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OZET
Bu

arastirmanm

degerlendirilmesinde

amaci,

kullamlan

ilkokullarda
performans

gorev

olcutlerinin,

yapan
smif

simf

ogretrnenlerinin

ogretmenlerin

ve

okul

yoneticilerinin algilanna gore simf ogretmenlerinin bu olcutlere sahip olma duzeyi ile onem
duzeyini ne derece gerceklestirdigini

belirlemek

icin ve ogretmen denetimin

gelisimine

katkida bulunmaktir.

Arastirmamn evreni 2005-2006 egitim ve ogretim yilmda, K.K.T.C'de Milli Egitim ve
Kultur Bakanhgi llkogretim Dairesi Mudurlugune bagli ilkokullarda gorev yapan 149 okul
yoneticisi ve 676 smif ogretmeninden olusmaktadir.

Evreni olusturan ilkogretim Kurumlanna ve bu ogretim basamagmda istihdam edilen
simf ogretmenleri ve okul yoneticilerine ulasmamn olanaksizligi; zaman ve ekonomik acidan
zorluklar nedeniyle, sanstrandom) yoluyla secilen okullarda gorevli smif ogretmenleri ile okul
yoneticilerinden

omeklem almarak cahsildi. Arastirmanm verileri, 70 okul yonetici ve 216

smif ogretmeninin konu ile ilgili goruslerinden elde edilmistir.

V eri toplama araci olarak kullamlan anketin birinci kisrm gruplann nitelikleri, ikinci
kismi

ise

suuf

ogretmeninin

performans

degerlendirilmesinde

kullamlan

olcutlerin

davramslanru iceren on bolumden olusan toplam elli dokuz maddelerden olusmustur, Ankete
verilen yamtlar SSPS for Windows bilgisayar programi kullamlarak degerlendirilmistir,

Arastirmada dort alt probleme cevap aranmisnr.

Birinci alt probleme ait verilere gore snuf ogretmenleri; simf ogretmeninin performans
degerlendirme
arasmda

formunda yer alan davramslara

anlamh

bir fark ortaya cikrrustir.

egerlendirme formunda yer alan davramslan

sahip olma duzeyleri ile onem duzeyleri
Buna

gore smif ogretmenleri

performans

uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte

daha az uyguladiklan ortaya cikrmstir.

Ikinci alt probleme ait verilere gore okul yoneticileri, simf ogretmeninin performans
egerlendirme formunda yer alan davraruslara sahip olma duzeyi ile onem duzeyi arasmda
anlamh bir fark ortaya cikrmstir. Buna gore siruf ogretmenleri performans degerlendirme

formunda yer alan davramslan

onemli bulduklan

ancak bunlan uygulama yonunde daha

dusuk seviyede sahip olduklan ortaya cikrrustir.

Ucuncu alt probleme

ait verilere

gore okul yoneticileri

ile suuf ogretrnenleri;

performans degerlendirme formunda yer alan davramslann simf ogretmenlerinin sahip olma
duzeyleri, algilanna

gore fark ortaya cikrmsur. Smif ogretmenlerinin

nazaran bu davramslara

okul yoneticilerine

sahip olma duzeyini daha yuksek duzeyde algiladiklan

ortaya

cikmistir.

Dorduncu

alt probleme

ait verilere gore okul yoneticileri

ile siruf ogretmenleri

arasmda performans degerlendirrne formunda yer alan davramslann onem duzeyine gore fark
ortaya cikrnarmstir.

Arastirmaya gore simf ogretmenlerinin performans degerlendirme formunda yer alan
davramslann "kisilik ozelikleri" boyutunu olusturan davrarnslan diger alanlara nazaran daha
yuksek duzeyde onem gosterdikleri

ortaya cikrrustir. Bunun yam sira smif ogretmenleri

"planlama ve hazirhk cahsmasi" alam ile "Basanyi olcme ve degerlendirme" alanuu olusturan
davramslan diger alanlara nazaran daha dusuk onem gosterdikleri ortaya cikrmstir.

Aynca
degerlendirme
davramslan

simf

ogretmenlerin

formunda

algilanna

yer alan davramslann

gore;

smif

"kisilik

ogretmenlerinin

ozelikleri"

boyutunu

diger alanlara nazaran daha yuksek duzeyde uyguladiklan

Bunun yam sira smif ogretmenler

"Basarryi olcme ve degerlendirme"

performans
olusturan

ortaya cikrmstir,
alamm olusturan

davramslan diger alanlara nazaran daha dusuk uyguladiklan ortaya cikrmsnr.

Okul yoneticilerin algilanna gore; simf ogretmenlerinin degerlendirme formunda yer
alan davraruslann "kisilik ozelikleri" boyutunu olusturan davramslan diger alanlara nazaran
daha yuksek duzeyde uyguladiklan

ortaya cikmistir. Bunun yarn sira smif ogretmenlerinin

.. Basanyi olcme ve degerlendirme" alamru olusturan davramslan diger alanlara nazaran daha
dusuk uyguladiklan ortaya cikrrustir.
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SUMMARY

The aim of this research is to determine the performance criterions that are used for
evaluation of the classroom teachers who work in primary schools and find out in what level
the teachers realize these possession level and the importance level of the criterions according
to the classroom teachers and the school managers perceptions.Also,one of the other aim is to
contribute to the improvement of the teacher's evaluation.

The ring of this research is formed by 149 school managers and 676 classroom
teachers who work in the primary schools connected to the Ministry of Education and Culture
Elementary Education Office in TRNC,in 2004-2005 education and teaching year.

Due to the impossibility of reaching the elementary education institutions and also the
classroom teachers and the school managers who are employed in these institutions that
should form the ring; and the difficulties about time and economy; this research is done by
having samples of the classroom teachers and the school managers that have been chosen
randomly.

The data of research is gained by the opimons of 70 school managers and 216
classroom teachers.
The gaining data tool was a questionnaire. Its first part has been formed of the groups
qualities and the second part has been formed of 10 sections which include the behaviours,
that are 59 in total, of the criterions used in the evaluation of the classroom teachers
performance. The answer of the questionnaire has been evaluated by using the computer
programme SSPS for Windows.

In the research, the answer of 4 sub problems have been looked.

According to the data belongs to the first sub problem, which has been done among
e classroom teachers; there is a meaningful difference between the possesion level and the
portance level of the behaviours take place on the teachers performance evaluation form.
According tu this, its clear that the classroom teachers apply the behaviours take place on the
sroom teachers performance evaluation form less than they give importance.

lll

According to the data belongs to the second sub problem, which has been done among
the school managers; there is a meaningful difference between the possession level and the
importance

level of the behaviours

take place on the classroom

teachers performance

evaluation form. According to this, its clear that the classroom teachers find the behaviours on
the performance evaluation form important, however, they have lower level in applying them.

According to the data belongs to the third sub problem, which has been done among
the school managers and the classroom teachers; according to their perceptions there is a
difference about the teachers possessions

of behaviours

take place on the performance

evaluation form. According to this, the classroom teachers perceive the possession of these
behaviours in higher level than the school managers.

According to the data belongs to the forth sub problem, which has been done among
the school managers and the classroom teachers; there is no difference between the school
managers and the classroom teachers in terms of the importance level of the behaviours take
place on the performance evaluation form.

According to the research, it is clear that the classroom teachers give more importance
to the behaviours that form "characteristics"

part on the performance evaluation form. it is

also clear that, the classroom teachers give less importance to the behaviours that form the
parts of "planning and preparation work" and" testing and evaluation the success".

Beside this, it is clear that , according to the perception of the classroom teachers, they
apply the behaviours, which take place on the performance evaluation form and form the "
characteristics" part, in higher level than the other parts. Also the classroom teachers apply
the behaviours that form " testing and evaluation the success" part less than other parts.

According to the school managers perception, the classroom teachers apply behaviours
that form the "characteristics" part in higher level and they apply the behaviours that form the
- testing and evaluation the success" part in lower level.

lV

ONSOZ

Gunumuzde yasanan hizh bilimsel ve teknolojik degismeler, dogal olarak cesitli
alanlan etkisi altma almakta, bir 90k kurum ve yada orgutler yapilanm yeniden gozden
gecirmek zorunda kalmaktadir. Ozellikle son yillarda cesitli ulkelerde egitim sistemi
sorgulanmakta, kahplasrms zihinler yerine, dustmen, sorun cozen yaratici insan yetistirmeye
yonelik projeler ortaya sunmaktadir,

Egitimin oncelikli amaci; cocuklann durmadan degisen dunyasma daha aktif bir
sekilde uyumunu saglamak, verimli bireyler yetistirmek ve is yapabilme aliskanhgi
kazandirmaktir. Egitimin ham maddesi insandir, Bu yuzden kuru program, sadece ogretim
esasma dayah mufredat, okul ve ogretmen sayisim artirma ve cagdas sozcuklerini kullanarak
egitimin kalitesi artmlamaz. Egitimin verimli hale gelmesi icin yeniden yapilandmlmasi
gerekrnektedir. Egitim surecinde nitelikli insan, nitelikli ogretmen, alt yapisi tamamlanmis
etkili okul, teknoloji ve bilgi transferi daha 90k kaynak daha 90k yatmm gerekrnektedir.

Egitim sisteminin kendi isleyisini amaclanan urunle, elde edilen urunu surekli bir
bicimde karsilastirarak etkililik durumunun tesbit edilebilmesi ve amaclar dogrultusunda
kendini yeniden duzenleyebilmesi tutarh ve fonksiyonel bir denetim mekanizmasma sahip
olmasma baghdirt http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/153-154/yalcinkaya htm, 2006).

Egitim-ogretim cahsmalanm milli egitimin ve ogretim kademesinin amaclanna
yoneltme ve bu amaclan gerceklestirmede, denetim 90k faal bir faliyettirt Saglamer, 1974:8).
Egitimde denetim, ogretimi gelistirme amaciyla yoneltme, rehberlik etme ve ogretmenlerin
ogretimsel davramsi gelistirme sureci olarak tammlanabilir.

Bugunku egitim sistemimizde ogretmenlerimize yeterli 619-Ude bir yardim ve rehberlik
bulunmamaktadir. Onlarm karsilastiklan egitim-ogretim problemlerinin cozumunde egitimogretim faaliyetlerinin daha verimli bir hale gelmesinde bir 90k yonlerden yardima ihtiyaclan
vardir, Bu baglamda rnufettislerin en basta gelen gorevleri arasmda yer alan ogretmene, onun
ihtiyaci olan yardirru bulunmaktir(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/153-154/yalcinkaya.htm).

V

Mufettislerin

bir diger rolu ise ogretmen degeriendirilmesinde

hareket etmesidir. Ogretmenlerin degerlendirilmesinde

kullamlan olctitlerin belli standartlara

gore ve guvenilir olmasi ogretmenlerin, degerlendirmeden
Bu yanmda,
olcmede

degerlendirmede

yeterli

degerlendirme,

olmadigi
ogretmenin

kullamlan

dusuncesinin

olcutlerin
ortadan

objektif ve tarafsiz

kusku duymalanm engelleyebilir.

okullardaki
kalkmasiru

ve ogretimin gelisimini

egitim-ogretim

kalitesini

da saglayabilir.

Ozellikle

amac edinmeli, guven verici olmah,

bulgulara dayah olmah ve ogretmenle birlikte planlanmah ve degerlendirilmelidir.

Ulkemizde denetim sistemi cesitli sorunlar nedeniyle tam olarak rehber ve yardim
rolunu

yerine

getirememektedir.

degerlendirme yapilamamaktadir.
degerlendirilmesi

konusundan

Ozellikle

ogretmenlerimizin

gelisimini

saglayici

Y apilan bircok arastirmada, ogretmenlerin denetmenlerce
yakmdiklan

ortaya cikrrustir. Baska bir arastirmada

da

degerlendirmede kullamlan olcutlerin okullardaki egitim ve ogretim kalitesini olcmede yeterli
olmadigma

Bakanhk

rniifettisleri

de

kat1lm1~tu(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/153-

154/yalcinkaya htm). Bu calisma ile siruf ogretmenlerinin

degerlendirilmesinde

kullamlan

performans degerlendirme formunda yer alan olcutlere, simf ogretmenlerinin ne derece sahip
olduklan ve bu davraruslan ne derece onemli gordukleri konusunda, simf ogretmenlerinin ve
okul yoneticilerinin gorusleri almarak bulgular elde edilmistir.

Birinci bolumde, problem ortaya konmustur, Aynca bu bolurnde arastirmarun amaci,
alt amaclan, onemi, suurhklan, tammlar ve kisaltmalar yer almaktadir.

Ikinci bolumde, arastirma ile ilgili kaynaklar taranarak alt bashklar olarak konusu
tammlanmaya cahsilrmstir. Aynca yurt icinde ve yurt dismda yapilan ilgili arastirmalar yer
almaktadir,

Ucunctl bolumde, yontem, evren, orneklern, verilerin toplanmasi ve cozumlenmesi
konulan belirtilmistir.

Dorduncu bolumde, arastirma sonucunda elde edilen bulgular ve bunlann istatiksel
analizlerine yer verilerek bunlara bagh yorumlar yapilmistir.

