıklı olarak iş birliği yapmaktadır. 4842 Sayılı 

Kanun’la Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle hayırseverlerin eğitim alanına 

yaptıkları harcamaların % 100’ünü gider gösterebilmeleri sağlanmıştır. Bu yasa ile kişisel 

bağış ve katkılar “Eğitime % 100 “Destek Projesi” adı altında gönüllü katkılar 

sağlanmıştır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçlarının 

geliştirilmesi, verilerin toplanması, verilerin analizi ve sınırlılıklara yer verilmiştir.  

 

3.1. Araştırmanın Modeli 

 

‘Millî Eğitim Müdürlükleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının İlişkisine ait İl/İlçe Millî 

Eğitim Yöneticileri ile Sivil Toplum Kuruluşu Yetkililerinin Görüşleri’ni belirlemeyi 

amaçlayan bu araştırmayla ilgili literatür ve eğitimle ilgili iş birliği içerisinde bulunan 

STK tarandı. Bu yönü ile araştırma tarama modeli türünden bir çalışmadır. 

Diğer taraftan il-ilçe millî eğitim müdürlükleri ile STK yöneticilerinin görüş ve 

düşüncelerini almak amacıyla anket formu hazırlanmıştır. Bu yönüyle ise araştırma 

betimsel bir nitelik taşımaktadır.  

 

3.2. Evren ve Örneklem 

 

3.2.1. Evren 

 

Araştırma evreni 81 ilin millî eğitim müdürü, yardımcıları, şube müdürleri ve bu 

illere bağlı ilçe millî eğitim müdürleri, şube müdürleri ile bu il ve ilçelerde millî eğitim 

müdürlükleri ile eğitim alanında iş birliğinde bulunan STK yöneticilerinden oluşmaktadır. 

 

      3.2.2. Örneklem  

 

Örneklem oluşturulurken çok aşamalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. İlk 

aşamada evren 7 alt tabaka (7 coğrafi bölge) ya ayrılmıştır. Daha sonra bu bölgelerde 

bulunan iller DPT’nin 2003 verilerine göre her bölgeden sosyo-ekonomik gelişmişlik 

düzeyi en yüksek bir ve en düşük bir il seçilerek toplam 14 il belirlenmiştir. Coğrafi 

bölgelere göre örneklem seçilen il ve bu illere bağlı ilçeler Tablo 3.1.’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3.1. Örneklem Seçilen İl ve Bu İllere Bağlı İlçeler   

İl ve İlçeler Sıra 
No 

Bölge 
İl İlçeler 

Adalar  
Arnavutköy  
Ataşehir  
Avcılar  
Bağcılar  
Bahçelievler  
Bakırköy  
Başakşehir  
Bayrampaşa  
Beşiktaş  
Beykoz  
Beylikdüzü  
Beyoğlu  
Büyükçekmece  
Çatalca  
Çekmeköy  
Esenler  
Esenyurt  
Eyüp  
Fatih  
Gaziosmanpaşa  
Güngören  
Kadıköy  
Kâğıthane  
Kartal  
Küçükçekmece  
Maltepe  
Pendik  
Sancaktepe  
Sarıyer  
Silivri  
Sultanbeyli  
Sultangazi 
Şile 
Şişli  
Tuzla  
Ümraniye  
Üsküdar  

 01 
MARMARA 
BÖLGESİ 

İSTANBUL 

Zeytinburnu  
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Tablo 3.1. Devamı 

İl ve İlçeler Sıra 
No 

Bölge 
İl İlçeler 

Ayvacık  
Bayramiç  
Biga  
Bozcaada  
Çan  
Eceabat  
Ezine  
Gelibolu  
Gökçeada 
Lâpseki  

02 
MARMARA  
BÖLGESİ 

ÇANAKKALE 

Yenice  
Aliağa                      
Balçova  
Bayraklı  
Bayındır  
Bergama  
Beydağ  
Bornova  
Buca  
Çeşme  
Çiğli  
Dikili  
Foça  
Gaziemir  
Güzelbahçe  
Karabağlar  
Karaburun  
Karşıyaka  
Kemalpaşa  
Kiraz  
Konak  
Kinik  
Menderes  
Menemen  
Narlıdere  
Ödemiş  
Seferihisar  
Selçuk  
Tire  
Torbalı  

03 EGE BÖLGESİ İZMİR 

Urla  
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Tablo 3.1. Devamı 

İl ve İlçeler Sıra 
No 

Bölge 
İl İlçeler 

Başmakçı 
Bayat 
Bolvadin 
Çay 
Çobanlar 
Dazkırı 
Dinar 
Emirdağ 
Evciler 
Hocalar 
İhsaniye 
İscehisar 
Kızılören 
Sandıklı 
Sinanpaşa 
Sultandağı 

04 EGE BÖLGES AFYONKARAHİSAR 

Şuhut 
Akyurt 
Altındağ 
Ayaş 
Bala 
Beypazarı 
Çamlıdere 
Çankaya 
Çubuk 
Elmadağ 
Etimesgut 
Evren 
Gölbaşı 
Güdül 
Haymana 
Kalecik 
Kazan  
Keçiören 
Kızılcahamam 
Mamak 
Nallıhan 
Polatlı 
Pursaklar 
Sincan 
Şereflikoçhisar 

05 
İÇ ANADOLU 
BÖLGESİ 

ANKARA 

Yenimahalle 
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Tablo 3.1. Devamı 

İl ve İlçeler Sıra 
No 

Bölge 
İl İlçeler 

Akdağmadeni 
Aydıncık 
Boğazlıyan 
Çandır 
Çayıralan 
Çekerek  
Kadışehri 
Saraykent  
Sarıkaya 
Sorgun 
Şefaatli 
Yenifakılı 

06 
İÇ ANADOLU 
BÖLGESİ 

YOZGAT 

Yerköy 
Aladağ 
Ceyhan 
Çukurova 
Feke 
İmamoğlu 
Karaisalı 
Karataş 
Kozan 
Pozantı 
Saimbeyli 
Sarıçam 
Seyhan 
Tufanbeyli 
Yumurtalık 

07 ADANA 

Yüregir 
Afşin  
Andırın 
Çağlayancerit  
Ekinözü 
Elbistan 
Göksun 
Nurhak 
Pazarcık 

08 

AKDENİZ  
BÖLGESİ 

KAHRAMANMARAŞ 

Türkoğlu  
Gerede 
Yeniçağa 
Dörtdivan 
Mengen 
Mudurnu 
Kıbrısçık  
Seben 

09 BOLU 

Göynük 
Kelkit 
Köse 
Kürtün 
Şiran 

10 

KARADENİZ 
BÖLGESİ 

GÜMÜŞHANE 

Torul 
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Tablo 3.1. Devamı 

İl ve İlçeler Sıra 
No 

Bölge 
İl İlçeler 

Araban 
İslâhiye 
Karkamış 
Nizip 
Nurdağı 
Oğuzeli 

 Şahinbey 

11 GAZİANTEP 

 Şehitkâmil 
 Beytüşşebap 
 Cizre 
 Güçlükonak 
 İdil 
 Silopi 

12 

GÜNEYDOĞU  
ANADOLU 
BÖLGESİ 

ŞIRNAK 

 Uludere  
Alacakaya 
Arıcak 
Ağın 
Baskil 
Karakoçan 
Keban 
Kovancılar 
Maden 
Palu 

13 ELAZIĞ 

Sivrice 
Bulanık  
Hasköy  
Malazgirt  
Varto  

14 

DOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ 

MUŞ 

Korkut  
 

 

3.3. Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi 

 

 Araştırma için veri toplamada kullanılan anketin geliştirilmesi ilgili literatür 

taraması ile yapılmıştır. Bu amaçla Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu web 

sitesi ve internette yer alan ilgili yayınlara ulaşılmıştır. Daha önce yapılmış araştırmaların 

veri toplama araçları da incelenerek, veri toplama aracı hazırlanmıştır. Geliştirilen anket; 

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Ankara’da bulunan sivil toplum kuruluşu merkez 

örgütü üst yöneticilerine geçerlilik ve güvenirliği için uygulanmıştır. Uygulama sonucu 

anket soruları üzerinde gerekli düzenleme yapılmıştır. Ayrıca ilgili uzman görüşleri de 

alınmış ve anket sorularına son şekil verilerek Ek 1. ve Ek 2. ANKET FORMU 

geliştirilmiştir. Anket sorularının birinci bölümünde kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise 

il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve STK yöneticileri değerlendirme soruları bulunmaktadır. 
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3.4. Verilerin Toplanması 

 

Araştırma verilerini toplama yöntemi üç aşamada yürütülmüştür. 

Birinci aşamada; 

Örneklem kapsamındaki il millî eğitim müdürlüğü ile eğitim alanında iş birliği 

yapan STK’nın belirlenmesi için EK 3. Bilgi Formu ile bilgiler istenmiştir. Bu bilgiler 

dâhilinde il ve ilçeler belirlenmiştir (EK. 4). Ancak EK. 3. Bilgi Formu ile bilgileri 

gönderilmeyen ilçeler EK. 4’de gösterilmiştir.  

İkinci aşamada; 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket soruları hazırlanmıştır. 

Üçüncü aşamada; 

Araştırma anketlerinin katılımcılara gönderilmesi ve toplanması posta aracılığı ile 

yapılmıştır. 

Örneklem seçilen il ve bu illere bağlı ilçe millî eğitim müdürlüğü ve sivil toplum 

kuruluşu yöneticilerine gönderilen ve cevaplanan anket dağılımı Tablo 3.2.’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.2. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri 

Anket Dağıtımı ve Geri Dönüşüm 

Gönderilen Anket Geri Dönen Anket Sıra  
No 

Anket özellikleri 
n n % 

01 
Sivil Toplum Kuruluşu 
Yönetici Anketi 

1068 813 76.2 

02 
İl/İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü Yönetici Anketi 

830 695 83.7 

TOPLAM 1898 1508 79.5 
 

 Tablo 3.2.’de veri toplama aracı olan Anket Formu, sivil toplum kuruluşu ve il/ilçe 

millî eğitim müdürlüğü yöneticilerine posta ile gönderilmiş; Sivil toplum kuruluşlarından 

% 76.2, ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden % 83.7 oranında dönüşüm olmuştur. 

 

3.5. Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Araştırmada, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri 

arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik ölçekte yer alan yargılar Likert tipi 

derecelendirmeye (5=Tam, 4=Çok, 3=Orta, 2=Az ve 1=Hiç) tabi tutulmuş ve Tablo 3.3. de 

sunulan aralıklar dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır. 



 
 

 

34 

Tablo 3.3. Aritmetik Ortalamaların Değerlendirme Aralığı 

Aralık Seçenek 

1.00-1.79 Hiç 

1.80-2.59 Az 

2.60-3.39 Orta 

3.40-4.19 Çok 

4.20-5.00 Tam 

Verilerin çözümlenmesinde geçerli kabul edilen anketlere verilen cevaplar 

bilgisayar ortamında SPSS programı ile çözümlenmiştir. Anket formuna ait bilgisayar 

çıktıları ayrı ayrı hazırlanmış ve araştırmanın amaçları doğrultusunda bulgular 

tablolaştırılıp yorumlanmış, son bölümde de araştırma raporu hazırlanmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan gruplara uygulanan anketler sonucu elde edilen veriler, 

frekans ve yüzde dağılımların yanı sıra aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 

hesaplanarak ilgili tablolarda sunulmuştur. Bununla birlikte gruplara ait ortalamalar 

karşılaştırmasında ise t-testi ve tek yönlü varyans analizi (F-testi) kullanılmıştır. T-testinde 

levene testi ile iki grup arasında anlamlı fark olup olmadığı belirlenmiş ve t-testi 

yorumlanmıştır. Varyans analizi sonucunda da gruplar arasında farklılık bulunması 

durumunda, grupların ikili karşılaştırılmasında çoklu karşılaştırma testlerinden biri olan 

Tukey testinden yararlanılmıştır. 

Diğer taraftan ölçeğe ilişkin güvenirlik analizi için Cronbach’s Alpha  katsayısı 

hesaplanmıştır. Buna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerine ait anketin 

Cronbach’s Alpha katsayısı .94, sivil toplum yöneticilerine ait anketin Cronbach’s Alpha 

katsayısı ise .92 olarak bulunmuştur. Değerler ölçeğin oldukça yüksek güvenirliğe sahip 

olduğunu göstermektedir.  
 

3.6. Sınırlılıklar 

1. Araştırma, 2009-2010 öğretim yılı, 

2. 14 il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile bu il ve illere bağlı ilçelerdeki sivil toplum 

kuruluşu yöneticileri,  

3. Geliştirilen veri toplama araçları ve veri toplama araçlarının geçerlik, 

güvenirlik çalışmaları ile sınırlıdır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

 Bu bölümde il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden veri toplama aracı ile toplanan verilerin çözümlenmesi sonucunda elde 

edilen bulgular ve bulgularla ilgili yorumlar yer almaktadır. 

 

4.1. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri ile İlgili 

Bireysel Özellikler 

 

 İl/ilçe MEM ile STK yöneticilerinin bireysel özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde 

dağılımları aşağıda Tablo 4.1. ve 4.4. aralığında verilmiştir. 

 

Tablo 4.1. Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin Cinsiyet Dağılımı  

Grup Cinsiyet  f % 

K 184 22.8 
Sivil Toplum Kuruluşlu Yöneticileri 

E   629 77.2 

TOPLAM 813 100 
 

  
 Tablo 4.1.de sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin büyük çoğunluğunun erkek 
yöneticiler olduğu görülmektedir. 

 
 

Tablo 4.2. Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri Görev Dağılımı  

Görevi f % 

Başkan 168 20.7 

Başkan Yardımcısı 117 14.4 

Genel Sekreter 92 11.3 

Sekreter 60 7.4 

Sayman/Muhasip 62 7.7 

İdari Müdür 32 3.9 

Temsilci 36 4.5 

Şube Başkanı 17 2.0 

Diğer 229 28.1 

TOPLAM 813 100 

 

 Tablo 4.2.de STK yöneticilerinin görev unvanlarına dağılım oranları gösterilmiştir.  
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Tablo 4.3. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Cinsiyet Karşılaştırması 

Grup Cinsiyet  f %

K 43 6.1 İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
Yöneticileri  E 652 93.9 

TOPLAM 695 100 
 

 

Tablo 4.3.de il/ilçe MEM yöneticilerinin tamamına yakının erkek yöneticiler 

olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 4.4. İl/ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Görev Dağılımı  

Görev f % 

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürü 131 18.9 

Müdür Yardımcısı 86 12.3 

Şube Müdürü 478 68.8 

TOPLAM 695 100 

 

Tablo 4.4.de il/ilçe MEM yöneticilerinin görev unvanlarına dağılım oranları 

gösterilmiştir. 

 

4.2. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşu Yönetici Görüşlerine 

İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 

 Tablo 4.1. ile başlayan veri dağılımı tablosu ve tablo yorumu her tablonun altında 

yapılmıştır. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticilerinin, Sivil Toplum Kuruluşu 

Yöneticilerinin Görüşme Taleplerini Karşılaması”na ilişkin betimsel (açıklayıcı) 

istatistikler ve grupların karşılaştırılmasına yönelik t-testi sonuçları Tablo 4.5.de 

görülmektedir.  
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Tablo 4.5. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 
Görüşme Taleplerini Karşılamasına Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 5 27 120 244 299İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 0.7 3.9 17.3 35.1 43.0

695 4.16 .89 

f 57 99 208 202 240Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 7.1 12.3 25.8 25.1 29.8

806 3.58 1.22 

10.24 .000*

f 3 10 34 41 49Vakıf 
Yöneticileri % 2.2 7.3 24.8 29.9 35.8

137 3.90 1.04 2.72 .007*

f 23 42 70 65 86Dernek 
Yöneticileri % 8.0 14.7 24.5 22.7 30.1

286 3.52 1.27 7.69 .000*

f 6 23 21 12 3Sendika 
Yöneticileri % 9.2 35.4 32.3 18.5 4.6

65 2.74 1.02 12.09 .000*

f 25 24 83 84 102Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 7.9 7.5 26.1 26.4 32.1

318 3.67 1.22 6.35 .000*

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri ile sivil toplum 

kuruluşu yöneticilerinin tamamı (vakıf, dernek, sendika ve meslek kuruluşu yöneticileri), 

görüşme taleplerinin karşılanmasına yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır 

(p<.05).  Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya ilişkin 

görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin görüşlerine göre daha olumsuz 

olduğu görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 78.1’i (35.1+43) “çok” ve 

“tam” seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için 

% 54.9, vakıf yöneticileri için % 65.7, dernek yöneticileri için % 52.8, sendika yöneticileri 

için % 23.1 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 58.5’tir. 

 

Bu çerçevede il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =4.16) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve en olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun sendika 

yöneticileri ( X =2.74) olduğu saptanmıştır.  
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Bu bulgulara göre sendika yöneticilerinin görüşme isteğinin, sendika veya üye 

sorunları konusunda yapılacağı düşüncesiyle il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin 

talebi karşılamada çekinceleri olduğu düşünülebilir.  

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

İletişim Girişimlerini Karşılaması”na yönelik grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi 

sonuçları Tablo 4.6.da görülmektedir.  

 

Tablo 4.6. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 
İletişim Girişimlerini Karşılamasına Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 3 25 129 264 274İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 0.4 3.6 18.6 38.0 39.4

695 4.12 .86 

f 55 133 223 180 212Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 6.8 16.6 27.8 22.4 26.4

803 3.45 1.23 

12.02 .000*

f 3 1 44 40 41Vakıf 
Yöneticileri % 2.2 7.2 31.9 29.0 29.7

138 3.77 1.02 3.80 .000*

f 20 58 81 53 74Dernek 
Yöneticileri % 7.0 20.3 28.3 18.5 25.9

286 3.36 1.25 9.40 .000*

f 5 33 17 8 2Sendika 
Yöneticileri % 7.7 50.3 26.2 12.3 3.1

65 2.52 0.92 13.47 .000*

f 27 32 81 79 95Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 8.6 10.2 25.8 25.2 30.3

314 3.58 1.25 6.93 .000*

* p<.05 
T-testi sonuçlarına göre il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri ile sivil toplum 

kuruluşu yöneticilerinin tamamı (vakıf, dernek, sendika ve meslek kuruluşu yöneticileri), 

iletişim girişimlerinin karşılanmasına yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır 

(p<.05).  Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya ilişkin 

görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin görüşlerine göre daha olumsuz 

olduğu görülmektedir. 

Tablo’da verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 77.4’ü “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için % 

48.8, vakıf yöneticileri için % 58.7, dernek yöneticileri için % 44.4, sendika yöneticileri 

için %15.4 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 55.5’tir. 
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Bu çerçevede il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =4.12) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun sendika 

yöneticileri ( X =2.52) ve dernek yöneticileri ( X =3.36) olduğu saptanmıştır.  
 

Bu bulgulara göre sendika ve dernek yöneticilerinin iletişim isteğindeki girişimin 

il/ilçe MEM yöneticilerince karşılanmasında Tablo 4.5.deki nedenlerin olduğu şeklinde 

söylenebilir. 
 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

Eğitim Alanına Yönelik Görüş Alışverişi Taleplerini Karşılaması”na yönelik grup 

görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.7.de görülmektedir. 
 

Tablo 4.7. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 
Eğitim Alanına Yönelik Görüş Alışverişi Taleplerini Karşılamasına Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 4 40 151 274 225İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 0.6 5.8 21.8 39.5 32.4

694 3.97 .90 

f 63 114 228 183 215Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 7.8 14.2 28.4 22.8 26.8

803 3.47 1.24 

8.91 .000*

f 5 9 38 43 42Vakıf 
Yöneticileri % 3.6 6.6 27.7 31.4 30.7

137 3.79 1.06 1.90 .058

f 25 40 85 61 75Dernek 
Yöneticileri % 8.7 14.0 29.7 21.3 26.2

286 3.42 1.25 6.72 .000*

f 9 22 23 8 2Sendika 
Yöneticileri % 14.1 34.4 35.9 12.5 3.1

64 2.56 0.99 10.98 .000*

f 24 43 82 71 96Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 7.6 13.6 25.9 22.5 30.4

316 3.54 1.26 5.45 .000*

* p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri ile sivil toplum 

kuruluşu yöneticilerinden vakıf yöneticileri hariç (dernek, sendika ve meslek kuruluşu 

yöneticileri), eğitim alanına yönelik görüş alışverişi taleplerinin karşılanmasına ilişkin 

görüşleri arasında anlamlı bir fark olduğu (p<.05), vakıf yöneticilerinde ise farkın olmadığı 

görülmektedir. Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya 

ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin görüşlerine göre daha 

olumsuz olduğu görülmektedir. 
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Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 71.9’u “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 49.6, vakıf yöneticileri için % 62.1, dernek yöneticileri için % 47.5, sendika yöneticileri 

için % 15.6 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 52.9’dur. 

 

Bu çerçevede il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.97) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun sendika 

yöneticileri ( X =2.56) olduğu saptanmıştır.  

 

Bu bulgulara göre sendika yöneticilerinin eğitim alanına yönelik görüş alışverişi 

isteğini, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri karşılamada sendika veya üyelerinin 

sorunları konu edileceği düşüncesiyle çekimserlik gösterdiği düşünülebilir. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

Eğitim Çalışmalarına Destek Amacıyla İş Birliği Protokolü Yapma İsteklerini 

Karşılanması”na yönelik grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 

4.8.de görülmektedir. 

 

Tablo 4.8. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 
Eğitim Çalışmalarına Destek Amacıyla İş Birliği Protokolü Yapma İsteklerini Karşılamasına 
Ait İstatistikler  

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 8 55 151 260 220İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 1.2 7.9 21.8 37.5 31.7

694 3.91 .97 

f 81 123 202 188 193Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 10.3 15.6 25.7 23.9 24.5

787 3.37 1.28 

8.99 .000*

f 8 13 30 43 36Vakıf 
Yöneticileri % 6.2 10.0 23.1 33.1 27.7

130 3.66 1.16 2.25 .026*

f 29 55 69 54 71Dernek 
Yöneticileri % 10.4 19.8 24.8 19.4 25.5

278 3.30 1.32 6.94 .000*

f 14 19 26 4 1Sendika 
Yöneticileri % 21.9 29.7 40.6 6.3 1.6

64 2.36 0.94 12.18 .000*

f 30 36 77 87 85Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 9.5 11.4 24.4 27.6 27.0

315 3.51 1.26 4.93 .000*

* p<.05 
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T-testi sonuçlarına göre il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri ile sivil toplum 

kuruluşu yöneticilerinin tamamı (vakıf, dernek, sendika ve meslek kuruluşu yöneticileri), 

eğitim çalışmalarına destek amacıyla iş birliği protokolü yapma isteklerini karşılanmasına 

yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Ortalamalar incelendiğinde, sivil 

toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü 

yöneticilerinin görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tablo’da verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 69.2’i “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 48.4, vakıf yöneticileri için % 60.8, dernek yöneticileri için % 44.9, sendika yöneticileri 

için % 7.9 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 54.6’dır. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.91) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun sendika 

yöneticileri ( X =2.36) ve dernek yöneticileri ( X =3.30) olarak sıralanmıştır.  

 

Bu bulgulara göre sendika ve dernek yöneticileri eğitim çalışmalarına destek 

amacıyla iş birliği protokolü yapmada il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin yetki 

ve sorumluluk alamama gibi çekimserlik veya tereddüt gösterdikleri şeklinde 

düşünülebilir. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

Eğitim Çalışmalarına Destek Hizmetlerini Sistematik (Düzenli) Bir İlişki Şeklinde 

Düzenlemesi”ne yönelik grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.9.da 

görülmektedir. 
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Tablo 4.9. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 
Eğitim Çalışmalarına Destek Hizmetlerini Sistematik (Düzenli) Bir İlişki Şeklinde 
Düzenlemesine Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 20 98 218 234 122İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 2.9 14.2 31.5 33.8 .17.6

692 3.49 1.03 

f 111 129 220 155 169Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 14.2 16.5 28.1 19.8 21.6

784 3.18 1.32 

4.96 .000*

f 11 17 33 39 31Vakıf 
Yöneticileri % 8.4 13.0 25.2 29.8 23.7

131 3.47 1.22 0.15 .874

f 43 64 71 45 56Dernek 
Yöneticileri % 15.4 22.9 25.4 16.1 20.1

279 3.03 1.34 5.19 .000*

f 23 12 23 5 2Sendika 
Yöneticileri % 35.4 18.5 35.4 7.7 3.1

65 2.25 1.11 9.24 .000*

f 34 36 93 66 80Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 11.0 11.7 30.1 21.4 25.9

309 3.39 1.28 1.16 .246

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri ile sivil toplum 

kuruluşu yöneticilerinden vakıf ve meslek kuruluşu yöneticileri hariç (dernek ve sendika 

yöneticileri) eğitim çalışmalarına destek hizmetlerini sistematik (düzenli) bir ilişki şeklinde 

düzenlemesine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Vakıf ve meslek 

kuruluşu yöneticilerinde ise anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. Ortalamalar 

incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî 

eğitim müdürlüğü yöneticilerinin görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 51.4’ü “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için 

%41.4, vakıf yöneticileri için % 53.5, dernek yöneticileri için % 36.2, sendika yöneticileri 

için % 10.8 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 47.3’tür. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.49) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun sendika 

yöneticileri ( X =2.25),  dernek yöneticileri ( X =3.03) ve meslek kuruluşu yöneticileri 

( X =3.39) olarak sıralanmıştır.  
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Bu bulgulara göre sendika, dernek ve meslek kuruluşu yöneticilerinin eğitim 

çalışmalarına destek hizmetinin sistematik bir ilişki şeklinde düzenlenmesinde il/ilçe MEM 

yöneticilerinin Tablo 4.8’deki sıkıntılarının etkili olduğu düşünülebilir. 