Besinci bolumde, sonuc ve oneriler yer almistir.

Vl

Arastirmarm yaparken bir 90k kisiden yardim gordum. Hepsine ayn ayn tesekkur
ederim. Ozellikle arastirmamm yapilmasmda buyuk yardimlanm gordugum tez damsmamm
Saym Do9. Dr. Mehmet Caglar' a, verilerin analizinde bana yardimci olan Saym Selim
Ozmenek'e,

anketlerin daginmmda

bana yardimci olan enistem Murat Gene ve yigenim

Huseyin Genc'e, kaynak kitaplan bulmama yardimci olan Saym Nizamettin Balaban'a ve
butun bu calismalar boyunca maddi ve manevi her turlu desteklerini esirgemeyen aileme,
anketleri ilgiyle yamtlayan tum egitimci buyuklerime ve arkadaslanma tesekkur ederim.

ZehraDemir

Eylul 2006

vn

i<;iNDEKiLER

OZET

.i

ABSTRACT

.iii

ONSOZ

V

i<;iNDEKiLER

viii

TABLOLAR CETVELi.

xi

GRAFiKLER CETVELi.

xvii

BOLUM-1

Problem Durumu

1

Arastirmanm Amaci.

13

Arastirmanm Onemi

17

Arastirmanm Sayiltilan

18

Arastirmarun Smirhklan.

18

Tammlar

19

Kisaltmalar,

20

BOLUM II

iLGiLi LiTERA TUR VE ARASTIRMALAR

A-Konunun Tarumlanmasi.

22

Denetimin Tanmu.

22

Denetimin Tarihsel Gelisimi

23

Denetim ve Modelleri

24

Egitimde Denetim

25

Egitimde Performansm Degerlendirilmesi

.29

Ogretmen Performansmm Degerlendirilmesi

37

B-ilgili Arastirmalar.

49

Yurtici Arastirmalar.

49

Vlll

Yurtdisi Arastirmalar,

53

BO LUM-III

YONTEM

62

Evren

62

Omeklem

62

Verilerin Toplanmasi ve Cozulmesi

63

BO LUM-IV

BULGULAR VE YORUMLAR

67

A- Gn.iplann Bireysel Ozellikleri ile ilgili Bulgular ve
Y orumlar.

67

B- ilkokullarda Simf Ogretmenlerinin teftisine Iliskin Okul
Yoneticisi Ve Simf Ogretmcnlcrin Algilan ile ilgili Bulgular
ve Yorumlar.

69

l-Simf ogretmenlerinin algilanna gore performans
degerlendirme formunda yer alan davraruslara,
smif ogretmenlerinin sahip olma duzeyi ile onem duzeyi

69

2-0kul yoneticilerinin algilanna gore performans
degerlendirme formunda yer alan davrarnslara,
siruf ogretmenlerinin

sahip olma duzeyi ile onem duzeyi

·

79

3-0kul yoneticilerinin ve smif ogretmenlerinin
algilanna gore Performans degerlendirme formunda
yer alan davranrslannm smif ogretmenlerinin

sahip olma duzeyi

85

-l-Suuf Ogretmenlere gore onem duzeyi ile okul
yoneticilere gore onem duzeyi arasmdaki fark
ile ilgili bulgular.

91

lX

BOLUM-V

SONU<;LAR VE ONERILER

93

Sonuclar.

:

Oneriler.

93
98

Kaynakca

/.::-t(}-l-

Ekler.

l 06

X

TABLOLAR CETVELi

Tablo-1. Ilkogretim Dairesi Mudurlugu 2003 _ 2004 Egitim ve
Ogretim Y1h ilcelere Gore Okul, Mudur, Mudur Muavini ve

S1n1f Ogrctmen Sayilan

62

Tablo-2. Gorev Dagihrm.

67

Tablo-3. Cinsiyet Dagilnm.

67

Tablo-4. Mezun Olunan Okul Dagihrm.,

68

Tablo-5. Egitimde Hizmet Yillan Dagihmi.

68

Tablo-6. Smif ogretmenlerinin "Alan Bilgisini egitim veogretime
yansrtma" boyutunu olusturan davramslannonem

duzeyi ile bu

davraruslara sahip olma duzeylerarasindaki korelasyon

69

Tablo- 7. Simf ogretmenlerinin "Alan Bilgisini egitim ve
ogretime yansrtma" Sahip Olma Duzeyi ileAlanBilgisini egitim ve
ogretirne yansitma Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu

69

Tablo-8. Smif ogretmenlerinin "Buna gore Planlama ve
hazirhk cahsmasi" boyutunu olusturan davramslann
onem duzeyi ile bu davraruslara sahip olma duzeyi
arasmdaki korelasyon

70

Tablo-9. Smif ogretrnenlerinin "Planlama ve hazirhk cahsmasi"
Sahip Olma Duzeyi ile Planlama ve hazirhk
cahsmasi Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu

Tablo-10. Simf ogretmenlerinin "Ders ici etkinlikler" boyutunu
olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara

Xl

70

sahip olma duzeyi arasmdaki korelasyon

71

Tablo-11. Simf ogretmenlerin "Ders ici etkinlikler Sahip
Olma Duzeyi ile Ders ici etkinlikler Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu

71

Tablo-12. Suuf ogretmenlerinin "Basanyi olcme ve degerlendirme
calismalan" boyutunu olusturan davramslann onem
duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi
arasmdaki korelasyon

72

Tablo-13. Suuf ogretmenlerinin "Basanyi olcme ve degerlendirme
cahsmalan" Sahip Olma Duzeyi ilelsasanyi olcme
ve degerlendirme cahsmalan Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu

_

72

Tablo-14. Siruf ogretmenlerinin "Rehberlik yapma" boyutunu
olusturan davramslann onem duzeyi ile bu
davramslara sahip olma duzeyi arasmda

73

Tablo-15. Simf ogretmenlerin "Rehberlik yapma" Sahip Olma
Duzeyi ile Rehberlik yapma Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu

73

Tablo-16. Simf ogretmenlerinin "Ders d1~1 etkinlikler" boyutunu
olusturan davramslann onem duzeyi ile bu
davraruslara sahip olma duzeyi arasmdaki korelasyon

74

Tablo-17. Simf ogretmenlerinin "Ders d1~1 etkinlikler Sahip
Olma Duzeyi ile Ders d1~1 etkinlikler Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu

,

74

Tablo-18. Simf ogretmenlerinin "Okulun genel isleyisine katkisi"
boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu

Xll

davramslara sahip olma duzeyi arasmdaki korelasyon

75

Tablo-19. Simf ogretmenlerinin "Okulun genel isleyisine katkisi "Sahip Olma
Duzeyi ile Okulun genel isleyisine katkisi Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu

75

Tablo-20. Simf ogretmenlerinin "Kisilik ozellikleri" boyutunu
olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davraruslara
sahip olma duzeyi arasmdaki korelasyon

76

Tablo-21. Siruf ogretmenlerin "Kisilik ozellikleri" Sahip Olma
Duzeyi ile Kisilik ozellikleri Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu

76

Tablo-22. Simf ogretmenlerinin "Simf yonetimi ve ogrencilerle
iletisimi" boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi
ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmdaki korelasyon

77

Tablo-23. Simf ogretmenlerinin "Smif yonetimi ve ogrencilerie
iletisimi" Sahip Olma Duzeyi ile Siruf yonetimi ve
ogrencilerle iletisimi Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu

77

Tablo-24. Snuf ogretmenlerinin "Milli egitimin temel kanunundaki
amac ve ilkeleri gerceklestirmedeki cabasi'' boyutunu
olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davraruslara
sahip olma duzeyi arasmdaki korelasyon

78

Tablo-25. Simf ogretmenlerinin "Milli egitimin temel kanunundaki
amac ve ilkeleri gerceklestirmedeki cabasi" Sahip
Olma Duzeyi ile Milli egitimin temel kanunundaki
amac ve ilkeleri gerceklestirmedeki cabasi Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu

78

Tablo-26. Yoneticilere gore simf ogretmenlerinin "Alan Bilgisini
egitim ve cgretime yansitma" Sahip Olma Duzeyi ile Onem

Xlll

Derecesi arasmdaki t testi sonucu

79

Tablo-27. Yoneticilere gore siruf ogretmenlerinin "Planlama ve
hazirhk cahsmasi" Sahip Olma derecesi ile Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu

79

Tablo-28. Yoneticilere gore suuf ogretmenlerinin "Ders ici etkinlikler"
Sahip Olma Duzeyi ile Ders ici etkinlikler Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu

80

Tablo-29. Yoneticilere gore simf ogretmenlerin

"Basanyi olcme

ve degerlendirme cahsmalan" Sahip Olma Duzeyi ile
Basanyi olcme ve degerlendirme cahsmalan Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu

81

Tablo-30. Yoneticilere gore smif ogretmenlerinin "Rehberlik yapma"
Sahip Olma Duzeyi ile Rehberlik yapma Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu

81

Tablo-31. Yoneticilcre gore simf ogretmenlerinin "Ders d1~1 etkinlikler"
Sahip Olma Duzeyi ile Ders d1~1 etkinlikler Onem Derecesi

arasmdaki t testi sonucu

82

Tablo-32. Yoneticilere gore smif ogretmenlerinin "Okulun genel
isleyisine katkisi'' Sahip Olma Duzeyi ile Okulun genel
isleyisine katkisi Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu

83

Tablo-33. Yoneticilere gore suuf ogretmenlerinin "Kisilik ozellikleri"
Sahip Olma Duzeyi ile Kisilik ozellikleri Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu

83

Tablo-34. Yoneticilere gore siruf ogretmenlerinin "Smif yonetimi
ve ogrencilerle iletisimi" Sahip Olma Diizeyi ile Simf
yonetimi ve ogrencilerle iletisimi Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu

84

XIV

Tablo-35. Yoneticilere gore siruf ogretmenlerinin "Milli egitimin temel
kanunundaki amac ve ilkeleri gerceklestirmedeki cabasi" Sahip
Olma Duzeyi ile Milli egitimin temel kanunundaki amac
ve ilkeleri gerceklestirmedeki cabasi Onem Derecesi
arasindaki t testi sonucu

85

Tablo-36. Alan Bilgisini egitim ve ogretime yansitma
boyutunuda ogretmen ve yoneticininin algilanna gore
sahip olma duzeyi arasmdaki t testi sonucu

86

Tablo-37. Planlama ve hazirhk cahsmasi boyutunuda ogretmen ve
yoneticinin Sahip Olma Duzeyi arasmdaki t testi sonucu

86

Tablo-38. Ders ici etkinlikler boyutunuda ogretmen ve yoneticinin
Sahip Olma Duzeyi arasmdaki t testi sonucu

87

Tablo-39. Basanyi olcme ve degerlendirme cahsmalan boyutunuda
ogretmen ve yoneticinin Sahip Olma Duzeyi
arasmdaki t testi sonucu

87

Tablo-40. Rehberlik yapma boyutunuda ogretmen ve yoneticinin
Sahip Olma Duzeyi arasmdaki t testi sonucu

88

Tablo-41. Ders d1~1 etkinlikler boyutunuda ogretmen ve
yoneticinin Sahip Olma Duzeyi arasmdaki t testi sonucu

88

Tablo-42. Okulun genel isleyisine katkisi boyutunuda ogretmen
ve yoneticinin Sahip Olma Duzeyi arasmdaki t testi sonucu

89

Tablo-43. Kisilik ozellikleri boyutunuda ogretmen ve yoneticinin
Sahip Olma Duzeyi arasmdaki t testi sonucu

90

Tablo-44. Siruf yonetimi ve ogrencilerle iletisimi boyutunuda

xv

ogretmen ve yoneticinin Sahip Olma Duzeyi
arasindaki t testi sonucu

90

Tablo-45. Milli egitimin temel kanunundaki amac ve ilkeleri
gerceklestirmedeki cabasi boyutunuda ogretmen ve
yoneticinin Sahip Olma Duzeyi arasmdaki t testi sonucu

91

Tablo-46. Siruf ogretmenlerine gore onem duzeyi ile okul yoneticilerine
gore onem duzeyi arasmda fark

91

XVI

GRAFiKLER CETVELi

Sekil-I. Surekli Gelisme ve Hedeflerle Yonetim (Deming Dongusu)

33

Sekil 2. Ogrctmcnin Degerlendirilmesinde Taraflar..

38

XVll

BOLUM I

ctats
Bu bolumde, arastirmaya iliskin problem durumu, problem cumlesi, alt problemler,
arastirmanm amaci, onerni, sayiltilar, smirhhklar ve tammlar yer almaktadir.

Problem Durumu

Gunumuzde egitim sistemleri, bilim ve teknolojideki

hizh gelismeler ve toplumun

ihtiyac duydugu insan profiline uygun olarak yeniden ve surekli yapilanmaktadir. Cagm hizla
gelismesi ve degismesi sonucunda bu degisime ayak uydurabilecek birey yetistirme zorunlugu
ortaya cikmistir.