 
“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

Personeline Eğitim Yönetimi Alanında Kurs Verme İhtiyacında, Öğretim Görevlisi 

Görevlendirme İsteğini Karşılaması”na yönelik grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi 

sonuçları Tablo 4.10.da görülmektedir. 

 
Tablo 4.10. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin Personeline Eğitim Yönetimi Alanında Kurs Verme İhtiyacında, Öğretim 
Görevlisi Görevlendirme İsteğini Karşılamasına Ait İstatistikler  

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 32 76 205 226 151İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 4.6 11.0 29.7 32.8 21.9

690 3.56 1.08 

f 117 150 155 163 177Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 15.4 19.7 20.3 21.4 23.2

762 3.18 1.39 

5,79 .000*

f 15 20 23 42 22Vakıf 
Yöneticileri % 12.3 16.4 18.4 34.4 18.0

122 3.30 1.28 2.16 .032*

f 48 66 50 47 59Dernek 
Yöneticileri % 17.8 24.4 18.5 17.4 21.9

270 3.01 1.41 5.75 .000*

f 15 26 16 7 1Sendika 
Yöneticileri % 23.1 40.0 24.6 10.8 1.5

65 2.28 0.99 9.17 .000*

f 39 38 66 67 95Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 12.8 12.5 21.6 22.0 31.1

305 3.46 1.37 1.12 .262

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarından 

meslek kuruluşu yöneticileri hariç (vakıf, dernek ve sendika yöneticileri) personeline 

eğitim yönetimi alanında kurs verme ihtiyacında, öğretim görevlisi görevlendirme isteğinin 

karşılamasına yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Meslek kuruluşu 

yöneticilerinde ise anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. Ortalamalar incelendiğinde, 

sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya ilişkin görüşlerinin il/ilçe millî eğitim 

müdürlüğü yönetici görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tablo’da verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 54.7’i “çok” ve “tam” 
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seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 44.6, vakıf yöneticileri için % 52.4, dernek yöneticileri için % 39.3, sendika yöneticileri 

için % 12.3 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 53.1’dir. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.56) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun vakıf 

yöneticileri ( X =3.30), dernek yöneticileri ( X =3.01) ve sendika yöneticileri ( X =2.28)  

olarak sıralanmıştır. 

 

Bu bulgulara göre sendika, dernek ve vakıf yöneticileri personeline eğitim yönetimi 

alanında kurs verme ihtiyacında, öğretim görevlisi görevlendirme isteğini, il/ilçe millî 

eğitim müdürlüğü yöneticileri karşılamada fiziki mekân, öğretmen yetersizliği veya kursun 

konusu gibi nedenlerle tereddüt gösterdiği şeklinde düşünülebilir. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri 

Eğitimcilerinin Eğitimine Yönelik Pedagojik Destek Talebini Karşılaması”na yönelik grup 

görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.11.de görülmektedir. 

 

Tablo 4.11. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri 
Eğitimcilerinin Eğitimine Yönelik Pedagojik Destek Talebini Karşılamasına Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 49 92 200 221 129İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 7.1 13.3 28.9 32.0 18.7

691 3.42 1.14 

f 155 150 176 127 144Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 20.6 19.9 23.4 16.9 19.1

752 2.94 1.39 

7.02 .000*

f 16 26 28 28 19Vakıf 
Yöneticileri % 13.7 22.2 23.9 23.9 16.2

117 3.07 1.29 2.99 .003*

f 70 54 55 37 54Dernek 
Yöneticileri % 25.9 20.0 20.4 13.7 20.0

270 2.82 1.46 6.04 .000*

f 19 22 19 3 1Sendika 
Yöneticileri % 29.7 34.4 29.7 4.7 1.6

64 2.14 0.95 10.03 .000*

f 50 48 74 59 70Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 16.6 15.9 24.6 19.6 23.3

301 3.17 1.38 2.73 .007*

*p<.05 
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T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinin tamamı (vakıf, dernek, sendika ve meslek kuruluşu yöneticileri) 

eğitimcilerinin eğitimine yönelik pedagojik destek talebini karşılamasına yönelik görüşleri 

arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticinin 

görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tablo’da verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 50.2’i “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 36.0, vakıf yöneticileri için % 40.1, dernek yöneticileri için % 37.7, sendika yöneticileri 

için % 6.3 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 42.9’dur. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.42) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun meslek 

kuruluşu yöneticileri ( X =3.17), vakıf yöneticileri ( X =3.07), dernek yöneticileri 

( X =2.82) ve sendika yöneticileri ( X =2.14) olarak sıralanmıştır. 

 

Bu bulgulara göre sivil toplum kuruluşu yöneticileri (vakıf, dernek, sendika ve 

meslek kuruluşu yöneticileri) eğitimcilerinin eğitimine yönelik pedagojik destek talebini, 

il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri karşılamada yetersiz olmalarını, yeterli öğretmen 

olmaması, görevlendirme veya öğretmenlere ücret ödemede mevzuat sıkıntıları olduğu 

şeklinde düşünülebilir. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

Personelinin Eğitiminde, Eğitim Programı Yapma Talebini Karşılaması”na yönelik grup 

görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.12.de görülmektedir. 
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Tablo 4.12. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticileri 
Personelinin Eğitiminde, Eğitim Programı Yapma Talebini Karşılamasına Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 39 87 208 229 124İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 5.7 12.7 30.3 33.3 18.0

687 3.45 1.09 

f 135 128 194 134 165Sivil Toplum 
Kuruluşu Yöneticileri  % 17.9 16.9 25.7 17.7 21.8

756 3.09 1.38 

5.45 .000*

f 17 26 25 30 22Vakıf 
Yöneticileri % 14.2 21.7 20.8 25.0 18.3

120 3.12 1.33 2.62 .009*

f 56 51 69 34 56Dernek 
Yöneticileri % 21.1 19.2 25.9 12.8 21.1

266 2.94 1.41 5.37 .000*

f 19 16 25 2 1Sendika 
Yöneticileri % 30.2 25.4 39.7 3.2 1.6

63 2.21 0.97 8.71 .000*

f 43 35 75 68 86Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 14.0 11.4 24.4 22.1 28.0

307 3.39 1.36 0.75 .453

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden meslek kuruluşu yöneticileri hariç (vakıf, dernek ve sendika yöneticileri) 

personelinin eğitiminde, eğitim programı yapma talebini karşılamasına yönelik görüşleri 

arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Meslek kuruluşu yöneticilerinde ise anlamlı bir 

farkın olmadığı görülmektedir. Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin 

görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 51.3’ü “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için %39.5 

vakıf yöneticileri için % 40.1, dernek yöneticileri için % 33.9, sendika yöneticileri için % 

4.8 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 50.1’dir. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.45) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun meslek 

kuruluşu yöneticileri ( X =3.39), vakıf yöneticileri ( X =3.12), dernek yöneticileri 

( X =2.94) ve sendika yöneticileri ( X =2.21) olarak sıralanmıştır. 
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Bu bulgulara göre sivil toplum kuruluşu yöneticileri (vakıf, dernek, sendika ve 

meslek kuruluşu yöneticileri) personelinin eğitiminde, eğitim programı yapma talebini, 

il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri Tablo 4.11.deki nedenlerden dolayı tam 

karşılayamadığı şeklinde düşünülebilir. 
 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

Eğitim Çalışmalarında İhtiyaç Duyulan Eğitim Alanı Uzman İhtiyacını Karşılaması”na 

yönelik grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.13.de görülmektedir. 
 

Tablo 4.13. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin Eğitim Çalışmalarında İhtiyaç Duyulan Eğitim Alanı Uzman İhtiyacını 
Karşılamasına Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 44 105 227 202 110İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 6.4 15.3 33.0 29.4 16.0

688 3.33 1.11 

f 122 150 165 123 185Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 16.4 20.1 22.1 16.5 24.8

745 3.14 1.41 

2.86 .000*

f 14 27 32 27 23Vakıf 
Yöneticileri % 11.4 22.0 26.0 22.0 18.7

123 3.15 1.27 1.51 .131

f 55 66 42 34 64Dernek 
Yöneticileri % 21.1 25.3 16.1 13.0 24.5

261 2.98 1.48 3.81 .000*

f 13 20 20 1 9Sendika 
Yöneticileri % 20.6 31.7 31.7 1.6 14.3

63 2.57 1.25 5.15 .000*

f 40 37 71 61 89Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 13.4 12.4 23.8 20.5 29.9

298 3.43 1.41 1.03 .301

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden vakıf ve meslek kuruluşu yöneticileri hariç (dernek ve sendika 

yöneticileri), eğitim çalışmalarında ihtiyaç duyulan eğitim alanı uzman ihtiyacını 

karşılamaya yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Vakıf ve meslek 

kuruluşu yöneticilerinde ise anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. Ortalamalar 

incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî 

eğitim müdürlüğü yöneticilerinin görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 45.4’ü “çok” ve “tam” 
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seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için% 41.3 

vakıf yöneticileri için % 40.7, dernek yöneticileri için % 37.5, sendika yöneticileri için % 

15.9 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 50.4’tür. 
 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.33) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun; meslek 

kuruluşu yöneticileri ( X =3.43), vakıf yöneticileri ( X =3.15), dernek yöneticileri 

( X =2.98) ve sendika yöneticileri ( X =2.57) ve olarak sıralanmıştır. 
 

Bu bulgulara göre eğitim çalışmalarında ihtiyaç duyulan eğitim alanı uzman 

ihtiyacını karşılama konusunda il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri de kedilerini çok 

yeterli görememektedir. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerine bu konudaki ihtiyacın 

karşılanamamasında Tablo 4.11. ve 4.12.deki nedenlerin etkili olduğu şeklinde 

düşünülebilir. 
 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

Eğitim Etkinliklerini Yapmak İçin Eğitim Kurumlarının Fiziki Alanlarından Faydalanma 

Talebini Karşılaması”na yönelik grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları 

Tablo 4.14.de görülmektedir. 

 
Tablo 4.14. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin Eğitim Etkinliklerini Yapmak İçin Eğitim Kurumlarının Fiziki Alanlarından 
Faydalanma Talebini Karşılamasına Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 9 63 172 244 203İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 1.3 9.1 24.9 35.3 29.4

691 3.82 .99 

f 66 502 154 20 5Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 8.8 67.2 20.6 2.7 0.7

747 2.19 .65 

36.97 .000*

f 6 87 20 2 1Vakıf 
Yöneticileri % 5.2 75.0 17.2 1.7 0.9

116 2.18 .58 24.82 .000*

f 32 176 47 11 2Dernek 
Yöneticileri % 11.9 65.7 17.5 4.1 0.7

268 2.16 0.70 28.88 .000*

f 8 50 3 0 1Sendika 
Yöneticileri % 12.9 80.6 4.8 0.0 1.6

62 1.97 0.57 22.65 .000*

f 20 189 84 7 1Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 6.6 62.8 27.9 2.3 0.3

301 2.27 0.63 29.58 .000*

*p<.05 
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T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinin tamamı (vakıf, dernek ve sendika ve meslek kuruluşu yöneticileri), eğitim 

etkinliklerini yapmak için eğitim kurumlarının fiziki alanlarından faydalanma talebini 

karşılamasına yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Ortalamalar 

incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî 

eğitim müdürlüğü yöneticilerinin görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir.  

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 74.7’i “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için % 3.4 

vakıf yöneticileri için % 2.6, dernek yöneticileri için % 4.8, sendika yöneticileri için % 1.6 

ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 2.6’dır. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.82) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun; meslek 

kuruluşu yöneticileri ( X =2.27), vakıf yöneticileri ( X =2.18), dernek yöneticileri 

( X =2.16) ve sendika yöneticileri ( X =1.97) olarak sıralanmıştır. 

 

Bu bulgulara göre sivil toplum kuruluşu yöneticileri (vakıf, dernek, sendika ve 

meslek kuruluşu yöneticileri) eğitim etkinliklerini yapmak için eğitim kurumlarının fiziki 

alanlarından faydalanma talebi il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerince tam olarak 

karşılanamama nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Başta güvenlik sorunu olmak üzere 

mevzuat yönünden gerekli olan yetki ve sorumluluktaki belirsizlik, mesai saatleri dışında 

fiziki alanlar için sorumlu görevlendirememe veya görevlilere ek ücret verememe gibi 

hususların etkili olduğu düşünülebilir. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

Okulların Spor Etkinliklerine Yönelik Maddi Desteklerini Kabul Etmesi”ne yönelik grup 

görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.15.de görülmektedir. 
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Tablo 4.15. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin Okulların Spor Etkinliklerine Yönelik Maddi Desteklerini Kabul Etmesine 
Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 30 84 148 206 224İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 4.3 12.1 21.4 29.8 32.4

692 3.74 1.16 

f 74 136 147 163 214Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 10.1 18.5 20.0 22.2 29.2

734 3.42 1.34 

4.80 .000*

f 10 17 22 31 34Vakıf 
Yöneticileri % 8.8 14.9 19.3 27.2 29.8

114 3.54 1.29 1.49 .137

f 35 51 45 62 68Dernek 
Yöneticileri % 13.4 19.5 17.2 23.8 26.1

261 3.30 1.39 4.57 .000*

f 6 16 20 4 16Sendika 
Yöneticileri % 9.7 25.8 32.3 6.5 25.8

62 3.13 1.32 3.90 .000*

f 23 52 60 66 96Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 7.7 17.5 20.2 22.2 32.3

297 3.54 1.31 2.25 .024*

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden vakıf yöneticileri hariç (dernek, sendika ve meslek kuruluşu yöneticileri), 

okulların spor etkinliklerine yönelik maddi desteklerini kabul etmesine yönelik görüşleri 

arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Vakıf yöneticilerinde ise anlamlı bir fark yoktur. 

Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri 

il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin görüşlerine göre daha olumsuz olduğu 

görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 62.2’i “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 51.4 vakıf yöneticileri için % 57.0, dernek yöneticileri için % 49.9, sendika yöneticileri 

için % 32.3 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 54.5’tir. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.74) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun; dernek 

yöneticileri ( X =1.39) ve sendika yöneticileri ( X =1.32) olarak sıralanmıştır. 
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Bu bulgulara göre dernek ve sendika yöneticilerinin okulların spor etkinliklerine 

yönelik maddi desteklerini il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri reklam amaçlı 

görmeleri nedeniyle kabul etmede zorlandıkları şeklinde düşünülebilir. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

Okulların Kültürel Etkinliklerine Yönelik Maddi Desteklerini Kabul Etmesi”ne yönelik 

grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.16.da görülmektedir. 

 

Tablo 4.16. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin Okulların Kültürel Etkinliklerine Yönelik Maddi Desteklerini Kabul 
Etmesine Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 28 71 144 225 226İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 4.0 10.2 20.7 32.4 32.6

694 3.79 1.12 

f 65 107 156 181 233Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 8.8 14.4 21.0 24,4 31.4

742 3.55 1.30 

3.70 .000*

f 9 11 30 30 39Vakıf 
Yöneticileri % 7.6 9.2 25.2 25.2 32.8

119 3.66 1.23 1.13 .256

f 22 45 42 77 73Dernek 
Yöneticileri % 8.5 17.7 16.2 29.6 28.1

260 3.68 2.99 0.60 .544

f 6 16 17 7 16Sendika 
Yöneticileri % 9.7 25.8 27.4 11.3 25.8

62 3.18 1.33 3.51 .001*

f 28 34 67 67 105Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 9.3 11.3 22.3 22.3 34.2

301 3.62 1.31 1.97 .049*

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden vakıf ve dernek yöneticileri hariç (sendika ve meslek kuruluşu 

yöneticileri) okulların kültürel etkinliklerine yönelik maddi desteklerini kabul etmesine 

yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Vakıf ve dernek yöneticilerinde 

ise anlamlı bir fark yoktur. Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin 

görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 65.0’i “çok” ve “tam” 



 
 

 

52 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 55.8 vakıf yöneticileri için % 58.0, dernek yöneticileri için % 57.7, sendika yöneticileri 

için % 37.1 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 56.5’tir. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.79) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun; sendika 

yöneticileri ( X =3.18) olduğu saptanmıştır. 

 

Bu bulgulara göre sendika yöneticilerinin okulların kültürel etkinliklerine yönelik 

maddi desteklerini il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri reklam amaçlı görmeleri 

nedeniyle kabul etmede zorlandıkları şeklinde düşünülebilir. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

Okulların Sosyal Yardım Amaçlı Etkinliklerine Ayni ve Nakdî Desteklerini Kabul 

Etmesi”ne yönelik grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.17.de 

görülmektedir. 

 

Tablo 4.17. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 

Yöneticilerinin Okulların Sosyal Yardım Amaçlı Etkinliklerine Ayni ve Nakdî Desteklerini 

Kabul Etmesine Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 20 84 148 198 241İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 2.9 12.2 21.4 28.7 34.9

691 3.80 1.12 

f 66 93 156 183 256Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 8.8 12.3 20.7 24.3 34.0

754 3.62 1.29 

2.80 .000*

f 5 11 20 39 43Vakıf 
Yöneticileri % 4.2 9.3 16.9 33.1 36.4

118 3.88 1.13 0.68 .495

f 38 35 47 62 84Dernek 
Yöneticileri % 14.3 13.2 17.7 23.3 31.6

266 3.45 1.41 3.68 .000*

f 3 14 21 8 16Sendika 
Yöneticileri % 4.8 22.6 33.9 12.9 25.8

62 3.32 1.22 3.19 .001*

f 20 33 68 74 113Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 6.5 10.7 22.1 24.0 36.7

308 3.74 1.24 0.81 .414

*p<.05 
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T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden vakıf ve meslek kuruluşu yöneticileri hariç (dernek ve sendika 

yöneticileri) okulların sosyal yardım amaçlı etkinliklerine ayni ve nakdî desteklerini kabul 

etmesine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Vakıf ve meslek 

kuruluşu yöneticilerinde ise anlamlı bir fark yoktur. Ortalamalar incelendiğinde, sivil 

toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü 

yöneticilerinin görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 63.6’ı “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 58.3 vakıf yöneticileri için % 69.5, dernek yöneticileri için % 53.9, sendika yöneticileri 

için % 38.7 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 70.7’dir. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.80) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun; sendika 

yöneticileri ( X =3.32) olduğu saptanmıştır. 

 

Bu bulgulara göre sendika yöneticilerinin okulların sosyal yardım amaçlı 

etkinliklerine ayni ve nakdî desteklerini il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri reklam 

amaçlı görmeleri nedeniyle kabul etmede zorlandıkları şeklinde düşünülebilir. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

Arsa Bağışı ve Alımı Konusundaki Ayni Yardım Desteklerini Kabul Etmesi”ne yönelik 

grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.18.de görülmektedir. 
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Tablo 4.18. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin Arsa Bağışı ve Alımı Konusundaki Ayni Yardım Desteklerini Kabul Etmesine 
Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 35 76 115 174 292İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 5.1 11.0 16.3 25.1 42.2

692 3..88 1.21 

f 123 79 146 143 220Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 17.3 11.1 20,5 20.1 30.9

711 3.36 1.45 

7.30 .000*

f 11 11 25 27 40Vakıf 
Yöneticileri % 9.6 9.6 21,9 23.7 35.1

114 3.65 1.31 1.89 .058

f 53 22 52 46 74Dernek 
Yöneticileri % 21.5 8.9 21.1 18.6 30.0

247 3.35 1.95 4.00 .000*

f 7 5 11 18 21Sendika 
Yöneticileri % 11.3 8.1 17.7 29.0 33,9

62 3.66 1.33 1.37 .169

f 52 41 58 52 85Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 18.1 14.2 20.1 18.1 29.5

288 3.27 1.47 6.28 .000*

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden vakıf ve sendika yöneticileri hariç (dernek ve meslek kuruluşu 

yöneticileri) arsa bağışı ve alımı konusundaki ayni yardım desteklerini kabul etmesine 

yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Vakıf ve sendika yöneticilerinde 

ise anlamlı bir fark yoktur. Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin 

görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin %67.3’ü “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için %51.0 

vakıf yöneticileri için %58.8, dernek yöneticileri için %48.6, sendika yöneticileri için 

%52.9 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise %47.6’dir. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.88) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun; dernek 

yöneticileri ( X =3.35), ve meslek kuruluşu yöneticiler ( X =3.27), olarak sıralanmıştır. 
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Bu bulgulara göre dernek ve meslek kuruluşu yöneticilerinin arsa bağışı ve alımı 

konusundaki ayni yardım desteklerini kabul etmesine il/ilçe millî eğitim müdürlüğü 

yöneticileri bürokratik işlemlerden dolayı kabul etmede sıkıntıları olduğu şeklinde 

düşünülebilir. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

Bina Bağışı ve Alımı Konusundaki Desteklerini Kabul Etmesi”ne yönelik grup 

görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.19.da görülmektedir. 

 

Tablo 4.19. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 

Yöneticilerinin Bina Bağışı ve Alımı Konusundaki Desteklerini Kabul Etmesine Ait 

İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 41 69 101 169 311İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 5.9 10.0 14.6 24.5 45.0

691 3.92 1.23 

f 128 71 129 159 230Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 17.9 9.9 18.0 22.2 32.1

717 3.41 1.46 

7.15 .000*

f 8 11 22 32 4Vakıf 
Yöneticileri % 7.1 9.7 19.5 28.3 35.4

113 3.75 1.23 1.57 .118

f 58 23 41 54 75Dernek 
Yöneticileri % 23.1 9.2 16.3 21.5 29.9

251 3.28 1.56 6.00 .000*

f 9 4 7 18 24Sendika 
Yöneticileri % 14.5 6.5 11.3 29.0 38.7

62 3.71 1.41 1.28 .199

f 53 33 59 55 91Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 18.2 11.3 20.3 18.9 31.3

291 3.34 1.47 6.03 .000*

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden vakıf ve sendika yöneticileri hariç (dernek ve meslek kuruluşu 

yöneticileri) yöneticilerinin bina bağışı ve alımı konusundaki desteklerini kabul etmesine 

yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Vakıf ve sendika yöneticilerinde 

ise anlamlı bir fark yoktur. Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin 

görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 
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Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 69.5’i “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 54.3 vakıf yöneticileri için % 63.7, dernek yöneticileri için % 51.4, sendika yöneticileri 

için % 67.7 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 50.2’dir. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.92) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşları; meslek kuruluşu 

yöneticileri ( X =3.34) ve dernek yöneticileri ( X =3.28) olarak sıralanmıştır. 

 

Bu bulgulara göre dernek ve meslek kuruluşu yöneticilerinin bina bağışı ve alımı 

konusundaki desteklerini il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin kabul etmesinde 

mevzuat ve bürokratik işlem sıkıntıları olduğu şeklinde düşünülebilir. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 

Yöneticilerinin, Derslik Yapımı Konusundaki Desteklerini Kabul Etmesi”ne yönelik grup 

görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.20.de görülmektedir. 

 

Tablo 4.20. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin, Derslik Yapımı Konusundaki Desteklerini Kabul Etmesine Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 31 51 95 164 348İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 4.5 7.4 13.8 23.8 50.5

689 4.08 1.15 

f 73 80 138 174 266Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 10.0 10.9 18.9 23.8 36.4

731 3.66 1.33 

6.46 .000*

f 2 1 28 32 43Vakıf 
Yöneticileri % 1.7 8.7 24.3 27.8 37.4

115 3.90 1.05 1.56 .119

f 30 34 41 72 82Dernek 
Yöneticileri % 11.6 13.1 15.8 27.8 31.7

259 3.55 1.35 5.62 .000*

f 7 4 10 8 33Sendika 
Yöneticileri % 11.3 6.5 16.1 12.9 53.2

62 3.90 1.41 0.98 .330

f 34 32 59 62 108Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 11.5 10.8 20.0 21.0 36.6

295 3.60 1.37 5.26 .000*

*p<.05 
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T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden vakıf ve sendika yöneticileri hariç (dernek ve meslek kuruluşu 

yöneticileri) derslik yapımı konusundaki desteklerini kabul etmesine yönelik görüşleri 

arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Vakıf ve sendika yöneticilerinde ise anlamlı bir 

fark yoktur. Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya 

ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin görüşlerine göre daha 

olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 74.3’ü “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 60.2 vakıf yöneticileri için % 65.2, dernek yöneticileri için % 69.5, sendika yöneticileri 

için % 66.1 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 57.6’dır. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =4.08) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşları; vakıf 

yöneticileri ( X =3.90), sendika yöneticileri ( X =3.90), meslek kuruluşu yöneticileri 

( X =3.60) ve dernek yöneticileri ( X =3.55) olarak sıralanmıştır. 