Egitimde kalite, egitimin kullanma amaclanna uygunlugu ve mezuniyet sonrasmda is
dunyasmda olusan isveren taleplerinin ogrencilerce yerine getirilmesi; ogrenci performansi,
deneyimi ve teorik-uygulamah
kisilere,

dogru mekanda,

bilgi donamrrudir. Egitimde kalite dogru zamanda, dogru

dogru egitimlerle

kalitesi, insan kaynaklannm,

verilmesiyle

fiziksel kaynaklannm,

cevrenin egitim teknolojisinin.ogrenci,

gerceklesir,

Egitim sisteminin

ogrenci hizmetlerinin, sosyal ve kulturel

okul, sokter isbirliginin, egitim yonetiminin ve egitim

programmm kalite zenginlik dengesi ile yukseltilebilirt Yildmm, 2002:75).

Egitimin temel amaci, insanlann surekli degisen sartlara yeniden uyarlamak ve icinde
bulunduklan

sosyal,

tammlanabilir.
gormeyi,

ve

ekonomik

kosullan

donusturmeye

cahsmak

olarak

Y eni egitim anlayisi, her bireyin kendine ozgu biricik bir varhk olmayi

egitimde

yaklasimlannda

politik

bireyselligi

ve bireysellesmeyi

on plana

cikarmaktir.

Y eni egitim

ortaklasa ogrenme, proje gruplan ve takim cahsmalan on plana cikmaktadir.

Aynca okulun geleneksel secme ve eleme rolu degisrnekte; okullar herkesin yetenekleri
olcusunde ogrendigi birer toplumsal ogrenme merkezleri olarak gorulmektedir. Ogrctmeden
90k

ogrenme

kavramma,

verilmektedirtjiisman

IV.Milli
aciklamasmda

ogretim

yontemlerinden

90k

ogrenme

stratejilerine

onern

ve Turan, 2002:77).

Egitim

Surasmda

Milli

Egitim

" ... A vrupa ve dunya ile butunlesme

ve Ktilttir Bakanmm
ana hedeflerinin

sura ile ilgili

aynlmaz bir parcasi

olarak, egitimde de caga ve degisen kosullara ayak uydurulacak degisim ve donusumleri
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gerceklestirecek

kararlan

birlikte

uretmek.i''amacim

sisteminin yeniden yapilandmlmasi

konusunda

belirtmisti.

Bunun yanmda

egitim

da egitimin ogrenen odakli yani ogrenci

merkezli egitim _ ogretim, yasam boyu egitim ahskanhgmm kazandmlmasi ve ana dilin cok iyi
ogrenilmesi konulannda hedefler konulmusturffV .Milli Egitim Surasi, 2005: 11-12).

Surada

Temel

Egitim

Komisyonu

tarafmdan,

egitim

sisteminin

yeniden

yapilandmlmasi gerekliligi konusunda alman kararda;
•

Kibns Turk toplumunun bilgi cagmda diger toplumlar arasmdaki yerini

almasma,
•

Kibns Turk toplumunun sosyal, kulturel, ekonomik alanda gelismesine,

•

Egitimde firsat esitligine,

•

Y asam boyu egitime,

•

Degisime acik egitime,

•

Egitimde

yapilandmlmasi

bireysellige,

olanak

saglamak

amaciyla

yeniden

gerekmektedir,

konulannda hem fikir olunmustur. Boylece egitim sisteminin yeniden yapilandmlmast
surecinde alman kararlar gerek egitim surecinin yeniden yapilandmlmasi,
yapisal duzenlemelerin yapilmasi cahsmalannda

gerekse yasal ve

alman kararlar sonucunda, egitimin; degisen

dunyada caga uygun bir anlayisi benimsemesidir(IV.Milli

Egitim Surasi, 2005:56).

Ozellikle son yillarda A vrupa' da egitimin yeniden yapilandmlmasi icin bir cok eylem
planlan hazrrlanmaktadir. Bunlardan biri olan Bologne Sureci'nde de egitim ile ilgili bir cok
karar yer almaktadir, Bu surecin kapsammda yer alan etkinlikler alt! eylemle ozetlenmistir.
Bunlar;
•

Egitim alamnda insanlann uluslararasi hareketliligi,

•

Bilgi iletisim teknolojilerinin egitimde kullammi hakkmdaki

uluslararasi projeler,
•

Bilgi ve deneyimin aktanmi ile kurumsal iliskileri amaclayan bilgi

iletisim agi,
•

Dil ogretimi ve kisi hareketliligi,

•

Egitimde yenilikciligi iceren projeler,

•

Egitim alanmda yeniligi ve kaliteyi artirmayi hedefleyen, uluslararasi

isbirligi ve ortakhklara dayanan projelerin gelistirilmesi,
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olarak belirtilmi~tir(http://ec.europea.eu/

education/policies/ educ/bolgna _ en.htm)

Yukandaki alti eylem programmdaki genel amac, egitimdeki kalitenin
gelistirilmesinde katkida bulunmaktir. Bu sayede, bireylerin yasam boyu ogrenme imkanlanm
gelistirme taahhudunu de icermektedir,

Gunumuzde cagdas devletlerin seviyesine ulasmada ve gelisen teknolojiyi yakalamada
rol oynayan en onemli faktor egitimdir, Bu baglamda egitimin tammma deginirsek, egitim
bireyin istendik davrarus degistirme sureci olarak tammlanabilir.

Egitim diger sistemlerle

iliski icerisinde varolan ve yine diger sistemler gibi gelismeye ve degismeye ihtiyac duyan bir
sistemdir(KTOS Cagdas Egitim Modeli, 2000: 18).

Bir toplumun cagdas uygarhk duzeyine cikmasmda en onemli oge olan egitim, sistem
olarak yapisal ozellikleri ve amaci, cagdas uygarhgi yakalamanm ve kalkmmayi saglamamn
temelini olusturmaktadir,

Egitim sisteminin temel ogesi insandir. Onemli olan bu sistem

icerisindeki insan niteligidirt Yildmm, 2002:77).

Egitim orgutlerinin hem yapi hem de havasmda kisiler arasi iliskilerin rolu 90k buyuk
oldugundan

dolayi

kabul alam da o derece onem tasnnaktadir,

parcalanru kaynastirarak

ve ahenkli bir bicimde cahstirmak bakimmdan, dengenin surekli

olarak goz onunde tutulmasi gerekmektedir.
uzerinde

cahstigi

olusudurtbursahoglu,

ham

maddenin

gelen

ve

topluma

giden

msan

1999:29-41 ).

degerlendirme

Degerlendirme,

Okul orgutunun en onemli ve acik ozelligi,

toplumdan

Egitim orgutlerinin belirledikleri
mutlaka

Bir egitim orgutunun

sistemini

hedeflere ulasip ulasmadtklanmn

yogun ve sistemli

sistem gelistirmenin

baslangici

olarak kullanmasi

sayilmaktadir.

belirlenmesinde
gerekmektedir.

Egitim sisteminin surekli

iyilestirilmesi, insana verilen degeri ve insanm bugunden farkh olacak, gelecekteki yasamma
hazirlamasi anlammda ele almabilir. Degerlendirme, yanhzca ciktiya bakilarak, ogrenci basan
ve basansizligi

ol9iit almarak

yapilacak

kaliteli

sonuclar

yanhs

sonuclara

sebebiyet

verebilirt Yildinm, 2002:90).

Egitim sisteminde hedeflere ne derece ulastiklanru anlayabilmek icin denetime ihtiyac
duyulmustur. Denetim yapilmadigmda

sistem tam calisamaz ve orgutteki isler karmasiya

donusebilmektedir.
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Teftisin, orgut icinde zorunlu olmasi, orgutun kendi varlignu surdurmeye kararh
olusunun

dogal bir sonucudur. Her orgut var olus nedeni olan amaclanmn

gerceklesmesi

durumunda si.irekli olarak izlemek ve bilgi edinmek zorundadir. Bu da orgutun girdilerinin,
si.irecin ve ciktilann planh ve si.irekli bir sekilde kontrol edilmesi ve degerlendirilmesi

ile

olanakhdm I'aymaz, 2005 :6).

Cagdas ve bilimsel denetim anlayisina gore denetim sadece kontrol amach degil aym
zamanda sistemi ve egitim-ogretim
objektif

ve

saghkli

bir

gerekir(http://www.inoni.i.edu.tr:

si.irecini gelistirmek amactyla yapihr. Bu nedenle daha
denetim

19m

butun

Tamlama,

almak

si.irecinin gelistirilmesidir. insan

etkili bir sekilde kullarulmasi ve gelistirilmesi amaciyla di.izenlenir.

degerlendirme

ve gelistirme

ozdenetim ve degerlendirme
hedeflerindendir(Aydm,

dikkate

2005).

Cagdas egitim denetiminin amaci, ogretme-ogrenme
ve madde kaynaklannm

girdileri

islevlerini

icerir. Surece katilanlarda

ruhunun yaratilmasi ve surdurulmesi,

si.irekli bir

denetimin onde gelen

2000:20-21).

Denetim si.ireci, ogrenci basansi iyilestirmeye yardim konusunda aracihk eden bir
islev gorur. Denetim bireyler ve gruplarla calismayi icerir, Denetimi gerekli kilan birinci
unsur, yonetim literati.iri.inde bulunan entropy olarakta bilinen orgutun guc kaybetmesini
onlemektir. Sistem denetim araciligi ile parcalan

arasmda acikhk egilimine girer. Sistem

denetimsiz kalirsa yalmzlik, di.izensizlik, kapahhk ve duraganliga

gomulur ve gi.i<; yitimi

ortaya cikart Aydin, 2005:3).

Egitimde
ogretmenlerin

denetim,
ogretimsel

anlayismda denetmenin
olculmektedir.

ogretirni

gelistirme

davramsi

gelistirme

amaciyla
sureci

yoneltme,
olarak

degeri, egitim ve ogretim gelismesine

rehberlik

etme ve

tammlanabilir.

Denetim

yaptigi katki derecesi ile

Denetimde, beklenen de bu katki derecesinin artmlmasidir.

etkili denetim herkesin en iyi katkiyi yapabilecegi

Bu bakimdan,

bir cevreyi saglamaya yardimci olan

liderlik davrarusi gerektirir. Denetim, egitirni gelistirme si.irecinde, ogrencilerle cahsan kisiler
olan

ogretmenlere

daha

hizmetidir(http://www.ogretmen.net:

1y1

gorev

2005).
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yapmalan

19m

sunulan

yardim

Denetimle ilgili yapilan bazi tammlar; denetim, orgutsel eylemlerin kabul edilen
amaclar dogrultusunda saptanan ilke ve kurallara uygun olup olmadigmm anlasilmasi sureci
olarak da d-U~-Unebilir(http://www.cu.edu.tr: 2006 ).

Teftis, bir kurumdaki is ve islemlerin belirlenen amaclar ve yururlukte olan mevzuat

dogrultusunda saptanan ilke ve kurallara uygun olarak yurutulup yurutulmediginin
tesbitidir(http://denetde.org.tr: 2005 ).
Arapca bir sozcuk olan teftis karsiligi kullamlan kimi sozcuklerdeki farkhhklar,
denetim kavrammm algilarus farklihklanm ve bu kavramm farkh yonlerini ortaya koymaktir.
Kontrole dayah, bazen kontrol surecinde icinde gorulen denetim bicimi icin inspection
kullamrken, bazilannca yoneltme sureci icinde dusunulen, denetimin daha kapsamh eylemler
butunu olarak goren denetim bicimi icin supervision denmektir. Bu tarumlar her zaman
yanhzca bu simrlar icinde kullamlmayabilir. Daha nesnel bir aynm yapildigmda amaclara
ulasmada hangi yontemlerin nasil uygulandigiru belirlenmelidir. Bu amac ve yontemler
yanhzca ulkeden tilkeye degil, eyalet ve bolgelerde de farklihklar gosterebilmektedinfsasar,
1995:21).

Teftis,

yapilan calismalan denetlemek ve degerlendirmek, daha verimli hale

getirilmesini saglamak icin ilgililere onerilerde bulunarak

kurumlardaki personele

cahsmalannda ve yetistirilmelerinde rehberlik yolu ile yardimda bulunmak gibi genis bir
hizmet alanma sahiptir(Taymaz, 2005 :2).

Denetim, kamu yaranna

davrarusi kontrol yontemi olarakta tammlanabilir.

Duzenleyici mekanizmalardan en 90k kullarulamdir. Cunku onleyici ve duzeltici eylemler
uyumu saglamanm ilk kosuludur. Bu bakimdan mufettis kendisine verilen yatmmlara son
care olarak basvurulacak bir ogretmendir. Teftis egitim surecinin bir ogesidir. Onceden
kararlasmis egitim ve ogretim amaclanmn gerceklesme derecesini bulmaya yaranlsursahoglu,
2000:126).

Son yillarda ise egitimde denetim insan kaynaklannm gelistirilmesine onem verildigi,
orgutlerin insan kaynagim gelistirmeyi ve etkili bir bicimde kullanmayi amaclayan bir
denetim anlayiyismm vurgulandigi gorulrnektedir.
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Cagdas

denetim

en carpici ozelligi

insan kaynaklanna

verilen

onemdir.

kaynagimn gelistirilmesi ve en etkili bir bicimde kullarulmasi amaclanmaktadir.
ogrenmeyi ve ogretmeyi etkileyen etkenlerin tumunun degerlendirilmesi

insan

Denetim,

ve daha etkili bir

ogretmc ve ogrenme ortami hazirlanmasidir. Degerlendirmede kullamlan yontemlerde dahil,
ogretme ve ogrenme surecinde rol oynayan etkenlerin tumu, soz konusu degerlendirmenin
kapsamma girmektedir. Bu degerlendirmenin
kilmmasidir/Aydm,

sonuncul amaci egitim surecinin daha etkili

2000:19).