 

Bu bulgulara göre sivil toplum kuruluşu yöneticileri derslik yapımı konusundaki 

destekleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin kabul etmesinde uyumlu bir 

diyaloğun olduğu veya potansiyel bir yakınlaşmanın varlığı şeklinde düşünülebilir. 

 
“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin 

Onarım veya Tadilat Konusundaki Desteklerini Kabul Etmesi”ne yönelik grup görüşlerinin 

karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.21.de görülmektedir. 
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Tablo 4.21. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin Onarım veya Tadilat Konusundaki Desteklerini Kabul Etmesine Ait 
İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 23 61 100 172 333İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 3.3 8.9 14.5 25.0 48.3

689 4.06 1.13 

f 66 72 163 180 266Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 8.8 9.6 21.8 24.1 35,6

747 3.68 1.28 

5.98 .000*

f 1 9 28 35 41Vakıf 
Yöneticileri % 0.9 7.9 24.6 30.7 36.0

114 3.93 1.00 1.16 .245

f 33 28 50 65 86Dernek 
Yöneticileri % 12.6 10.7 19.1 24.8 32.8

262 3.55 1.37 5.41 .000*

f 3 7 12 13 27Sendika 
Yöneticileri % 4.8 11.3 19.4 21.0 43.5

62 3.87 1.23 1.16 .247

f 29 28 73 67 112Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 9.4 9.1 23.6 21.7 36.2

309 3.66 1.30 4.63 .000*

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden vakıf ve sendika yöneticileri hariç (dernek ve meslek kuruluşu 

yöneticileri) onarım veya tadilat konusundaki desteklerini kabul etmesine yönelik görüşleri 

arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Vakıf ve sendika yöneticilerinde ise anlamlı bir 

fark yoktur. Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya 

ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin görüşlerine göre daha 

olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 73.3’ü “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için %59.6 

vakıf yöneticileri için % 66.7, dernek yöneticileri için % 57.6, sendika yöneticileri için % 

44.5 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 57.9’dur. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =4.06) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşları; vakıf 

yöneticileri ( X =3.93), sendika yöneticileri ( X =3.87), meslek kuruluşu yöneticileri 

( X =3.66) ve dernek yöneticileri ( X =3.55) olarak sıralanmıştır. 
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Bu bulgulara göre sivil toplum kuruluşu yöneticileri onarım veya tadilat 

konusundaki desteklerini il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin kabul etmesinde 

uyumlu bir diyaloğun olduğu veya potansiyel bir yakınlaşmanın varlığı şeklinde 

düşünülebilir. 
 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 

Yöneticilerinin, Araç Gereç Bağışı veya Alımı Konusundaki Desteklerini Kabul Etmesi”ne 

yönelik grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.22.de görülmektedir. 
 

Tablo 4.22. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin, Araç Gereç Bağışı veya Alımı Konusundaki Desteklerini Kabul Etmesine Ait 
İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 35 46 112 171 327İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 5.1 6.7 16.2 24.7 47.3

691 4.02 1.17 

f 78 76 131 191 268Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 10.4 10.3 17.6 25.6 35.8

744 3.66 1.33 

5.42 .000*

f 5 8 25 33 44Vakıf 
Yöneticileri % 4.3 7.0 21.7 28.7 38.3

115 3.90 1.12 1.17 .240

f 33 34 35 79 81Dernek 
Yöneticileri % 12.6 13.0 13.4 30.2 30.9

262 3.54 1.37 5.17 .000*

f 4 4 13 15 25Sendika 
Yöneticileri % 6.6 6.6 21.3 24.6 41.0

61 3.87 1.21 1.04 .296

f 36 30 58 64 118Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 11.8 9.8 19.0 20.9 38,8

306 3.65 1.38 4.27 .000*

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden vakıf ve sendika yöneticileri hariç (dernek ve meslek kuruluşu 

yöneticileri) araç gereç bağışı veya alımı konusundaki desteklerini kabul etmesine yönelik 

görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Vakıf ve sendika yöneticilerinde ise 

anlamlı bir fark yoktur. Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin 

konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin görüşlerine göre daha 

olumsuz olduğu görülmektedir. 
 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 72.0’i “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         
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% 61.4 vakıf yöneticileri için % 67.1, dernek yöneticileri için % 61.1, sendika yöneticileri 

için % 65.6 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 59.7’dir. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =4.02) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşları; vakıf 

yöneticileri ( X =3.90), sendika yöneticileri ( X =3.87), meslek kuruluşu yöneticileri 

( X =3.65) ve dernek yöneticileri ( X =3.54) olarak sıralanmıştır. 

 

Bu bulgulara göre sivil toplum kuruluşu yöneticileri araç gereç bağışı veya alımı 

konusundaki desteklerini il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin kabul etmesinde 

uyumlu bir diyaloğun olduğu veya potansiyel bir yakınlaşmanın varlığı şeklinde 

düşünülebilir. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 

Yöneticilerinin, Laboratuar Donanım Malzemeleri Alımı Konusundaki Desteklerini Kabul 

Etmesi”ne yönelik grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları Tablo 4.23.te 

görülmektedir. 

 

Tablo 4.23. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin, Laboratuar Donanım Malzemeleri Alımı Konusundaki Desteklerini Kabul 
Etmesine Ait İstatistikler  

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 23 71 94 162 339İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 3.3 10.3 13.6 23.5 49.2

689 4.05 1.15 

f 83 82 133 174 260Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 11.3 11.2 18.2 23.8 35.5

732 3.61 1.36 

6.60 .000*

f 4 14 23 34 39Vakıf 
Yöneticileri % 3.5 12.3 20.2 29.8 34.2

114 3.79 1.14 2.22 .027*

f 31 37 40 61 83Dernek 
Yöneticileri % 12.3 14.7 15.9 24.2 32.9

252 3.59 1.85 3.66 .000*

f 3 9 11 13 26Sendika 
Yöneticileri % 4.8 14.5 17.7 21.0 41.9

62 3.81 1.26 1.57 .117

f 45 22 59 66 112Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 14.8 7.2 19.4 21.7 36.8

304 3.59 1.42 5.00 .000*

*p<.05 
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T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden sendika yöneticileri hariç (vakıf, dernek ve meslek kuruluşu yöneticileri) 

laboratuar donanım malzemeleri alımı konusundaki desteklerini kabul etmesine yönelik 

görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Sendika yöneticilerinde ise anlamlı bir 

fark yoktur. Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya 

ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin görüşlerine göre daha 

olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 72.7’i “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 69.3 vakıf yöneticileri için % 64.0, dernek yöneticileri için % 57.1, sendika yöneticileri 

için % 62.9 ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 58.5’tir. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =4.05) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşunun; vakıf 

yöneticileri ( X =3.79), sendika yöneticileri ( X =3.81), meslek kuruluşu yöneticiler 

( X =3.59), ve dernek yöneticileri ( X =3.59), olarak sıralanmıştır. 

 

Bu bulgulara göre sivil toplum kuruluşu yöneticileri laboratuar donanım 

malzemeleri alımı konusundaki desteklerini il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin 

kabul etmesinde uyumlu bir diyaloğun olduğu veya potansiyel bir yakınlaşmanın varlığı 

şeklinde düşünülebilir 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 

Yöneticilerinin, Okullarda Başarılı Öğrencilere Karşılıksız Burs Verme Konusundaki 

Desteklerini Kabul Etmesi”ne yönelik grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi 

sonuçları Tablo 4.24.te görülmektedir. 
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Tablo 4.24. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin, Okullarda Başarılı Öğrencilere Karşılıksız Burs Verme Konusundaki 
Desteklerini Kabul Etmesine Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 18 80 102 170 318İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 2.6 11.6 14.8 24.7 46.2

688 4.00 1.14 

f 79 70 140 173 270Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 10.8 9.6 19.1 23.6 36.9

732 3.66 1.34 

5.18 .000*

f 3 6 28 36 46Vakıf 
Yöneticileri % 2.5 5.0 23.5 30.3 38.7

119 3.97 1.02 0.25 .802

f 30 39 34 64 93Dernek 
Yöneticileri % 11.5 15.0 13.1 24.6 35.8

260 3.58 1.40 4.34 .000*

f 6 4 17 12 23Sendika 
Yöneticileri % 9.7 6.5 27.4 19.4 37.1

62 3.68 1.30 1.90 .061

f 40 21 61 61 108Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 13.7 7.2 21.0 21.0 37.1

291 3.60 1.39 4.28 .000*

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden vakıf ve sendika yöneticileri hariç (dernek ve meslek kuruluşu 

yöneticileri) okullarda başarılı öğrencilere karşılıksız burs verme konusundaki desteklerini 

kabul etmesine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Vakıf ve sendika 

yöneticilerinde ise anlamlı bir fark yoktur. Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum 

kuruluşu yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü 

yöneticilerinin görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 70.9’u “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 60.5 vakıf yöneticileri için % 70.0, dernek yöneticileri için % 60.4, ve meslek kuruluşu 

yöneticileri için ise % 58.1’ ve sendika yöneticileri için % 56.5.’tir. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =4.00) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşları; vakıf 

yöneticileri ( X =3.97), sendika yöneticileri ( X =3.68), meslek kuruluşu yöneticileri 

( X =3.60) ve dernek yöneticileri ( X =3.58) olarak sıralanmıştır. 
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Bu bulgulara göre sivil toplum kuruluşu yöneticileri okullarda başarılı öğrencilere 

karşılıksız burs verme konusundaki desteklerini il/ilçe millî eğitim müdürlüğü 

yöneticilerinin kabul etmesinde uyumlu bir diyaloğun olduğu veya potansiyel bir 

yakınlaşmanın varlığı şeklinde düşünülebilir. 
 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 

Yöneticilerinin, Okullarda İhtiyacı Olan Öğrencilere Karşılıksız Ayni Yardım Verme 

Konusundaki Desteklerini Kabul Etmesi”ne yönelik grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla 

t-testi sonuçları Tablo 4.25.te görülmektedir. 
 

Tablo 4.25. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin, Okullarda İhtiyacı Olan Öğrencilere Karşılıksız Ayni Yardım Verme 
Konusundaki Desteklerini Kabul Etmesine Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 14 83 97 179 316İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 2.0 12.0 14.1 26.0 45.9

689 4.02 1.12 

f 69 63 161 166 285Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 9.3 8.5 21.6 22.3 38.3

744 3.72 1.30 

4.62 .000*

f 2 7 27 30 54 Vakıf 
Yöneticileri % 1.7 5.8 22.5 25.0 45.0

120 4.06 1.03 0.38 .700

f 28 22 60 61 95Dernek 
Yöneticileri % 10.5 8.3 22.6 22.9 35.7

266 3.65 1.32 3.98 .000*

f 2 10 9 13 28Sendika 
Yöneticileri % 3.2 16.1 14.5 21.0 45.2

62 3.89 1.24 0.85 .392

f 37 24 65 62 108Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 12.5 8.1 22.0 20.9 36.5

296 3.61 1.37 4.50 .000*

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden vakıf ve sendika yöneticileri hariç (dernek ve meslek kuruluşu 

yöneticileri) okullarda ihtiyacı olan öğrencilere karşılıksız ayni yardım verme konusundaki 

desteklerini kabul etmesine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). 

Vakıf ve sendika yöneticilerinde ise anlamlı bir fark yoktur. Ortalamalar incelendiğinde, 

sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü 

yöneticilerinin görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 
 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 71.9’u “çok” ve “tam” 
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seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 60.6 vakıf yöneticileri için % 70.0, sendika yöneticileri için % 66.2, dernek yöneticileri 

için %58.6, ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise %57.4’’tür. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =4.02) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşları; vakıf 

yöneticileri ( X =4.06), sendika yöneticileri ( X =3.89), dernek yöneticileri ( X =3.65) ve 

meslek kuruluşu yöneticileri( X =3.61) olarak sıralanmıştır. 

 

Bu bulgulara göre sivil toplum kuruluşu yöneticileri okullarda ihtiyacı olan 

öğrencilere karşılıksız ayni yardım verme konusundaki desteklerini il/ilçe millî eğitim 

müdürlüğü yöneticilerinin kabul etmesinde uyumlu bir diyaloğun olduğu veya potansiyel 

bir yakınlaşmanın varlığı şeklinde düşünülebilir. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin, 

Okulların Başarılı Öğrencilerine Karşılıksız Ayni ve Nakdî Yardım Verme Konusundaki 

Desteklerini Kabul Etmesine” yönelik grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi sonuçları 

Tablo 4.26.da görülmektedir. 

 

Tablo 4.26. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin, Okulların Başarılı Öğrencilerine Karşılıksız Ayni ve Nakdî Yardım Verme 
Konusundaki Desteklerini Kabul Etmesine Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 16 73 101 182 318İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 2.3 10.6 14.6 26.4 46.1

690 4.03 1.11 

f 89 69 137 168 272Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 12.1 9.4 18.6 22.9 37.0

735 3.63 1.37 

6.06 .000*

f 4 8 24 33 46Vakıf 
Yöneticileri % 3.5 7.0 20.9 28.7 40.0

115 3.95 1.09 0.76 .445

f 34 33 41 62 94Dernek 
Yöneticileri % 12.9 12.5 15.5 23.5 35.6

264 3.56 1.41 4.85 .000*

f 3 8 11 12 28Sendika 
Yöneticileri % 4.8 12.9 17.7 19.4 45.2

62 3.87 1.26 0.98 .330

f 48 20 61 61 104Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 16.3 6.8 20.7 20.7 35.4

294 3.52 1.44 5.44 .000*

*p<.05 
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T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden vakıf ve sendika yöneticileri hariç (dernek ve meslek kuruluşu 

yöneticileri) okullarda başarılı öğrencilere karşılıksız ayni ve nakdi yardım verme 

konusundaki desteklerini kabul etmesine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır 

(p<.05). Vakıf ve sendika yöneticilerinde ise anlamlı bir fark yoktur. Ortalamalar 

incelendiğinde, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî 

eğitim müdürlüğü yöneticilerinin görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 72.5’i “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 59.9 vakıf yöneticileri için % 68.7, sendika yöneticileri için % 64.6, dernek yöneticileri 

için % 59.1, ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 56.1’dir. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =4.03) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşları; vakıf 

yöneticileri ( X =3.95), sendika yöneticileri ( X =3.87), dernek yöneticileri ( X =3.56) ve 

meslek kuruluşu yöneticileri ( X =3.52) olarak sıralanmıştır. 

 

Bu bulgulara göre sivil toplum kuruluşu yöneticileri okullarda başarılı öğrencilere 

karşılıksız ayni ve nakdi yardım verme konusundaki desteklerini il/ilçe millî eğitim 

müdürlüğü yöneticilerinin kabul etmesinde uyumlu bir diyaloğun olduğu veya potansiyel 

bir yakınlaşmanın varlığı şeklinde düşünülebilir. 

 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 

Yöneticilerinin, Yıllık Bütçelerinde Eğitim Alanına Yönelik Ayrılan Faaliyet Payı 

Kullanımlarını Kabul Etmesi”ne yönelik grup görüşlerinin karşılaştırılmasıyla t-testi 

sonuçları Tablo 4.27.de görülmektedir. 
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Tablo 4.27. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşu 
Yöneticilerinin, Yıllık Bütçelerinde Eğitim Alanına Yönelik Ayrılan Faaliyet Payı 
Kullanımlarını Kabul Etmesine Ait İstatistikler 

Katılım Düzeyleri 
GRUPLAR 

Hiç Az  Orta Çok Tam
N X  ss t p 

f 45 84 99 190 266İl/İlçe MEM 
Yöneticileri % 6.6 12.3 14.5 27.8 38.9

684 3.80 1.25 

f 95 83 142 148 244Sivil Toplum 
Kuruluşu 
Yöneticileri  % 13.3 11.7 19.9 20.8 34.3

712 3.51 1.40 

4.05 .000*

f 4 9 29 29 42Vakıf 
Yöneticileri % 3.5 8.0 25.7 25.7 37.2

113 3.85 1.12 0.38 .701

f 41 39 47 43 77Dernek 
Yöneticileri % 16.6 15.8 19.0 17.4 31.2

247 3.31 1.46 4.59 .000*

f 3 9 10 14 24Sendika 
Yöneticileri % 8.1 14.5 16.1 22.6 38.7

62 3.69 1.33 0.64 .521

f 45 26 56 62 101Meslek 
Kuruluşu 
Yöneticileri % 15.5 9.0 19.3 21.4 34.8

290 3.51 1.43 2.99 .003*

*p<.05 
 

T-testi sonuçlarına göre il/ilçe MEM yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinden vakıf ve sendika yöneticileri hariç (dernek ve meslek kuruluşu 

yöneticileri) yıllık bütçelerinde eğitim alanına yönelik ayrılan faaliyet payı kullanımlarını 

kabul etmesine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir fark vardır (p<.05). Vakıf ve sendika 

yöneticilerinde ise anlamlı bir fark yoktur. Ortalamalar incelendiğinde, sivil toplum 

kuruluşu yöneticilerinin konuya ilişkin görüşleri il/ilçe millî eğitim müdürlüğü 

yöneticilerinin görüşlerine göre daha olumsuz olduğu görülmektedir. 

 

Tabloda verilen grupların ilgili yargıya ait katılım düzeylerine ilişkin dağılımlar 

incelendiğinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin % 66.7’i “çok” ve “tam” 

seçeneğini tercih ederken, bu oran sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı için         

% 55.1 vakıf yöneticileri için % 62.9, sendika yöneticileri için % 61.3, dernek yöneticileri 

için % 48.6, ve meslek kuruluşu yöneticileri için ise % 56.2’dir. 

 

Bu kapsamda il/ilçe MEM yöneticilerine ( X =3.80) göre en farklı tutumu 

sergileyen (ve daha olumsuz) algıya-görüşe sahip sivil toplum kuruluşları; sendika 

yöneticileri ( X =3.69), vakıf yöneticileri ( X =3.55), meslek kuruluşu yöneticileri 

( X =3.51) ve dernek yöneticileri ( X =3.31) olarak sıralanmıştır. 
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Bu bulgulara göre dernek ve meslek kuruluşu yöneticileri yıllık bütçelerinde eğitim 

alanına yönelik ayrılan faaliyet payı il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerince 

kullanımının resmî işlem veya mevzuat sıkıntıları gibi nedenlerle kabul etmeme zorluğu 

olduğu şeklinde düşünülebilir. 
 

4.3. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin Bireysel 
Özelliklerine Göre Görüşlerinin Karşılaştırılması 
 Bu başlık altında il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşu 

yöneticilerinin bireysel özelliklerine göre görüşleri karşılaştırılarak yorumlanmıştır. 

 “Sivil Toplum Kuruluşu Yönetici Görüşlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırması” na 

yönelik sivil toplum kuruluşları karşılaştırma t-testi sonuçları Tablo 4.28.de görülmektedir. 
 

Tablo 4.28. Sivil Toplum Kuruluşu Yönetici Görüşlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırması 

Grup Cinsiyet n 
Aritmetik 
Ortalama 

s.s. t p 

K 184 3.28 1.00 Sivil Toplum 
Kuruluşları E 629 3.46 .99 

2.096 .036* 

*p<.05 
 

Tablo 4.28.deki t-testi sonuçları, sivil toplum kuruluşu yönetici görüşlerinin 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Aritmetik ortalama 

değerleri incelendiğinde erkeklerin kadınlara göre daha olumlu bir yaklaşım gösterdiği 

görülmektedir. 
 

“Sivil Toplum Kuruluşu Yönetici Görüşlerinin Kurumlara Göre Karşılaştırılması“na 

yönelik sivil toplum kuruluşları karşılaştırma t-testi sonuçları Tablo 4.29.de görülmektedir. 
 

Tablo 4.29. Sivil Toplum Kuruluşu Yönetici Görüşlerinin Kurumlara Göre Karşılaştırılması 

Kurum n 
Aritmetik 
Ortalama 

s.s. F p 

Vakıf 139 3.71a .88 

Dernek 290 3.28b 1.08 

Sendika 65 3.08c .73 

Meslek Kuruluşları 319 3.48d .97 

8.825 .00* 

*p<.05 a, b, c, d:aynı sütunda farklı harfleri taşıyan gruplar arasındaki farklar önemlidir. 
 

Tablo 4.29.daki varyans analizi sonuçları, sivil toplum kuruluşu yönetici 

görüşlerinin kurumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Aritmetik ortalama değerler incelendiğinde sendika yöneticilerinin en olumsuz, vakıf 

yöneticilerinin ise en olumlu görüşü belirttikleri görülmektedir. 

“Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin Görevlerine Göre Karşılaştırması”na 

yönelik sivil toplum kuruluşları karşılaştırma t-testi sonuçları Tablo 4.30.de görülmektedir. 
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Tablo 4.30. Sivil Toplum Kuruluşu Yöneticilerinin Görevlerine Göre Karşılaştırması 

Görev n 
Aritmetik 
Ortalama 

s.s. F p 

Başkan 168 3.44 1.00 

Başkan Yardımcısı 117 3.44 .97 

Genel Sekreter 92 3.43 .97 

Sekreter 60 3.29 .92 

Sayman/Muhasip 62 3.40 1.04 

İdari Müdür 32 3.83 .81 

Temsilci 36 3.42 .96 

Şube Başkanı 17 3.18 1.07 

Diğer 229 3.37 1.04 

1.013 .424 

*p<.05 
Tablo 4.30.daki varyans analizi sonuçları, sivil toplum kuruluşu yönetici 

görüşlerinin görevlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur.  
 

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticilerinin Cinsiyetlerine Göre 

Karşılaştırması“na yönelik sivil toplum kuruluşları karşılaştırma t-testi sonuçları Tablo 

4.31.de görülmektedir. 

 
Tablo 4.31: İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticilerinin Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırması 

Grup Cinsiyet n 
Aritmetik 
Ortalama s.s. t p 

K 46 3.94 .71 İl/ilçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü Yöneticileri  E 652 3.83 .82 

.838 .402 

*p<.05 
 

Tablo 4.31.deki t-testi sonuçları, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yönetici görüşlerinin 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur.  

“İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticilerinin Görevlerine Göre Karşılaştırması” na 

yönelik sivil toplum kuruluşları karşılaştırma t-testi sonuçları Tablo 4.32.de görülmektedir. 

 

Tablo 4.32. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticilerinin Görevlerine Göre Karşılaştırması 

Görev n 
Aritmetik 
Ortalama 

s.s. F p 

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürü 131 3.91 .80 

Müdür Yardımcısı 86 3.86 .75 

Şube Müdürü 478 3.81 .82 

.861 .507 

*p<.05 

Tablo 4.32.deki varyans analizi sonuçları, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yönetici 

görüşlerinin görevlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymuştur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 

Bu bölümde araştırma verilerinden elde edilen bulgular ile araştırma sürecindeki 

gözlem sonuçları ve bu sonuçlara göre geliştirilen öneriler yer almaktadır.   

 

SONUÇ 

 

Millî eğitim müdürlüğü il/ilçe yönetimlerinde sivil toplum kuruluşlarıyla olan 

ilişkilerin değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan verilere, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ile 

sivil toplum kuruluşu yönetici görüşlerinin alınması ile ulaşılmıştır. Bu araştırma, il/ilçe 

millî eğitim müdürlüğünde millî eğitim müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürlerinin 

sivil toplum kuruluşu yöneticileri arasında eğitim-öğretim ortamını geliştirici ilişkilerin 

sağlanmasına yönelik yapılan değerlendirme ile;  

 

1- Sivil toplum kuruluşu ve millî eğitim müdürlüğü yöneticileri arasında var olan-

olmayan veya olması düşünülen konularda iş birliği yapma farkındalığı sağlamıştır. 

2- Sivil toplum kuruluşu yöneticileri; onarım (tadilat), araç-gereç bağışı, laboratuar 

donanım malzemesi, başarılı veya ihtiyacı olan öğrencilere karşılıksız burs veya ayni 

yardım yapma isteği “çok”, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinde aynı düzeyde 

istekleri karşılamalarının iş birliğinde olumlu bir yakınlaşma olduğunu göstermektedir. 

3- İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin tamamının anket sorularında sivil 

toplum kuruluşu yöneticilerinin istek ve yardımlarını karşılama konusunda “çok” düzeyde 

görüş belirttikleri görülmüştür. 

4-  Sivil toplum kuruluşu yönetici görüşlerinin kurumlarına göre anlamlı bir 

farklılık gösterdiği, sendika yöneticilerinin en olumsuz, vakıf yöneticilerinin ise en olumlu 

görüşü belirttikleri görülmüştür. 