Cahsanlann

verim

ve etkinliginin

serbestlik tamyarak yarancihklanm

artmlmasmm

kosullanndan

biriside

onlara

sergilemeye olanak vermektir. Bu aym zamanda bireyler

icinde gereksinimdir. Ote yandan eylem ve amac uygunlugunun saglanmasi icin de denetim
sarttir, Denetim

uygulamalannda

amaci engelleyecek

bireysel

serbestliklere

yer verme

yoluyla denetleme serbest olma dengesi kurulmahdir. Bunun yapilmadigi durumlarda denge
asm serbestlige kayarsa, eylemlerde plandan, denetimde amaclardan sapmayla karsilasilabilir.
Dengenin
burokratik

kaydigi zamanlarda,

denetime
davramslar

gelistirmeye,

kotulesen

buyruklara

denetim,

direnmeye

bireyleri,

yamltici

oyalayici

bilgiler

kati

uretmeye

gottirtir(Ba~ar, 1999: 4).

Egitim sistemin en onemli ogeleri yonetici, ogretmen, ogrenci ve velidir. Bu ogelerin
birbirleriyle

yapacaklan

isbirligi

egitimin

niteligini

yaygm

bir

ifadeyle

kalitesini

yukseltecektir.

Sosyal orgutlerde oldugu gibi okullarda da isleyisin aksamasmm sonuclan daha gee ve
guc anlasilabilir, Onlemlerin ahnmasi da uzun sureyi ve cabayi gerektirir. Denetimin amaci da
orgutun kendi varligmm
orgutsel amaclann

ve isleyisinin

gerceklestirilme

surdurulmesi

icin zorunludur.

Denetimin

amaci,

derecesini belirlemek ve gerekli onlemleri zamanmda

almaktir. Cagdas denetimin arnaci, ogrenmeyi ve cgretmeyi etkileyen tum ogeleri birlikte ele
alarak, sureci degerlendirmek

ve daha etkili kilmak uzere gerekli onlemleri almak olarak

tarumlanmaktadir. Egitim denetiminin amaci, yetistirilmek istenen insan tipine uygun ogretme
ve ogrenme sureclerinin gelistirilmesine hizmet eder(http://www.denetde.gen.tr:

Egitim ve ogretimin denetimine
kacmilmaz

bir parcasidir.

degerlendirmeyi

Denetimde

odaklastigirruz
degerlendirme

reddetmek ya da degerlendirmeyi
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2005)

zaman degerlendirme
kavrami

bu surecin

kullanmaktan

bir ogretmenin performansmm

kacmarak,
yonetsel

anlamda

yilhk

olarak

gozden

gecirilmesi

olarak

ilan

etmek,

beklenen

yaran

saglayamayacaktm Aydm, 2005: 117).

Denetimde

beklenen

asil amac, yoneticinin

ve ogretmenin

cahsma

heyecamm

artirmak, boylece egitimde istene hedefleri yakalamak ve egitimde kaliteli hizmet sunumunu
gerceklestirmek olduguna gore, agirligm performans denetimine kaydmlmasi gerekmektedir.
Boylece, egitimde kalitenin yukseltilebilecegi

ve verimliligin

artmlmasmm

buyuk olcude

basanlacagi ileri savunulmaktadir.

Herhangi bir orgutte degerlendirme

yolu ile sorunlar teshis edilir. Bu sorunlann

cozumune dayanak olacak kararlann verilmesi seceneklerin degerlendirilmesinden

gecer ve

verilen kararlarm yurutulmesi bir degerlendirme surecini icerir, Y ani degerlendirme diger bir
tammla performans

degerlendirme,

tesbitidir. Bu degerlendirme

bir sistemin

amaclanmn

gerceklestirme

sonucunda ya eskiden ahnrms kararlarlarm

derecesinin

isabet derecesini

ogrenmek ve gerekirse duzeltmeler yapmak veya genel olarak sorunsal bir durumun varligmi
tesbit edip gerekli kararlan
gerceklestirme

alarak bu sorunlan

derecesini ve kabiliyetini

cozmektir. Boylece sistemin amaclanmn

artirma maksadma hizmet etrnektedirtfrogrusoz,

1985:12-14).

Performans

yonetimi, orgutler tarafmdan degisik amaclar icin de kullamlir. Bazi

orgutler performans yonetimini, cahsanlannm

gelisimi icin, bazilan cahsanlanmn

belirlemek icin, bazilan da cahsanlann performanslanm

ucretlerini

belirlemek icin ise kosmaktadir, Bu

nedenle performans yonetimi kavrammm tammlanmasi ve sureclerinin belirlenmesi oldukca
zor oldugu ileri surulebilir.

Performans degerlendirmesi surecinde kurum, surekli gelismekte olan bir orgut olarak
ele almmis, denetim kriterleri bu anlayisi yeniden duzenlemistir.

Denetim sureci boyunca

degeriendirmeye alman kriterler surekli gelisim anlayismm geregi olarak gunumuz sartlanna
gore belirlenmektedir.

Performans

yonetimi uzerine yapilan tammlamara

gore, orgutu istenen amaclara

yoneltmek amacryla, orgutun, mevcut ve gelecege iliskin durumlan ile bilgi toplama, bunlan
karsilastirma ve performansm

surekli gelisimini saglayacak yeni ve gerekli duzenlemeleri,

etkinlikleri baslatma ve surdurme gorevlerini yuklenen bir yonetim sureci tammlamrken diger
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tamma gore gerceklestirilmesi

gerekli orgutsel amaclara ve bu baglamda, personelin ortaya

koymasi gereken performansa iliskin ortak bir anlayism, orgutte yerlestirilmesi ve personelin
bu amaclara
derecesini

ulasrnak icin gosterilen

artmci

odullendirilmesi

bir

bicimde

sureci

ortak cabalara,

yonetilmesi,

olarak

cahsmalan

degerlendirilmesi,

ifade

ile yapacagi

katkmm

ucretlendirilmesi

veya

edilir(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/153-

154/cemaloglu.htm: 2006).

Denetim ve degerlendirmenin
degerlendirilmesidir.

Okulun

en onemli konulanndan biri ogretmen performansmm

kalitesini

performanslannm

artinlmasidir.

performanslannm

onceden belirlenmis

artiran

Performans

etmenlerden

degerlendirme,

bazi standartlara

birisi

de

kisilerin

ogretmenlerin

ya da kurumlann

gore olcme islemini iceren bir

surectir, Bir isgorenin gorevini gerceklestirmek icin yaptigi her davrarus, performansmm birer
parcasidir. Performans

isgorenin verimliligini

artiran bir kavramdir. En genel anlammda

performans degerlendirme ise, kisinin yapacagi ise

ve bu is icin sahip oldugu potansiyel

ozelliklere

ve onun

gore bireysel

belirlenmesidir(Aydm,

olarak

analiz

edilmesi

isini

basarma

derecesinin

2005: 146).

Orgutlerde performans degerlendirmenin uygulama nedenleri vardir, Bunlar;
•

Ogretmenlere donut ve destek saglama

•

Mukemmel performans sergileyen ogretmenler yetistirmek ve boylece

performansi yuksek bir orgut olusturmak
•

Ogrctmenlerin potansiyelini belirlemek ve gelistirmek

•

Hem kariyer gecis planlamasi hem de basan planlamasi icin merkez

noktasi olusturmak
•

Orguttin

stratejik

plam

dogrultusunda

performans

gelistirmek

ve

ilerletmek olarak siralanabilir.

Performans degerlendirme ogretim ve ogrenme durumlannm iyi yonetilmesinde temel
bir etkinliktir. Degerlendirme

her ogretmenin hakki olarak gorulmelidir.

Bunun icin hem

degerlendirmeyi yapan hem de degerlendirilen kisilerin bu surece aktif olarak katilmasi 90k
onemlidir. Degerlendirme

ogretmen uzerinde zaten var olan baskilanna

yerine, performans degerlendirme cahsanlann
konulara

yonlendirmeyi

hedeflemelidir.

yenisini eklemek

enerjilerini, yuzeysel eylemlerden 90k temel

Performans
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degerlendirmesinin

birinci

amaci,

ogretmenlerin

mesleki

zenginlestirmek

ve

saglanacakurtAydm,

gelisimlerini

artirmaktir.

saglayarak,

Boylece

hem

ogrencilerin
kurumsal

hem

ogrenme
de

olanaklanm

bireysel

gelisim

2005: 162).

Ogretmen performansmm degerlendirilmesi ogrencilerin basanlanru degerlendirme ile

simrh degildir. Meslektaslanmn degerlendirilmesi, meslektaslar arasmda tartismalar, bireysel
degerlendirme, yeni ogretim stratejilerini kullanma, degerlendirme si.irecindediger kaynaklan
kullanma olarak ele almabilir.
Ogrctmen denetimi ve performans degerlendirmesi; coklu veri kaynaklarma dayah
olarak ogretmenin egitim ve ogretim si.irecindekigozlenebilir ve degerlendirilebilir eylemleri
belirlemek suretiyle ana kriterler ve performans degerlendirilmesidir.
Ogretmen performans degerlendirilmesi birey ve kurum acisindan pek cok acidan
yararlar saglamaktadir.Bunlar;
•

Isgorenlerin okulun amac ve hedeflerini gozden gecirme konusunda

tesvik edilir.
•

Isgorenler islerini ne kadar iyi yaptiklan konusunda geri bildirim elde

ederler.
•

Isgorenlerin bilgi ve yetenekleri bilinir ve kullanihr.

•

lsgorenler guclu ve gelismeye acik alanlanm tarumlamaya ve sorunlu

alanlarda pratik cozumler gelistirilmeye ozendirilir.
•

Isgorenler gelismeleri ile ilgili kisa ve uzun vadeli planlan tartisma

firsatlan elde ederler.
•

Isgorenler isteklerini ve tutkulanm gerceklestirme konusunda destek

bulurlar. Boylece ogretmenler icin performans degerlendirme bir yandan kendi
yeterliklerini gosterme firsati saglarken, diger yandan da gelismeye acik alanlanm fark
etme ve onlan gelistirme olanagi elde etme acismdan onemlidir(Aydm,2005:163).

Ogretmenlerin coklu veri kaynaklannm kullarulmasi ve degerlendirilme etkinliklerine
cembersel bir yaklasimla si.irekli kilmmasi buyuk onem tasimaktadir. Ogretmcn performans
degerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler; ogretmen yetistirme politikasmm
gelistirilmesinde, ogretmen yetistirilen kurumlarm programlannm gozden gecirilmesinde,
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ogretmen adaylarmm hizmet oncesi yetistirilmesinde, egitim ve ogretim kurumlarmm ihtiyaca
uygun

ogretmenlerin

seciminde,

ogretmenlerin

adayhk

suresinde

yetistirilmesine,

ogretmenlerin gorevde yukselmelerine ve terfilerine, ogretmenler icin performansa dayah bir
odullendirme ve ucret sisteminin gelistirilmesinde degerlendirilmesini amaclamaktadrr,

Kuzey Kibns'ta teftis tuzuguntm on altmci maddesi " ... egitim ve ogretim kurumlannm
basan

derecesi,

toplam

kalite

yonetimine

uygunlugu,

performans

olculmesi

yoluyla

denetlemek" on sekizinci maddesinde de " ... ogretmenlerin okul yoneticilerin ve diger okul
cahsanlanrun
yerlesitilmesine

performansmm

etkin bir sekilde olculmesine

olanak tamyici

cahsmak. .. " esaslara gore bic;imlenmektedir(Milli

bir sistem

Egitim Denetim Y asasi,

2006:6-7).