5- Sivil toplum kuruluşu yöneticileri Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve 

Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) çalışmalarını yakinen tanımışlardır. 
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İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerine yönelik 

anketin (EK 1.) II. Bölümde yer alan 23 soru ile faaliyet veya etkinlik alanlarındaki 

karşılanma düzeyine ilişkin veri analiz sonuçlarında; 

 

A. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yönetici Görüşlerinden “çok” düzeyde 

Olanlar  

 

1. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin görüşme taleplerini karşılama 

2. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin iletişim girişimlerini karşılama 

3. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin eğitim alanına yönelik görüş alışverişi 

taleplerini karşılama 

4. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin eğitim çalışmalarına destek amacıyla 

işbirliği protokolü yapma isteklerini karşılanma 

5. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin eğitim çalışmalarına destek hizmetlerini 

sistematik (düzenli) bir ilişki şeklinde düzenleme 

6. Sivil toplum kuruluşu yöneticileri personeline eğitim yönetimi alanında kurs 

verme ihtiyacında, öğretim görevlisi görevlendirme isteğini karşılama  

7. Sivil toplum kuruluşu yöneticileri eğitimcilerinin eğitimine yönelik pedagojik 

destek talebini karşılama 

8. Sivil toplum kuruluşu yöneticileri personel eğitiminde, eğitim programı yapma 

talebini karşılama 

9. Sivil toplum kuruluşu yöneticileri eğitim etkinliklerini yapmak için eğitim 

kurumlarının fiziki alanlarından faydalanma talebini karşılama 

10. Sivil toplum kuruluşu yöneticileri okulların spor etkinliklerine yönelik maddi 

desteklerini kabul etme 

11. Sivil toplum kuruluşu yöneticileri okulların kültürel etkinliklerine yönelik 

maddi desteklerini kabul etme 

12. Sivil toplum kuruluşu yöneticileri okulların sosyal yardım amaçlı etkinliklerine 

ayni ve nakdî yardım desteklerini kabul etme 

13. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin arsa bağışı ve alımı konusundaki, ayni 

yardım desteklerini kabul etme 

14. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin bina bağışı ve alımı konusundaki 

desteklerini kabul etme 
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15. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin derslik yapımı konusundaki desteklerini 

kabul etme 

16. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin onarım veya tadilat konusundaki 

desteklerini kabul etme 

17. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin araç gereç bağışı veya alımı konusundaki 

desteklerini kabul etme 

18. Sivil toplum kuruluşu yöneticileri laboratuar donanım malzemeleri alımı 

konusundaki desteklerini kabul etme 

19. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin okullarda başarılı öğrencilere karşılıksız 

burs verme konusundaki desteklerini kabul etme 

20. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin okullarda ihtiyacı olan öğrencilere 

karşılıksız ayni yardım verme  

21. Sivil toplum kuruluşu yöneticileri okulların başarılı öğrencilerine karşılıksız 

ayni ve nakdî yardım verme konusundaki desteklerini kabul etme 

22. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin yıllık bütçelerinde eğitim alanına yönelik 

ayrılan faaliyet payı kullanımlarını kabul etme 

şeklinde olduğu görülmüştür. 

Diğer yandan, 

“Sivil toplum kuruluşunun eğitim çalışmalarında ihtiyaç duyulan eğitim alanı 

uzman ihtiyacını karşılaşma”sına ise milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin “orta” 

seviyede görüş belirttikleri görülmektedir. 

 

B. Sivil Toplum Kuruluşu Yönetici Görüşlerinden “çok” düzeyde Olanlar  

 

1. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin derslik yapımı konusundaki desteklerini 

kabul etme 

2. Sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin onarım veya tadilat konusundaki 

desteklerini kabul etme 

3. Sivil toplum kuruluşlarının, araç gereç bağışı veya alımı konusundaki 

desteklerini kabul etme 

4. Sivil toplum kuruluşlarının, laboratuar donanım malzemeleri alımı konusundaki 

desteklerini kabul etme 

5. Sivil toplum kuruluşlarının, okullarda başarılı öğrencilere karşılıksız burs 

verme konusundaki desteklerini kabul etme 
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6. Sivil toplum kuruluşlarının, okullarda ihtiyacı olan öğrencilere karşılıksız ayni 

yardım verme konusundaki desteklerini kabul etme 

7. Sivil toplum kuruluşlarının okulların başarılı öğrencilerine karşılıksız ayni ve 

nakdî yardım verme konusundaki desteklerini kabul etmektedir konusundaki desteklerini 

kabul etme 

şeklinde olduğu görülmüştür. 

Diğer yandan, 

“Sivil toplum kuruluşunun eğitim etkinliklerini yapmak için eğitim 

kurumlarının fiziki alanlarından faydalanma talebini karşılaşma”da milli eğitim 

müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tamamı “az” düzeyde karşılandığını 

belirtmişlerdir. 

 

 

ÖNERİLER 

 

 Millî eğitim il ve ilçe yönetimlerinde sivil toplum kuruluşu ilişkilerine yönelik veri 

analizinin değerlendirilmesinde; il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin karşılama 

düzeyine ilişkin elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. 

 

A- Millî Eğitim Bakanlığı ve İl, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Öneriler 

 

Araştırma sürecinde ve araştırma sonuçları itibarı ile Millî Eğitim Bakanlığı ve 

Bakanlığa bağlı taşra birimi olan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sivil toplum kuruluşu 

yöneticileri ilişkilerindeki uyumu ve faydayı artırmak için bazı düzenlemelerin yönetim 

yetki ve sorumluluğu dâhilinde çözümlenmesinin önemi nedeniyle bazı önerilerin 

açıklanmasında fayda görülmektedir: 

 

1. Millî Eğitim Bakanlığına Öneriler 

- Sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlanması için il/ilçe millî eğitim 

müdürlüklerinde koordine birim oluşturulması sağlamalıdır. 

- Sivil toplum kuruluşu ile millî eğitim müdürlüğü ilişkilerini düzenleyen 

mevzuat geliştirmeli veya var olanlar gözden geçirilerek yenilenmelidir. 

-  
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2. İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Öneriler 

- İl millî eğitim müdürlüğünde sivil toplum kuruluşları ile ilgili ilişkileri koordine 

eden bir birim oluşturmalıdır. 

- İlçe millî eğitim müdürlükleri ile koordine sağlayarak sivil toplum kuruluşu 

çalışma faaliyetleri hakkında periyodik bilgiler toplamalıdır. 

- Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerde proje tabanlı çalışma yapılmalıdır. 

- Sivil toplum kuruluşlarına yönelik aylık veya üç ayda bir “Haber Bülteni” 

çıkartılarak etkinliklerle ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.  

- Sivil toplum kuruluşlarına periyodik ziyaretler yapılmalıdır. 

- Sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile her yıl ya da yılda bir veya birden fazla 

toplantı düzenli bir şekilde yapılmalıdır.  

 

3. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Öneriler 

- İlçe millî eğitim müdürlüğünde sivil toplum kuruluşları ile ilgili ilişkileri 

koordine eden bir birim oluşturmalıdır. 

- Sivil toplum kuruluşu çalışma faaliyetleri hakkında il millî eğitim müdürlüğüne 

periyodik bilgiler verilmelidir. 

- Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerde proje tabanlı çalışma yapılmalıdır. 

- Sivil toplum kuruluşlarına yönelik aylık veya üç ayda bir Haber Bülteni 

çıkartılarak etkinliklerle ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.  

- Sivil toplum kuruluşlarını periyodik ziyaretler yapılmalıdır. 

- Sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile her yıl ya da yılda bir veya birden fazla 

toplantı düzenli bir şekilde yapılmalıdır.  

 

B- Araştırmacılara Öneriler 

 

1. Sivil toplum kuruluşlarının eğitim çalışmalarına destek amacıyla iş birliği 

protokolü ve düzenli (sistematik) ilişkilerde sivil toplum kuruluşu ile il/ilçe millî eğitim 

müdürlüğü yöneticileri arasındaki görüş farklılıklarının nedenleri araştırılabilir. 
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2. Sivil toplum kuruluşunun personeline eğitim yönetimi alanında kurs verme 

ihtiyacında, öğretim görevlisi görevlendirme isteğinin karşılanmasında, sivil toplum 

kuruluşu ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri arasındaki görüş farklılıklarının 

nedenleri araştırılabilir.  

3. Sivil toplum kuruluşu eğitimcilerinin eğitimine yönelik pedagojik destek 

talebinin karşılanmasında, sivil toplum kuruluşu ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü 

yöneticileri arasındaki görüş farklılıklarının nedenleri araştırılabilir. 

4. Sivil toplum kuruluşu personel eğitiminde, eğitim programı yapma talebinin 

karşılanmasında, sivil toplum kuruluşu ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri 

arasındaki görüş farklılıklarının nedenleri araştırılabilir. 

5. Sivil toplum kuruluşunun eğitim etkinliklerini yapmak için eğitim kurumlarının 

fiziki alanlarından faydalanma talebinin karşılanmasında, sivil toplum kuruluşu ile il/ilçe 

millî eğitim müdürlüğü yöneticileri arasındaki görüş farklılıklarının nedenleri 

araştırılabilir. 

6. Sivil toplum kuruluşunun arsa bağışı ve alımı konusundaki ayni yardım 

desteklerini kabul etmede, sivil toplum kuruluşu ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü 

yöneticileri arasındaki görüş farklılıklarının nedenleri araştırılabilir. 
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Ek 1. 

Sayın İlgili; 
 

Bu anket, ‘Millî Eğitim İl/İlçe Müdürlükleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının İlişkisi” 
adlı araştırmaya veri toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Sizden, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 
Millî Eğitim Müdürlüğü arasındaki ilişkiler (okul ve kurum ortamı itibarıyla) göz önünde 
bulundurularak anket sorularında uygun seçeneği işaretleyerek belirtmeniz istenmektedir.  
 

Zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederiz.  
 

Sorumlu; 
Hakkı PAMUK 
E-posta: pamuk40@hotmail.com 
            MEB EARGED Başkanlığı 
           Araştırma Şubesi Müdürlüğü 
Kişisel Bilgiler 

 

1.  Cinsiyetiniz:            
 

 (  ) K      (  ) E 
 
2. Göreviniz: 

 

(   )  İl/İlçe Millî Eğitim Müdürü    
(   )  Millî Eğitim Müdür Yardımcısı      
(   )  Şube Müdürü  

 

Katılma Düzeyi  
 
 
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri; H

iç
 

A
z 

 

O
rt

a 

Ç
ok

  
 T

am
 

1 
…sivil toplum kuruluşlarının görüşme taleplerini 
karşılamaktadır.        

2 
…sivil toplum kuruluşlarının iletişim girişimlerini 
karşılamaktadır.       

3 
…sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanına yönelik görüş 
alışverişi taleplerini karşılamaktadır.       

4 
…sivil toplum kuruluşlarının eğitim çalışmalarına destek 
amacıyla işbirliği protokolü yapma istekleri 
karşılanmaktadır. 

     

5 
…sivil toplum kuruluşlarının eğitim çalışmalarına destek 
hizmetlerini sistematik (düzenli) bir ilişki şeklinde 
düzenlemektedir.   

     

6 
…sivil toplum kuruluşunun personeline eğitim yönetimi 
alanında kurs verme ihtiyacında, öğretim görevlisi 
görevlendirme isteğini karşılamaktadır. 

     

7 
…sivil toplum kuruluşunun eğitimcilerinin eğitimine 
yönelik pedagojik destek talebini karşılamaktadır.      

8 
…sivil toplum kuruluşunun personeli eğitiminde, eğitim 
programı yapma talebini karşılamaktadır.      

              Lütfen soruları cevaplamak için arka sayfayı çeviriniz. 
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Katılma Düzeyi  
 
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri; 

H
iç

 

A
z 

 

O
rt

a 

Ç
ok

   
 

 T
am

 

9 
…sivil toplum kuruluşunun eğitim çalışmalarında ihtiyaç 
duyulan eğitim alanı uzman ihtiyacını karşılamaktadır.      

10 
…sivil toplum kuruluşunun eğitim etkinliklerini yapmak 
için eğitim kurumlarının fiziki alanlarından faydalanma 
talebini karşılamaktadır. 

     

11 
…sivil toplum kuruluşunun okulların spor etkinliklerine 
yönelik maddi desteklerini kabul etmektedir.       

12 
…sivil toplum kuruluşunun okulların kültürel 
etkinliklerine yönelik maddi desteklerini kabul etmektedir.      

13 
…sivil toplum kuruluşunun okulların sosyal yardım amaçlı 
etkinliklerine ayni ve nakdî desteklerini kabul etmektedir.      

14 
…sivil toplum kuruluşunun arsa bağışı ve alımı 
konusundaki, ayni yardım desteklerini kabul etmektedir.      

15 
…sivil toplum kuruluşunun bina bağışı ve alımı 
konusundaki desteklerini kabul etmektedir.      

16 
…sivil toplum kuruluşlarının, derslik yapımı konusundaki 
desteklerini kabul etmektedir.      

17 
…sivil toplum kuruluşlarının, onarım veya tadilat 
konusundaki desteklerini kabul etmektedir.      

18 
…sivil toplum kuruluşlarının, araç gereç bağışı veya alımı 
konusundaki desteklerini kabul etmektedir.      

19 
…sivil toplum kuruluşlarının, laboratuar donanım 
malzemeleri alımı konusundaki desteklerini kabul 
etmektedir.  

     

20 
…sivil toplum kuruluşlarının, okullarda başarılı 
öğrencilere karşılıksız burs verme konusundaki 
desteklerini kabul etmektedir.  

     

21 
…sivil toplum kuruluşlarının, okullarda ihtiyacı olan 
öğrencilere karşılıksız ayni yardım verme konusundaki 
desteklerini kabul etmektedir. 

     

22 
…sivil toplum kuruluşlarının okulların başarılı 
öğrencilerine karşılıksız ayni ve nakdî yardım verme 
konusundaki desteklerini kabul etmektedir. 

     

23 
…sivil toplum kuruluşlarının yıllık bütçelerinde eğitim 
alanına yönelik ayrılan faaliyet payı kullanımlarını kabul 
etmektedir. 

     

 

… ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerinizi yazınız; 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
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Ek 2. 
Sayın İlgili; 

Bu anket, ‘Millî Eğitim İl/İlçe Müdürlükleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının 
İlişkisi” adlı araştırmaya veri toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Sizden, Sivil Toplum 
Kuruluşlarıyla Millî Eğitim Müdürlüğü arasındaki ilişkiler (okul ve kurum ortamı itibarıyla) 
göz önünde bulundurularak anket sorularında uygun seçeneği (X) işaretleyerek belirtmeniz 
istenmektedir.  
Zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederiz.  
Sorumlu; 
Hakkı PAMUK 
E-posta: pamuk40@hotmail.com 
Telefon: (0 312) 230 36 44-230 47 22 /4119        
                                                                                   MEB EARGED Başkanlığı 
                          Araştırma Şubesi Müdürlüğü 
Kişisel Bilgiler 
 

1.  Cinsiyetiniz:            
     (  ) K           (  ) E 
 

2. Görevli olduğunuz/çalıştığınız Sivil Toplum Kuruluşu 
 

(  ) Vakıf      (  ) Dernek     (  ) Sendika          (  ) Meslek Kuruluşu 
    a) (  ) İşci             a) (  ) Sanayi Odası        b) (  ) Ticaret Odası 

                 b) (  ) İşveren       c) (  ) Ziraat Odası         d) (  ) SMMM Odası  
          e) (  ) Tabip Odası         f)  (  ) Baro 
          g) (  ) Esnaf Odası         h)  (  ) Diğer  

3. Göreviniz: 
(   )  Başkan        (   )  Başkan Yardımcısı   (  )  Genel Sekreter        (  )  Sekreter 
(   )  Sayman/Muhasip  (   )  İdari Müdür         (  )  Bölge Temsilcisi     (  )  Temsilci 
(   )  Şube Başkanı        (   )  Diğer (……………………… unvanınızı belirtiniz.)   
 

Katılma Düzeyi  
 
 
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri; H

iç
 

A
z 

 

O
rt

a 

Ç
ok

  
 T

am
 

1 
…sivil toplum kuruluşlarının görüşme taleplerini 
karşılamaktadır.      

2 
…sivil toplum kuruluşlarının iletişim girişimlerini 
karşılamaktadır.       

3 
…sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanına yönelik görüş 
alışverişi taleplerini karşılamaktadır.       

4 
…sivil toplum kuruluşlarının eğitim çalışmalarına destek 
amacıyla işbirliği protokolü yapma istekleri 
karşılanmaktadır. 

     

5 
…sivil toplum kuruluşlarının eğitim çalışmalarına destek 
hizmetlerini sistematik (düzenli) bir ilişki şeklinde 
düzenlemektedir.   

     

6 
…sivil toplum kuruluşunun personeline eğitim yönetimi 
alanında kurs verme ihtiyacında, öğretim görevlisi 
görevlendirme isteğini karşılamaktadır. 

     

 
   Lütfen soruları cevaplamak için arka sayfayı çeviriniz.  
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Katılma Düzeyi  

 
 
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri; H

iç
 

A
z 

 

O
rt

a 

Ç
ok

  
 T

am
 

7 
…sivil toplum kuruluşunun eğitimcilerinin eğitimine yönelik 
pedagojik destek talebini karşılamaktadır.      

8 
…sivil toplum kuruluşunun personeli eğitiminde, eğitim 
programı yapma talebini karşılamaktadır.      

9 
…sivil toplum kuruluşunun eğitim çalışmalarında ihtiyaç 
duyulan eğitim alanı uzman ihtiyacını karşılamaktadır.      

10 
…sivil toplum kuruluşunun eğitim etkinliklerini yapmak için 
eğitim kurumlarının fiziki alanlarından faydalanma talebini 
karşılamaktadır. 

     

11 
…sivil toplum kuruluşunun okulların spor etkinliklerine 
yönelik maddi desteklerini kabul etmektedir.       

12 
…sivil toplum kuruluşunun okulların kültürel etkinliklerine 
yönelik maddi desteklerini kabul etmektedir.      

13 
…sivil toplum kuruluşunun okulların sosyal yardım amaçlı 
etkinliklerine ayni ve nakdî desteklerini kabul etmektedir.      

14 
…sivil toplum kuruluşunun arsa bağışı ve alımı 
konusundaki, ayni yardım desteklerini kabul etmektedir.      

15 
…sivil toplum kuruluşunun bina bağışı ve alımı 
konusundaki desteklerini kabul etmektedir.      

16 
…sivil toplum kuruluşlarının, derslik yapımı konusundaki 
desteklerini kabul etmektedir.      

17 
…sivil toplum kuruluşlarının, onarım veya tadilat 
konusundaki desteklerini kabul etmektedir.      

18 
…sivil toplum kuruluşlarının, araç gereç bağışı veya alımı 
konusundaki desteklerini kabul etmektedir.      

19 
…sivil toplum kuruluşlarının, laboratuar donanım 
malzemeleri alımı konusundaki desteklerini kabul 
etmektedir.  

     

20 
…sivil toplum kuruluşlarının, okullarda başarılı öğrencilere 
karşılıksız burs verme konusundaki desteklerini kabul 
etmektedir.  

     

21 
…sivil toplum kuruluşlarının, okullarda ihtiyacı olan 
öğrencilere karşılıksız ayni yardım verme konusundaki 
desteklerini kabul etmektedir. 

     

22 
…sivil toplum kuruluşlarının okulların başarılı 
öğrencilerine karşılıksız ayni ve nakdî yardım verme 
konusundaki desteklerini kabul etmektedir. 

     

23 
…sivil toplum kuruluşlarının yıllık bütçelerinde eğitim 
alanına yönelik ayrılan faaliyet payı kullanımlarını kabul 
etmektedir. 

     

 

… ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önerilerinizi yazınız; 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Ek 4. 

İl/ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşu Yönetici İlişkileri Olan İl 

ve Bağlı İlçeler Tablosu 

İl ve İlçeler Sıra 
No 

Bölge 
İl İlçeler 

Adalar  
Ataşehir  
Avcılar  
Bağcılar  
Bahçelievler  
Bakırköy  
Başakşehir  
Bayrampaşa  
Beşiktaş  
Beykoz  
Beylikdüzü  
Beyoğlu  
Büyükçekmece  
Çatalca  
Çekmeköy  
Esenler  
Esenyurt  
Fatih  
Kadıköy  
Kâğıthane  
Kartal  
Küçükçekmece  
Pendik  
Sancaktepe  
Sarıyer  
Silivri  
Sultanbeyli  
Sultangazi 
Şile 
Şişli  
Tuzla  
Ümraniye  
Üsküdar  

 01 İSTANBUL 

Zeytinburnu  
Bayramiç   
Biga  
Çan  
Gelibolu  
Lâpseki  

02 

MARMARA 
BÖLGESİ 

ÇANAKKALE 

Yenice  
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84

Tablo Devamı 

İl ve İlçeler Sıra 
No 

Bölge 
İl İlçeler 

Aliağa                      
Balçova  
Bayraklı  
Beydağ  
Bornova  
Buca  
Çeşme  
Çiğli  
Dikili  
Güzelbahçe  
Karabağlar  
Karşıyaka  
Kemalpaşa  
Kiraz  
Konak  
Menemen  
Seferihisar  
Selçuk  
Tire  
Torbalı  

03 İZMİR 

Urla  
Başmakçı 
Bolvadin 
Çay 
Dazkırı 
Dinar 
Emirdağ 
Hocalar 
İhsaniye 
İscehisar 
Kızılören 
Sandıklı 
Sinanpaşa 
Sultandağı 

04 

EGE BÖLGESİ 

AFYONKARAHİSAR 

Şuhut 
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Tablo Devamı 

İl ve İlçeler Sıra 
No 

Bölge 
İl İlçeler 

Akyurt 
Altındağ 
Bala 
Beypazarı 
Çamlıdere 
Çankaya 
Çubuk 
Elmadağ 
Etimesgut 
Kazan  
Keçiören 
Kızılcahamam 
Mamak 
Nallıhan 
Polatlı 
Sincan 
Şereflikoçhisar 

05 ANKARA 

Yenimahalle 
Akdağmadeni 
Çayıralan 
Çekerek  
Kadışehri 
Sarıkaya 
Sorgun 
Yenifakılı 

06 

İÇ ANADOLU 
BÖLGESİ 

YOZGAT 

Yerköy 
Ceyhan 
Çukurova 
Karaisalı 
Kozan 
Pozantı 
Saimbeyli 
Sarıçam 
Tufanbeyli 
Yumurtalık 

07 ADANA 

Yüregir 
Afşin  
Elbistan 
Pazarcık 

08 

AKDENİZ BÖLGESİ 

KAHRAMANMARAŞ 

Türkoğlu  
Gerede 
Yeniçağa 
Dörtdivan 
Kıbrısçık  

09 BOLU 

Göynük 
Köse 
Kürtün 
Şiran 

10 

KARADENİZ 
BÖLGESİ 

GÜMÜŞHANE 

Torul 
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Tablo Devamı 

İl ve İlçeler Sıra 
No 

Bölge 
İl İlçeler 

Araban 
İslâhiye 
Nizip 
Nurdağı 
Şahinbey 
Şehitkâmil 

11 GAZİANTEP 

Yavuzeli 
Beytüşşebap 
Cizre 
İdil 
Silopi 

12 

GÜNEYDOĞU  
ANADOLU 
BÖLGESİ 

ŞIRNAK 

Uludere  
Alacakaya 
Karakoçan 
Keban 
Kovancılar 
Maden  

13 ELAZIĞ 

Sivrice 
Bulanık  
Hasköy  
Malazgirt  
Varto  

14 

DOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ 

MUŞ 

Korkut  
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Ek 5. 

İl/ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşu Yönetici İlişkileri 

Bildirilmeyen İlçe Tablosu 

İl ve İlçeler Sıra 
No 

Bölge 
İl İlçeler 

Arnavutköy 
Eyüp 
Gaziosmanpaşa  
Güngören  

 01 İSTANBUL 

Maltepe 
Ayvacık  
Bozcaada 
Eceabat  
Ezine  

02 

MARMARA 
BÖLGESİ 

ÇANAKKALE 

Gökçeada 
Bayındır  
Bergama  
Foça  
Gaziemir  
Karaburun  
Kinik  
Menderes  
Narlıdere  

03 İZMİR 

Ödemiş  
Bayat 
Çobanlar 04 

EGE BÖLGESİ 

AFYONKARAHİSAR 
Evciler 
Ayaş 
Evren 
Gölbaşı 
Güdül 
Haymana 
Kalecik 

05 ANKARA 

Pursaklar 
Aydıncık 
Boğazlıyan 
Çandır 
Saraykent  

06 

İÇANADOLU 
SÖLGESİ 

YOZGAT 

Şefaatli 
Aladağ 
Feke 
İmamoğlu 
Karataş 

07 ADANA 

Seyhan 
Andırın 
Çağlayancerit  
Ekinözü 
Göksun 

08 

AKDENİZ BÖLGESİ 

KAHRAMANMARAŞ 

Nurhak 
Mengen 
Mudurnu 09 BOLU 
Seben 

10 

KARADENİZ 
BÖLGESİ 

GÜMÜŞHANE Kelkit 
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Tablo Devamı 
 

İl ve İlçeler Sıra 
No 

Bölge 
İl İlçeler 

Karkamış 
11 GAZİANTEP 

Oğuzeli 
12 

GÜNEYDOĞU 
ANADOLU 
BÖLGESİ ŞIRNAK Güçlükonak 

Arıcak 
Ağın 
Baskil 

13 
DOĞU ANADOLU 
BÖLGESİ 

ELAZIĞ 

Palu 
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