Etkili bir performans degerlendirme yapilabilmesi icin ilk kosulu, iyi duzenlenmis i~
tammlan ve i~ analizlerinin yapilmasidir. Performans degerlendirmesinde

cok onemli bir arac

olan bir is tammmda, performans olcutleri konusuda yer ahr,

Kuzey Kibns'ta smif ogretmenlerinin

denetiminde dikkate ahnacak kriterler on ana

bashk altmda soyle siralanmaktadir;
1. Bilgisini Egitim ve ogretime yansitmasi ve derslerdeki
ogretim basarisr
•
Bilgi birikimi
•
B ilgisini yenileme
•
Bilimsel ve teknolojik
gelismeleri
izleme ve
mesleginde kullanma
•
Ogretim programlan hakkmda bilgi sahibi olma
•
Makale kitap vb. Cahsmalan
•
Bulundugu suuf ve dersin ogretim programmda
belirlenen amaclanru gerceklestirnesi
2. Planlama ve hazrrhk calismalan
•
Okul idaresi ve ayru sirufm diger subelerini okutan
ogretmenler ile isbirligi cabasi
•
Diger ogretmenlerle isbirligi
•
Yillik plaru, ogretim programlanna uygun olarak
hazirlama, haftahk semalan ve ayhk ilerleyis kayrtlari
•
Derslerin ogretim programlanndaki
amaclar ile
cevrenin olanak ve ozelliklerini dikkate alma
•
Ogretim planlannda, deney, gezi, gozlern ve arastirma
gibi etkinliklere yer verme
•
Odevler icerigi ve degerlendirilmesi
•
Isleyecegi konu ile ilgili kaynak, arac ve gerecleri
belirleme ve hazirlama
•
Ogrencileri, ileride ele alacagi konulara gore gerekli
hazirlrgt yapma bakimmdan harekete gecirme
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3. Derslik dtizeni ve Ders ici etkinlikler
•
Zumre toplantilarmda
alman kararlan

uygulamaya

gecirme
•

Ogrencilerde derse ilgi uyandirma ve buna ders saati
stirdtirme
•
Ders suresinin her arum verimli kullanma
•
Sirufa, konuya ve olanaklara uygun ogretim metod ve
teknikleri secme ve uygulama
•
Ogrencilerin ttimtintin derse katihrrum saglama
•
Ogrencilerin bireysel farkhhklaruu
dikkate alma
•
Gtinli.ik
olaylardan
yararlanma,
firsatlan
degerlendirme
•
Kaynak ve arac ve gerecleri kullanma ve kullandirma
•
Konuyu, onceki ve sonraki konularla iliskilendirme
•
Ogrencilerin
soru sormalanna
olanak saglama
ve
tesvik etme
•
Ogrencilere
sorulacak sorularla tekrar ve pekistirme
yap ma
•
Ogrencilerin, gerekirse not almalanna olanak saglama
•
Odev ve smavlarda belirledigi gene! hatalar tizerinde
durma
•
Derslikte ders koselerinin olusturulmasi ve icerigi
•
Dersligin temizlik, tertip ve dtizeni
boyunca

4. Olcme ve degerlendirme calismalan
•
Dersin ozelligine gore; smifm seviyesini belirlemeye
yonelik olarak, konu sonlannda, kisa sureli yoklama yapilmasi
•
Yoklama
sorulanm,
islenen konularla
ogrencilere
kazandmlmasi
amaclanan bilgi ve davramslari olcebilecek nicelik
ve nitelikte ve verilen yoklama suresine uygun hazirlama
•
Yoklama kagnlanrn
ogrencilere
dagitarak hatalanm
gorrne olanagi saglama
•
Yapilan
yoklamalardan
sonra,
yoklama
analizi
yaparak,
eger
varsa,
basansizhk
sebeplerini
belirleme,
bu
sorunlann cozumune yonelik onlemleri alma
5. Smif yonetimi ve Ogrencilerle iletisim
•
Suufta iyi ogretmen ve ogrenrne ortami olusturma
•
Bireysel
ve
grup
etkinlikleriyle
ogrencilere
sorumluluk bilinci kazandirma
•
Sirnfta, gerektiginde iyi bir dinleyici olma
•
6vgti ve yaptmmlan
uygun ve etkili kullanma
•
Kesinti ve mudahaleler karsismda onlemler alma
•
Ogrencilere
ayn ayn, her birinin deger oldugunu
kabullenme
ve onernseme,
bunu soz, tutum ve davraruslan
ile
hissettirme
•
Ogrencileri
olumlu
yorumlan
ile destekleyerek,
ogrenme ortamma cekme
•
Gerektiginde davrarus ve mimiklerle iletisirn kurma
•
Ogrencileri tammak ve isimleri ile hitap etme
•
Ogrencilerin tepkilerini onceden kestirebilme
•
Herkesin isitebilecegi
bir ses tonu ile konusma ve
sesini amacma uygun bicimde etkili kullanabilme
6. Kisisel ozelllikleri
•
Kihk ve kiyafetinin,
bicirnde olma durumu
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ogretmenlik

meslegine

yakisir

•
Ogrenc.ilere, iyi ahskanhk ve davrams kazandirmada
ornek alma
•
Toplumun iyiye, guzele, mlikemmele yonelik deger
olculerini tarutrna ve benimsetmede caba gosterme
•
Meslegine baghhk ve meslek heyecaru duyma
•
Ogrenciler
lizerinde karsihkh
sevgi saygi ve
yeterlil ige dayah otorite kurma
•
Demokratik tavrr alma
•
Kendine gi.iven duyma
7. Okulun genel isleyisine katkisi
•
Okulun isleyisine iliskin kurallann uygulanmasmda
yoneticilerle isbirligi yapma
•
Kurul ve kornisyonlarda gorev alma, bu gorevlerde
etkili alma
•
Nobet gorevlerinigeregi gibi yerine getirme
•
Okulun gelismesine, olanaklanrun artmlmasma ve
disiplin ortammin saglanmasma yonelik saptama, oneri ve
uygulamarda bulunma
•
Gerekli evrakr zamanmda yoneticilere verme
8. Rehberlik cahsmalan
•
Ogrencileri tarumaya yonelik bilgileri toplarna,
sosyometrik testier ve anketler gibi taruma teknikleri uygulama,
sonuclanru alma, ilgilileri bilgilendirme bu cahsmalarla ilgili
kayitlar tutma
•
Ogrencilerin egitim ve ogretim ile ilgili ve kisisel
sorunlaruu saptama ve cozumtmde yardimci alma veya ilgililerle
temas kurma
•
Ogrencilerle iyi iliskiler kurarak onlann saghkh ve
dengeli birer kisilik gelistirmelerinde sorumluluk duyma
9. Ders d1:;;1 etkinlikler
•
Bayrak torenleri ile diger torenlere, anma ve kutlama
gi.inlerine katilma ve etkinliklerde gorev alma
•
Egitici kollarda gorev alma ve aldigr gorevleri
oenmine ve anlamma uygun yi.iri.itme
•
Ogrenci velileri ile isbirligi yapma
•
Cevredeki egitsel, ki.iltlirel, sportif vb. Etkinliklerde
ogrencilerini yararlandirma cabalan
IO.Milli Egitim yasasmdaki gene! amaclar ve temel ilkeleri
gerceklestirme cabasi
•
Bi.itlin uygulamalarda Kuzey Kibns Turk Milli
egitimin amac ve ilkelerini dikkate alma
•
Ataturk ilke ve inkilaplanru ozumsernis, davrams
haline getirmis ve ogrencilerinide benimsetme gayreti icinde alma
•
Turk dilini duzgun kullanma ve kullandirmaya ozen
gosterme olarak
gosterilmektedir(Eminsel,
1997 :30 _ 3 5).

IV. Milli egitim surasinda da ogretmenin tanmum;
•

Sosyal ve toplumsal sorumluluklanm

benimseyen
•

Gerekli alan bilgisine sahip olan
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bilen, evrensel degerleri

•

Ogrencilerin

ilgi

ve

yeteneklerine

uygun

demokratik

ogrcnme

ortamlanm hazirlayan
•

Ogrenci ile cevresi arasmda gerekli etkilesimi ve degisimi yaratan ve

gelistirerek surduren
•

Ogrencilcriylc yatay iletisimi benimseyen, okul ve icinde bulundugu

sosyal cevre ile iyi iliskiler gelistiren
•

Ogretim yontemlerini ogrenci merkezli anlayisla kabullenen

•

Meslegini seven ve bir yasam bicimi olarak kabul eden

•

Meslegi ile ilgili gelismeleri takip eden, teknolojiyi kullammma acik ve

kendisini yetistirmeye onem veren olarak ifade edilmektedir(IV. Milli Egitim Surasi,
2005:98).

Egitim sisteminde
kaynaklarma

cgretmenlerin

gore degerledirrne

uygulanmaktadir.

performansmm

degerlendirilmesinde

coklu ven

sistemi giderek yaygmlasan bir bicirnde cesitli ulkelerde

Burada temel dusunce, ogretimin cok karmasik bir surec olmasi nedeniyle

farkh dokumanlastmlrms

ve farkli kaynaklarca uzerinde gorti~ bildirilmis olmasmm gerekli

oldugudur. Bir ogretmenin performansmm degerlendirilmesinde

bilgisine basvurulacak veri

kaynaklan; mufettis, okul yoneticisi, ogretmen, zumre ogretmen, ogrenci ve velidir. Bilgisine
basvurulacak kisilerde aranacak bazi ozellikler aranmaktadir. Bunlar;
•

Degerlendirilecek

ogretmenin bulundugu okulda en az 6 ay cahsrms

•

Okul rnuduru ogretmeni en az alti ay sicil amirligi yaprrus olmasi,

•

Zumre ogretmenin degerlendirecek ogretmenle aym okulda en az 6 ay

olmasi.

birlikte cahsrms olmasi.
•

Performans

degerlendirme

yapacak

olan mufettislerin

aym bransta

olmasi.

Arasnrmamn Amacr

Bugunku

Kuzey

Kibns

Turk

faaliyetleri tam olarak yurutulmemesinin
yurutulmemesinden

kaynaklanmaktadir.

Cumhuriyet'i

egitim

sistemi

en onemli sebeplerinden

icerisinde

denetim

bir tanesi caga uygun

Kuzey Kibns'ta egitim denetimin uygulanmasmi
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garanti altma almrmstir. Anayasarmzm 59. maddesinin ikinci bendinde "Kimse , egitim ve
cgretim hakkmdan yoksun birakilamaz, Ogrenim hakkmm kapsarm kanunla tesbit edilir ve
duzenlenir, egitim ve ogretim Ataturk ilkeleri ve inkilaplan dogrultusunda, cagdas bilim ve
egitim esaslarma gore, devletin gozetim ve denetimi altmda yapihr. .. " ifadesiyle denetimin
bakanhk tarafmdan yurutulmesine olanak saglamisur.

Kuzey Kibns'ta uygulanmakta olan denetim anlayismda ogretmenlere yeterli olcude
yardim ve rehberlik saglanmamaktadir.
denetmenlerin

yani mufettislerin

Cagdas egitim anlayisma gore ogretmene bu yardmu

saglamasi bir temel prensip olarak kabul edilmektedir.

Denetmenlerden beklenen asil gorev okuldaki egitim ve ogretim cahsmalannm

daha verimli

olabilmesi icin egitim ve ogretim faaliyetlerinde ogretmene yardimci ve rehber olmaktir,

Bu arastirmada ilkokullarda gorev yapan smif ogretmenlerinin degerlendinlmesinde
kullamlan teftis formlannda yer alan kriterlerinin, siruf ogretmenlerine ve okul yoneticilerine
gore onem ve sahip olma duzeyleri arasmdaki farki tesbit edebilmek icindir,

Problem Ciimlesi
K.K.T.C. Milli Egitim ve Kultur bakanligina bagli ilkokullarda gorev yapan simf
ogretmenlerinin degerlendirilmesinde kullamlan performans degerlendirme formunda yer alan
olcutlere, smif ogretmenlerinin ne derece sahip olduklan ve bu davramslan ne derece onemli
gordukleri konusunda, simf ogretmenlerinin ve okul yoneticilerinin gorusleri nelerdir?

Alt problemler

l.S1mf ogretmenlerine gore;
•

Performans degerlendirme formu'nun "Alan Bilgisini egitim ve

ogretime yansrtma" boyutunu olusturan davramslann onem di.izeyi ile bu davramslara
sahip olma duzeyleri arasmda fark var rmdir?
•

Performans degerlendirme formu'nun "Planlama ve hazirhk cahsmasi"

boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi
arasmda fark var midir?
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•

Performans degerlendirme

olusturan davramslann

formu'nun "Ders ici etkinlikler" boyutunu

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var rrudir?
•

Performans

degerlendirme

degerlendirme

cahsmalan"

boyutunu

formu'nun

"Basanyi

olusturan davramslann

olcme

ve

onem duzeyi ile bu

davramslara sahip olma duzeyi arasmda fark var rmdir?
•

Performans

olusturan davramslann

degerlendirme

formu'nun "Rehberlik

yapma" boyutunu

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var rmdir?
•

Performans degerlendirme formu'nun "Ders d1~1 etkinlikler" boyutunu

olusturan davramslann

onem duzeyi ile bu davraruslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var rmdir?
•

Performans degerlendirme formu'nun "Okulun genel isleyisine katkisi"

boyutunu olusturan davraruslann onem duzeyi ile bu davraruslara sahip olma duzeyi
arasmda fark var midir?
•

Performans

olusturan davramslann

degerlendirme

formu'nun "Kisilik ozellikleri"

boyutunu

onern duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var midir?
•

Performans degerlendirme

formu'nun

iletisimi'' boyutunu olusturan davramslann

"Simf yonetimi ve ogrencilerle

onem duzeyi ile bu davramslara

sahip

olma duzeyi arasmda fark var rmdir?
•
kanunundaki

Performans
amac

degerlendirme

ve ilkeleri

formu'nun

gerceklestirmedeki

"Milli
cabasi"

egitimin

boyutunu

temel
olusturan

davraruslann onem duzeyi ile bu davraruslara sahip olma duzeyi arasmda fark var
rmdir?

2. Okul yoneticilerine gore;
•

Performans

degerlendirme

formu'nun

ogretime yansitma" boyutunu olusturan davraruslann

"Alan

Bilgisini

egitim

ve

smif ogretmenine gore onem

duzeyi ile bu davramslara sahip olma di.izeyleri arasmda fark var nudir?
•

Performans degerlendirme formu'nun "Planlama ve hazirhk cahsmasi"

boyutunu olusturan davraruslann onern duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi
arasmda fark var midir?
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•

Performans degerlendirme

olusturan davramslann

formu'nun

"Ders ici etkinlikler" boyutunu

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var rrudir?
•

Performans

degerlendirme

degerlendirme

cahsmalan"

formu'nun

"Basanyi

boyutunu olusturan davramslann

olcme

ve

onem duzeyi ile bu

davranislara sahip olma duzeyi arasmda fark var rmdir?
•

Performans

olusturan davramslann

degerlendirme

formu'nun

"Rehberlik

yapma" boyutunu

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var midir?
•

Performans degerlendirme formu'nun "Ders d1~1 etkinlikler" boyutunu

olusturan davramslann

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var rmdir?
•

Performans degerlendirme formu'nun "Okulun genel isleyisine katkisi"

boyutunu olusturan davramslann onern duzeyi ile bu davranislara sahip olma duzeyi
arasmda fark var nudir?
•

Performans

olusturan davramslann

degerlendirme

formu'nun

"Kisilik ozelliklcri"

boyutunu

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var rmdir?
•

Performans degerlendirme formu'nun

iletisimi" boyutunu olusturan davramslann

"Smif yonetimi ve ogrencilerle

onem duzeyi ile bu davranislara

sahip

olma duzeyi arasmda fark var rmdir?
•

Performans

kanunundaki
davramslann

amac

ve

degerlendirme
ilkeleri

formu'nun

gerceklestirmedeki

"Milli
cabasi''

egitimin

boyutunu

temel
olusturan

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda fark var

rmdir?
3.
formunda"

Siruf

ogrermenlere

gore,

yer alan davramslara

smif

ogretmenlerinin

"performans

degerlendirme

sahip olma duzeyi ile okul yoneticilere

gore, smif

ogretmenlerinin "performans degerlendirme formunda" sahip olma duzeyi arasmda fark var
rmdir?
4. Simf ogretmenlere

gore onem duzeyi ile okul yoneticilere

arasmda fark var rmdir?
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gore onern duzeyi

Arasnrmanm Onemi
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyet'i
uygun bireyler topluma

kazandirmak

egitim sisteminin en onemli hedeflerinden biri caga
olmasma

ragmen bu islevini tam olarak yerine

getirdigini soylemek rnumkun olmamaktadir. Egitim sisteminin tekrar gozden gecirilmesi ve
yeniden yapilandmlmasi herkesin hem fikir oldugu bir gercektir.

Egitim kurumlanmn
onemli sebeplerinden

beklenen duzeyde fonksiyonlanm

bir tanesi; egitim sistemindeki

sekilde yurutulememesinden

yerine getirememesinin

denetim faaliyetlerinin

en

basanh bir

kaynaklanmaktadir.

Egitim sisteminde ogretmenlere yeterli derecede bir yardim ve rehberlik bulunmadigi
bir gercektir. Onlarm karsilastigi egitim ve ogretimle ilgili problemlerinin
egitim-ogretim

faaliyetlerinin

cozumunde ve

daha verimli hale gelmesine olanak saglamak icin yardima

ihtiyaclan vardir. Ogretmenlere

bu yardmun denetmenler tarafmdan saglanmasi bir temel

prensip olarak kabul edilmektedir. Modem cagm denetmenlerinden

beklenen bashca gorev,

okuldaki ogretim cahsmalanrun daha verimli olabilmesi icin egitim ve ogretim faaliyetlerine
yardimci ve rehber olmaktir.

IV. Milli Egitim surasmda ogretmenlerin gorevde denetlenmesi ve degerlendirilrnesi
konusunda alman kararlarda;
•

Egitim programlanndaki

amaclar esas almmahdir,

•

Ogrenci profili ve buna bagli olarak ogrencinin degerlendirilmesine

firsat yaratilmahdir,
•

Okullarda denetleme ve degerlendirme kurumlann olusturulmasi,

•

Ogrctmcnin

denetleme

ve

degerlendirilmesinde

rehberlik

esas

alinmahdir. Ogretmen yeterli olmadigi noktalarda desteklenmeli, yol gosterilmeli ve
hizmetici kurslan ile takviye edilmelidir,
•

Ogretmenin degerlendirilmesi ceza olarak kullamlmamahdir,

•

Ogretmenleri

denetleyecek

olanlar ilgili alanlarda uzman olmahdir,

kararlan almmrsnrtl V. Milli Egitim Surasi, 2005:102).

Kuzey Kibns'ta ki egitim sisteminde uygulanmakta
kurumlann yilda bir kere bile denetlenmedigi
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gorulmektedir.

olan denetim anlayismda bazi
Egitim sisteminin en onemli

ogelerinden biri olan denetimin tam olarak yerine getirilememesinden
tek basma

egitim

ve ogretim

faaliyetlerini

surdurmelerine

dolayi ogretmenlerin

neden

olmaktadir.

Egitim

sisteminin hedeflerine ne derece ulasildigiru kontrol edememek de egitime sisteminde en
onemli sorun olarak gorulmektedir. Egitim sistemindeki bu sorunun ortadan kaldmlmasmda
denetim sisteminin caga uygun yeniden yapilandmlmasi onemli bir rol oynayacaktir.

Bu arastirma ile saptanacak veriler isigmda ogretmenlerin yeterliklerini tesbit etme
acismdan mudur ve mufettislere

yol gosterilebilir.

Ogretmcnlcrc

hangi konularda rehber

olacaklan konusunda 1~1k tutabilir. Bu dogrultuda yapilacak hizmetici kurslan belirlemede
yardimci

olunabilir.

Ogretmenler

acismdan

degerlendirme

olcutlerinin

neler

oldugu

konusunda haberdar olunup bu yonde kendilerini gelistirmelerine 1~1k tutabilir.

Saytlttlar

1. Arastirma icin secilen omeklem evreni temsil edecek sayida ve niteliktedir.
2. Arastirmaci tarafmdan bu arastirma icin gelistirilen anket formu arastirmacmm
amacmi gerceklestirecek verileri toplamada uygun bir aractir.
3. ilkokullarda gorevli olan okul yoneticileri ve snuf ogretmenler anket sorulanm
hur iradeleri d,ogrultusunda objektif olarak yarutlarmslardrr.

Sunrhhklar

Arastirmanm

konusunun genis olmasi bazi smirlamalan zorunlu kilrmstir. Bunlar:

1.

Bu arastirma 2005 _ 2006 ogretim yih ile simrhdir.

2.

Bu arastirmarun evreni K.K.T.C geneli olarak belirlenmistir,

3.

Bu

arastirmanm

crneklemi

Iskele,

Lefkosa,

Magosa,

Guzelyurt Ilcelerinde buluna ilkokullarda gorev yapan suuf ogretmenleri

Girne

ve

ve okul

yoneticileri olarak ahnrmstir.
4.

Arastirma

denetim

sisteminde

ogretmenlerin

degerlendirilmesinde

kullanmlan formlarmdaki olcutleri ile ilgili siruf ogretmenlerinin ve okul yoneticilerin
gorusleri ile sirurhdir.
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Tammlar
Bu arastirma

acismdan

onemli

bazi temel

kavramlann

aciklanmasmda

yararh

olacaktir.

S1mf

ogretmeni:

llkogretim

okulunda

smif

okutmakla

(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretimperformans.doc,

Okul/kurum Miidiirii: Performans
okul/kurum

degerlendirilrnesine

ogretmeni

gorevli

2006).

alman

ogretmenin

miidiiriinii(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretim

gorev yaptigi
performans.doc,

2006) ..

Meslektas (Branstas): Performansi degerlendirilecek
cahsan

ve

kendisi

ile

aym

branstan

(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretim

Ogrenci: Performansi degerlendirilecek
bransmda

ders

ogretmenin

gorev yaptigi

olan

okulda

ogretmenleri

performans.doc, 2006)

ogretmenin okuttugu simftaki ogrencileri

okuttugu

suuflann

(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretim

performans.doc, 2006)

Ogrenci Velisi: Performansi

ogretmenin

degerlendirilecek

veya

ogrencilerini

okuttugu smiftaki ogrencilerin

velilerini veya bransmda ders okuttugu simflarda bulunan ogrencilerin velilerini;
(http://www. ogretmenimiz. corn/ dosya/ilko gretim performans.doc, 2 006)

Denetim: Genel olarak kurumlarda yapilmakta olan islerin kaynak, imkan ve kosullar dikkate
almarak, anayasal ve yasal cerceve ile belirlenen amac, ongorulen temel ilke ve hedeflere
uygunlugunu, dogrulugunu, duzenliligini, verimliligini, ekonomikligini,

etkinligini; objektif,

gecerli, guvenilir olcutlere gore karsilastirma yapabilme, evrensel ve ulusal standartlara ve
planlanan esaslara gore durumunu ortaya koyma, giderilebilir
bulunma, kurum ve kurum cahsanlannm

eksiklikler icin rehberlikte

performans degerlendirmesini

de iceren degisim ve

gelisim icin misyon ve vizyon kazandtrmaya iliskin oneriler getirme; basan degerlendirmesi
19m

top lam

kalite

ile

performansi

da

siire9tir(http://www. o gretmenimiz.corn/ dosya/ilko gretimperformans.doc,
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kapsayan
2 006).

bir

Gene! Denetim: Ilkogretim kurumundaki egitim-ogretim ve yonetim cahsmalan ile kurum ve
kurum cahsanlanmn performans degerlendirmesi amaciyla periyodik olarak yapilan faaliyettir
( http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretim

performans.doc, 2006).

Performans: Bir isi yapan bir bireyin, bir grubun ya da bir kurumun o isle amaclanan hedefe
yonelik

olarak

neleri

saglayabildiginin

nicel

ve

nitel

anlat1m1d1r(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretimperformans.doc,

Performans Degerlendirme:
kriterlere

2006).

Kurumun ve kurumda cahsanlann, onceden belirlenen standart

gore is basanm duzeyinin

bildirimlerin

olarak

sunuldugu

olculerek analiz edildigi ve gelisime yonelik geri

s-Urec;tir(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretim

performans.doc, 2006).

Veri Kaynag1: Kurumun ve gorevlilerinin performansmm
kriterleri

bazmda

kendisinden

bilgi

almacak

degerlendirilmesinde,
kisi

eder(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretimperformans.doc,

Ogretmen Denetimi ve Performansmm
olarak, ogretmenin egitim-ogretim

Degerlendirilmesi:

ve

performans

orneklemi

ifade

2006).

Coklu veri kaynaklanna

surecindeki gozlenebilir ve degerlendirilebilir

dayah

eylemleri

belirlenmek suretiyle ana kriterler ve genel baglamda performansmm degerlendirilmesidir
(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretim

Ilkogretim

Mufettis:

performans.doc, 2006).

ve

Yetkili

Ilkogretim

Mufettis

Y ardtmcilannuhttp ://www.ogretmenimiz.com/ dosya/ilko gretimperformans. doc, 2 006).

Yeterlik:

Bireylerin,

gorevleri ile ilgili rollerini,

getirebilme g-Uc-Ud-Ur(Akt. Aytekin, 1997 :9).

Kisaltmalar
Akt. : Aktaran

Cev .. : Ceviri
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rol amaclanna uygun olarak yenne

EARGED: Egitim Arastirma ve Gelistirme Dairesi

KTOS

K1bns Turk Ogretmcnlcr Sendikasi

KKTC : Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

Milli Egitim Bakanhgi

MEB

MEveKB: Milli Egitim ve Kultur Bakanligi

Milli Egitim Y asasi

MEY

N: Evren

p: Anlamhhk duzeyi

r: Korelasyon

Sd: Standart sapma

SS: Omeklem icin standart sapma

TEDP: Temel Egitim Destek Projesi

TKY

Toplam Kalite Yonetimi

x : Aritmetik ortalama

YOK

Yuksek Ogretim Kurumu
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BOLUMII

n.cn.t LiTERATUR VE ARA~TIRMALAR
Bu bolumde, arastirma ile ilgili kaynaklar taranarak alt bashklar halinde sunulmustur.

A.Konunun Tammlanmasi

Denetimin tammi

Egitimin istenilen duzeye getirilmek icin orgut icinde denetim soz konusudur. Bu
denetim surecinde orgutun istenilen hedeflere ulasilmasmda yapilan etkinliklerin ne derece
gerceklestiginin bilinmesi yonetimsel zorunluluktur.

Teftis dilimize Arapaca'dan girmis bir kelime olup " Bir seyi sormak ve arastirmak
demektir"(http//:www.cu.edu.tr,

2005). Teftis, "egitim ve ogretim kurumlarmda

cahsmalan denetlemek ve degerlendirmek,
ilgililere onerilerde

bulunmak,

daha verimli hale getirilmelerini

kurumlardaki

rehberlik yoluyla yardimda bulunmak,

personele

yapilan

saglamak icin

cahsmalannda ve yetismelerinde

ortaya cikabilecek disiplin ve yasa d1~1 olaylann

sorusturma ve incemelerini yaparak sonucu list ve ilgili kadamelere bildirmek islemlerini
kapsayan bir stire9tir"(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/l6l/can.htm,

2006) diger bir tamma

gore teftis, "istenilen ve gereksinim duyulan yer ve zamanda saglanan, egitim duzeyinde
uygulanabilen bir mesleksel rehberlik ve yardimdir. Denetim, egitimin programlannm bir 90k
yonunu

etkileyen

esgudumlenmis

tammlanmaktadm'Taymaz,

Denetim,
hakkmda
ortammda

ogretimi

yeterli

teknik

ve

sosyal

surectir"

seklinde

de

2005 :5).

gerceklestirecek

aynntih bilgi edinmelerine,
en

bir

bir

duzeyde

ogretmen

kazandiklan

ve

denetmenlerin,

bilgi ve becerilerini,

kullanabilmelerine

yardim

eden

uygulamalan
okul ve siruf
bir

surectir"

(http ://yayim.me b. gov. tr/ dergiler/ 161 /can.htm, 2006).

Denetim, turune bakilmaksizm

her faaliyetin icinde ve yanmda yer ahr. Ozellikle

insan unsurunun agir bastigi sosyal faaliyetlerde olmazsa olmaz diizeyinde kendisine siddetle
ihtiyac duyulur. Denetim ve gozetim hizmeti devredilemez
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ve baska bir soktere siparis

edilemez bir kamu gorevidir. Bu goreve tam anlarm ile sahip cikmak, egitime verilen onemin
de samimi ve acik bir gostergesi olacaktir(Taymaz, 2005:8).

Denetimin Tarihsel Gelisimi
Denetim, tum sistemlerde bir alt sistem ve yonetim stireclerinde bir oge olarak yer
almaktadir. Bu durumda denetim ilk defa ne zaman baslanmistir sorusuna verilecek cevap,
kolay ama belirgin degildir. Denetim, ozellikle ilk kamu kuruluslanmnm
yonetim sureclerinin

uygulamaya

konuldugu

zaman baslanrmstir

orgtltlendirildigi,

denilebilir.

Her toplum

kendi sistemlerini kurdugunda, sistemler icinde denetime de yer verilmistir. Cagmuzm sosyal
ve ekonomik gelismeleri, her sistem icin etkin bir plan ile surekli bir denetim cabasnu zorunlu
· kilmaktadufraymez,

2005: 17).

Tarihsel surecte denetim ve yonetim her zaman 90k yakmdan iliskili olmuslardir,
Cagdas

gelismeler

ugramistir.

isigmda

Denetimin

bakildigmda

tarihsel

denetimin

gelisiminde,

islevleri

tek ogretmenli

de bir parca
ve yerel toplum

degisiklige
tarafmdan

ogretmenlerin secildigi ilk olusumlar ogrenci sayisimn artmasi ile egitim hizmetlerinin birden
90k ogretmen tarafmdan sunulmasi ile farkh bir gorunum kazanrmstir. Boylece bas ogretmen
yada okul muduru denilen bir yetkilinin varhgi gozlenmeye baslanrmstir. Okul bolgelerinin
90k genis bir alana yayilmasiyla bir bolge yoneticisi yardimcisi istihdam edilmis ve bu kisiler
ilk denetciler olarak gorevlendirilmi~lerdir.
islevlerden

biri okullarm

kontrol

Cok genis bir tamrm icinde en onde gelen

edilmesi

olmustur.

Bu denetcilerin

okul ziyaretleri,

ogretmenlerin ise almmasi yada ise son verilmesi amacma yoneliktir(Aydm, 2005 :6- 7).

Denetimin tarihsel boyutunu inceledigimiz zaman 1900 tarihinden once teftis sadece
yonetimsel

nitelikte uygulamyordu.

Ogretmenler

yonetim tarafmdan

kontrol edilen birer

memurlardi. Yirminci asrm baslanna dogru uzman egitimciler tarafmdan teftis basladi. Cunktl
yeni konular uzman m-Ufetti~lerin yetistirilmesi gerektiriyordu. Artik teftis yonetimin bir kolu
olma ozelligini
gorulmektedir.
uygulanmasi

korumaktadir.1920'lerde

ise, denetimin

bilimsel

kazandigi

Bu donemde denetim, egitim ilkelerinin ogretmenler aracihgi ile ogretime
anlamma

almaktaydi.1930-40

gelmektedir.

Arastirma

ve

olcme

denetim

kapsammda

yer

arasmda ise denetimin uygulamalarmda insan iliskileri one cikrnaktaydi.

Ogretmenleri eyleme gecirebilmek icin, onlarm duygu ve heyecanlanm
anlasildi.

bir nitelik

Ogretmenlerin

egitim

etkinliklerinin
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amaclartnin

dikkate almak geregi

saptanmasma

katilmalan

vurgulanmaktadir,

1940'dan sonra mantik ve zeka yontemleri ile denetim basladi, Mantik,

istenilen sonuclan ve bunlan saglanmasinda gerekli davramslan, pratik zeka da egitimle ilgili
olanlara

katilma olanagi verilmesini

bu girisime

hedeflerinin

saptanmasmda

belirlenmesi

ve bu hedeflerin

dogrultusunda

ongorulmusttlr/Bursahoglu,

ongoruyordu.

gerceklesmesi

degerlendirme

Egitim

etkinliklerinin

icin en uygun davramslann

cahsmalanna

ilgililerin

katihrm

2000: 128).

Denetim ve Modelleri

Yirminci yuzyilm baslannda uygulamaya baslanan bilimsel yonetim anlayisi egitim
yonetim

ve denetimi

de etkilemistir.

Bu yonetim

yaklasmunda

orgut ilkelerini

okul

denetimine uygulanmistir. Okul denetimine uygulanan bu ilkeler, egitimin hedeflerinin acik
olarak

tammlanmasmi

ve

ongormektedir. · Ogretmenlerin

hedefler

dogrultusundaki

eylemlerin

acik olarak belirlenen yeterliliklere

esgtldtlmlenmesini

gore degerlendirilmesi,

denetmenlerden beklenmektedir. Bu ilkeler, sonuc alabilmek icin guduleyici kullanmasma
yer vermektedir.

da

Bilimsel yonetimde denetmen ve ogretmen arasmda iliskilere de onem

vermektedir. Bu yaklasimda denetmen ve ogretmen iliskileri bilimsel bir temele dayanmalan
ve nesnel kurallar tarafmdan yonlendirilmelidir gorusu egemendir(Aydm, 2000:12-13).

Cagdas denetim

ozelligi

insan kaynaklanna

verilen

onemdir.

Insan kaynaginm

gelistirilmesi ve en etkili bir bicimde kullamlmasim amaclar. Denetim, ogrenmeyi daha etkili
kilrnak

amaciyla

okulun

di.izenlenmektedir.

isleyisini

Denetim,

ogretmen

ogrenmeyi

ve

si.irecini dogrudan
ogrenmeyi

etkileyen

etkileyecek

bicimde

etkenlerin

tumunu

degerlendirilmesi

ve daha etkili bir ogretme ve ogrenme ortarm

hazirlama

isidir. Bu

degerlendirmenin

sonuncul amaci egitim surecinin daha etkili kilmmasidrr. Denetime okul

orgutunun butunlugu acismdan bakildigmda belli olcude bagimsiz davrarnslar butunu olarak
dusunulebilir.

Formal bir orgutte yer alan bireyler rol davramslanrun

hie bir boyutu tam

bagimsiz degildir. Bir sistem olan okul orgutunun alt sistemi durumdaki denetim de bir
butunun parcasi, ogrenmeyi gerceklestirmeyi

amaclayan surecin cgesidir (Aydm, 2000: 16-

20).

Denetim surecinin dort asamasi bulunmaktadir.
olcutlerin konulmasi

gerekmektedir.

Denetimin

Birinci asamasi yapilan plan 19m

ikinci acamasi planm gerceklesmesi

19m

isgorenlerin yaptigi islem ve eylemlerin olculmesidir. Ucuncu asamasi isgorenlerin islem ve
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eylemlerinin olcum sonuclan ile onceden hazirlanan olctmlerin karsilastmlmasidir.

Denetimin

dorduncu asamasi planm gerektirdiklerinden

ne denli sapildigim ortaya cikarmaktir. Denetim

surecinde bu dort asama her planlamadan

sonra yinelenmektedir.

edilen donutler yeni plamn yapilanmasmda

90k yonlu ipuclan verir. Denetimle elde edilen

donutler hem planm gerceklesmesi

Denetim sureci ile elde

acismda, hem de planla elde edilen urunun izlenip

degerlendirilmesi sonucunda saglamr. Denetimde, denetlenen kisinin denetleme cahsmalanna
katilmasi

denetimi daha yararli kilmaktadir.

ilgili isgorenlerle

birlikte plan amaclanmn

saptanmasi, olcumlerin konmasi, olcme islemlerinin yapilmasi, olcme sonuclan ile olcumlerin
karsilastmlmasi,

sonucunun

degerlendirilmesi,

isgorenlerin

egitilmelerinde, basanlanru yukseltmede etkili olmaktadirfbasaran,

Denetleme
gerekenin
yapilan

egitim

planmm

karsilastmlmasi,

plandan

sirasnda

gerceklestirilmesi
sapmalarm

isin yada bu isi yapan isgorenlerin

onlenmesi
degerini

kusurlanm

duzeltmede,

1990:43-44).

yapilanlarla

yapilmasi

surecidir. Degerlendirme

bicme, tamma

surecidir.

ise,

Egitim

yonetiminde bu iki yonetim sureci de, onemlidir. Cunku herhangi bir egitim orgutiinun yaptigi
yonetim planmm uygulandigi egitim programmm ne kadar basanh oldugunu ortaya cikartmak
gerekmektedir.

Denetleme,

degerlendirme

surecinin islemedigi herhangi bir orgutun var

olacagi dusunulemez. Bu sureci eksik yada yanhs uygulayan orgutler amaclanru yitirerek
islevsizlesirlerflsasaran,

Denetimin
uygulanmasi

1983: 7 6-82).

orgutler icin gerekliligi,

gerekmektedir.

yararlannm

onemi, onun buyuk bir titizlikle

Denetim, orgutsel kaynaklarm

en verimli ve yararh bicimde

kullamlmasmm orgutlerin yasamasi ve gelismesinin temel kosullanndandtrtBasar,

1999: 93).

Denetleme surecinin oneminden dolayi bir 90k orgutte yonetim surecinin dismda
denetim birimleri kurulmustur. Bir yandan yonetim surecinin icinde ustler ve altlannm eylem
ve islevlerini denetlerken diger tarafta da orgutun denetleme biriminin elemanlan, personeli
ve orgutun isletisini denetler(http://cu.edu.tr,2005)

Egitimde Denetim
Denetim,

egitim

ogretim

cahsmalanm

milli egitimin

amaclanna

yoneltrne ve bu amaclan

gerceklestirmede

lilkelerde

de denetim de bu gozle bakilmaktadir.
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ve ogretim

kademesinin

90k faal bir faaliyettir.

Gelismis

Bu bakimdan teftis egitim sisteminin

aynlmaz bir parcasidir. Denetim de ki amac ogretmen, ogrenci ve yonetici iliskilerinde
isbirligini saglamak, ogretim cahsmalannda
calismalann

sonucunu

egitim kurumlanna

imkan saghyarak kurumlann
degeriendirmektir/Gokten

cahsmalanmn

bunu gelistirmek, ogretim alanmda yapilan ilmi
yansimasina

ve programlarm

genel amaclanna

uygunlugunu

gelistirilmesine
incelemek ve

1986:26).

Denetimin en belirgin amaclan;
•

Ogrenme icin uygun bir cevre saglamak.

•

Her cocugun surekli bir gelisme gostermesi icin gerekli metod arac ve

gerec gelistirmek.
•

ilgililerle isbirligi yaparak okul veya belli bir ogrenim basamagi icin

gercek ve ulasilabilir amaclar tesbit etmek.
•

Egitim _ ogretim amaclanna

ulasmak 19m acik ve secik bir denetim

programi hazirlamak ve uygulamak.
•

Programm

etkinlik

derecesini

degerlendirebilecek

nitelikte

degerlendirme metodlan gelistirmek.
•

But-Un

bulundugu
baskalan

ogretmenlerde,

denetimin

ve egitim _ ogretim cahsmalanm
ile yardimlasarak

isbirligine

basanya

yerine getirebilecegi

dayanmak

zorunda

ulastirma mecburiyeti

ancak

hususta, bir tutum ve davrams

gelistirmek.
•

Egitim _ ogretimde gelismenin, dogrudan dogruya, ogretmenlerin kendi

kendilerini yetistirmelerine bagh oldugu inancim yaratmak.
•

Ogretmenlere, zaman zaman ortaya cikan problemlerine cozum yollan

bulmalan hususunda yardim etmek.
•

Ogrctmenlerle guvene dayanan bir iliski kurmaktirt Gokten 1986:28,29).

ilk yillarda, denetim; ogretmeni smifta ziyaret etmek ve gorulen durumu rapor etmek
olarak bilinirken

gunumuzde,

ogretmene cesitli egitim _ ogretim faaliyetlerinde

yardimci

olmak, ogretrnene moral ve motivasyon saglama ve egitim sureci icinde degerlendirmek gibi
90k cesitli faaliyetleri kapsayan bir surectir,

S.M. Gwynn' e gore denetim uce aynhr:
1. Ogretmcn basansim olcmeye amaclayan ilmi teftis,
2. Demokratik egitim rahberligi olarak teftis,
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3. Rehberlik,

program

gelistirme

ve grup

cahsmalanna

onem

veren

yaratici

teftisdirt Akt.Gokten 1986:35).

Egitimde
ogretmenlerin

denetim,

ogretimi

gelistirmeyi

amacryla yoneltme,

rehberlik

etme ve

ogrerimscl davramsim gelistirme surecidir. Denetim anlayismda denetmenin

degeri, egitim ve ogretimin gelismesine yaptigi katki derecesi ile olculmektedir. Denetimden
de beklenen bu katki derecesini artirmaktir. Bu bakimdan etkili denetim herkesin en iyi
katkiyi yapabilecegi bir cevreyi saglamaya yardimci olan liderlik davramsi geekmektedir.
Cunku egitim denetciligi kontrol edip degerlendirme

ve raporlama

surecleri dismda da

islevleri olan bir gorevdir. Mufettis ve etkinlikleri arac boyutundaki kontrol, degerlendirme ve
raporlama ile, amac boyutunda da duzeltme ve gelistirme islevleri yer ahr. Bu anlamda
denetim, egitimin gelistirme surecinde, ogrencilerle cahsan kisiler olan ogretmenlere daha iyi
gorev

yapmalan

19m

sunulan

yardim

surecidir(http://yayim.meb.gov.tr

Idergiler/l 60/yalcinkaya.htm,2006).

Egitimde denetim etkinlikleri belirli bazi prensiplere gore duzenlenir.

Saptanmaya

calisilan her prensip, sistemin isleyisine yon veren bir kavram olarak gelistirilmistir. Egitimin
amaclanna ulasmada uygulama yapilan kurumlar genellikle okullardir. Bu nedenle amaca
ulastinci etkinlikle okullarda agirhk kazamrken okulda yapilan egitim denetiminde
prensipler goz onunde bulundurulmasi

gerekmektedir.

genel

Bunlar; denetim icin kisa ve uzun

sureli planlar yapilmali ve calismalarda kisi ve kuruluslarla isbirligi esas ahnmahdir, denetim
surekli degisim ve gelisimi icin olanaklar saglanmahdir, denetim arastirma ve bulgulann ve
yeniliklerin

aciklanmasmda

surecinde egitim programi

ve sonuclardan

yararlanmasmda

ile ic ice girmesi saglanmali,

faaliyetlerine

yardimci

olurken

etkinliklerin

gelisimine

olanak

ogretmenlerie
saglamahdir,

yonetici ve diger ilgililerin katilmalanm

isbirligi
denetim

saglanmahdir

yardimci olmahdir,

denetim

denetim ogretim ve ogrenim
saglanmah,

denetim

okul

d1~1

etkinliklerine

okuldaki

ogretmen,

ve son olarak denetim etkinlikleri

katilanlar ve ilgililer tarafmdan surekli olarak degerlendirilmelidirt'Taymaz,

2005 :41-42).

Egitimde yapilan denetim ve degerlendirme alanma gore iki tur teftis yer alir, Bunlar;
kurum teftisi ve ders teftisidir. Bir egitim kurumunun amaclanm gerceklestirmede

insan ve

maddi

edilmesi,

kaynaklannm

saglama,

yararlamlma

durumunun

gozlenmesi,

kontrol

incelenmesi olcultlerine gore degerlendirme islevi kurum teftisi olurken, ders teftisi bir egitim
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kurumundaki ogretici olarak gorev yapan ogretmenlerin ogretim ve egitim etkinliklerindeki

cahsmlanmn gozlenmesi, incelenmesi ve degerlendirilmesidir (Taymaz, 2005 :28).

Ders

teftisinde

degerlendirmenin

ogretmenin

ogretim

yapma

ve

ders

vermedeki

basansuu

yam sira eksikliklerin giderme, yetenekleri gelistirme, meslege ve cevreye

uyumu saglama, yenilik ve degisikliklerini de kapsamaktadir. Ders teftisi olarak nitelendirilen
simf ici etkimliklerin denetimi icin ogretimsel denetim ve kliniksel denetim kavramlanda
kullarulmaktadir (Taymaz,,2005: 172).

Ogretimin gelistirilmesi cabasina katilan tum egitim isgorenlerine liderlik saglamakla
gorevli okul personelinin gosterdigi cabalar ogretmenin mesleksel buyume ve gelismesini
gudulemeyi; egitim hedeflerinin, ogretim materyallerinin,

ogretme yontemlerinin ve ogretim

degerlendirme etkinliklerini kapsar. Ogretimsel denetimin amaci ogretme ve ogrenme si.irecini
gelistirmek ve etkili kilmak icin simf ici etkinlikler i.izerinde odaklasan planli ve programh
eylemler bi.iti.ini.idi.ir(Yildmm,2000:37-38).

Ogretimsel denetim kavrami, bir ogretim kurumu icinde yer alan farkli egitimci
gruplann yerine getirdikleri 90k genis bir si.ireci tammlar. Ogretimsel denetim ogretmenlere
hem bireysel hem de grup icinde hizmet etmektedir. Temel olarak ogretimsel
ogretim si.irecinin iyilestirilmesinde

denetim;

ogretmene yardim saglamaktadir. Bu yolla ogretmene

performansma iliskin objektif bir geri bildirim saglar. Ogrctimsel denetim, profesyonel bir
anlayis ve olumlu bir tutum icinde ogretim si.irecinde ortaya cikan sorunlann tammlanmasi ve
cozumlenmsei yoluyla ogretmenlerin si.irekli mesleki gelismelerinde katkida bulunur (Aydm,
2005:36-37).

Smif ici ogretimde
yeterliligini

artirmak

ogretmenin

amaciyla

daha etkili kilmmasmi

yapilan

kliniksel

denetimde;

saglamak ve ogretimdeki
ogretmen

davramslanm

degistirme ve gelistirme yoluyla ogretimin gelistirilmesi amaclamr. Kliniksel denetimin en
onemli ozelligi ogretme ve ogrenme si.irecine iliskin verilerin gozlern ve inceleme yolu ile
birinci

elden

saglanmasiduf'Taymaz.XnrSi l Zd).

Ogretmenin

suuf

ici

ogretimindeki

yeterliligini artirmak yada ogretmeni daha yeterli kilmak amaciyla planlanrrus bir program ve
uygulamadir. Kliniksel denetimde veriler simf icinde gercek yasantidan elde edilir. Toplanan
veriler, daha etkili bir ogretme ve ogrenme si.irecini gerceklestirilmesi amaci ile analiz edilir.
Bu analizde, ogretmen denetmen iliskisi, prosedi.irler, stratejiler uzerinde durulur. Ogrctmenin
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rol davramsnu

degistirme

yoluyla

etkili bir ogretim

gerceklestirmeye

cahsihrt Aydm,

2000:39).

Kliniksel

denetimde

mufettis

ile ogretmen

gercek siruf ortammda

karsi karsiya

bulunur ve karsihkli iliskiye dayah bir etkilesim gerceklesir. Bu tur denetim bes asamada
gerceklesir. Bunlar;
a. Gozlem oncesi gorusme
b. Gozlem yapma
c. Analiz yapma
d. Gozlem sonrasi gorusme
c. Degerlendirme'dirf'I'aymaz,

Klinik denetim,

2005:174).

denetmen ve ogretmen

arasmda bir ortakhk ve fikir paylasmu

gelistirmek, ogretmenin ogretimsel becerilerini iyilestirmek acisindan 90k yararh olmakla
birlikte , klinik denetim tum ogretmenler icin uygun bir yaklasim degildir. Klinik denetim
sureci hem ogretmen hem de denetmen icin 90k fazla zaman ayirmayi gerekmektedir. Bir
diger tehlike de bu yaklasimm

90k fazla kullamlmasi

aliskanhga ve bir torene donusebilmesidir.

durumunda butun asamalann

bir

Bu yaklasimda ogretmenin performansi zaten iyi

olan ve boylesine yogun bir denetime gereksinim duymayan bazi ogretmenier icin yersiz bir
asm denetim uygulanrrus olacaktir. Ogretmenlerin mizaclan ve gereksinmeleri de ogrenme
stilleri kadar farkhdir.

Klinik denetim bazi ogretmenler

icin 90k uygundur

ama bazi

ogretmenler icin hie uygun olmayabilir(Aydm 2005:46,47).

Ilkogretirn kurumlannda

simf ve ders denetimi ogretmenlerin

basan durumlanm

degerlendirmek ve gelistirmek uzere saptanan ilkelerle uygun olarak yapihr,

Egitimde Performansm Degerlendirilmesi

Gunumuzde egitim sorunlanna yeni cozum arayislan icerisine girmektedir. Bunlardan
biride Toplam Kalite Yonetimi'dir.
degil,

bir

Kuruluslann

butun

olarak

yonetim

Toplam Kalite Yaklasirm sadece uretilen urun ve hizmet
kalitesini

Toplam Kalite Yaklasimi

ve verimliligi

artrrmayi

amaclamaktadir.

ile 90k daha yuksek rekabet ulasabildikleri

bir

gercektir, Bu yaklasim yonetim anlayisi, felsefesi, orgut yapisi ve yontemlerle bir butundur.
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insan faktorunun on plana 91kt1g1 ve bilimselligin

on kosulu oldugu bu sistemde temel

ogelerin eksiksiz uygulamasi ile basanlabilir. Bunlar;
•

Hatalan ayiklamak yerine hata yapmamak yaklasmu benimsenmesi.

•

Grup cahsmalannm

Toplam Kalitenin aynlmaz bir parcasi oldugunu

kabul ederek orgutteki gorevleri bu cahsmlan destekleyecek sekilde dagitrnak.
•

Isletme icindeki butun planlama ve uygulama

cahsmalanni

surekli

gelisme anlayisma uygun olarak duzenlemek.
Bu tic temel ogeyi benimsemis ve Toplam Kaliteyi hedeflemis kuruluslarda, orgut
yapisi da cgelerini destekleyen ve uygulanmalanm
orgutlerdeki

yonetim

yetistirilmesine

stratejik kararlar

kolaylastiran bir yapida olmahdir. Bu

alan, rakiplerini

inceleyen,

eleman secimine ve

daha 90k zaman ayiran bir konumdadir. Operasyonlar ise bolurn, takim gibi

tarafmdan tum yetki ve tedarikci, kendisinden sonraki bolumu ise musteri olarak gorur. Takim
kararlan yerinden karar alma ilkesine dayah olarak verilir. Takimlar kendilerine ait isin bir
butun olarak tumunu yaparlar. Takim icinde hiyerasik duzen yoktur. i~ tasanmi, sosyal ve
teknik

kriterler

esit

onemde

yap1hr(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/163/gunbayi.htm,

Bir kurumun tinin ve hizmetlerinden

dusunulerek

2006).

yararlananlar

icin kalite oldukca onernlidir.

Kalite, mal ve hizmetlerin fiziki durumu, verimlilik oram, guvenirligi ve uretim kaynaklarmm
verimli kullammnu icerir. Geleneksel yonetim yaklasimmda standartlara uyma kosuluyla bir
olcude hata ve israfa musamaha vardir, TKY' de ise hedef, uretimde sifir hata yonetimi ne

gecmektir. Kalite, uretim sonrasi yapilan kalite kontrolleriyle degil, uretim surecinde gerekli
mudahaleler yaparak, urunun hatasiz uretilmesiyle saglarur. Kalitenin saglanmasi uretim
surecinin belli basamaklanm

degil, ham madde seciminden urunun elde edilmesine kadar,

butun uretim kademelerini

icerir. Kaliteyi, bir orgutte belirli kisileri degil, cahsanlann

hepsinin

dusunmesi

ve

caba

ula~1labilir(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/144/temel.htm

gostermesi

ile

, 2006).

Egitimde kalite kavrarm bir 90k anlami cagnstiran bir ifadedir. Cunku egitimin kalitesi
tarihsel olarak karakterize edilir. Zamanla degisir ve amaclann, islevlerin ve ortaya koydugu
urunlerin degiskenligi ile ilgili olarak cografik sekilde farkhlasir. En genel anlarmyla egitimin
kalitesi, egitimin amac ve islevlerini gerceklestirmeye veya basarma bicimi ve derecesi olarak
kabul edilmektedir. Gunumuzde egitimde kalite kavrami, bir ogrctmcn veya ogrencinin siruf
ortammda iletisim kurmasi veya akreditasyon
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sartlanrun yerine getirilmesinin

boyutlanm

asrrustir. Kalitenin farkh tammlan

arasmda, egitimin kullanma amaclanna

ogrenciler ile mezunlan bekleyen is dunyasmdan olusan musterilerinin

uygunlugu ve

isteklerinin yerine

gelmeside bulunmaktadir. Egitimde daha iyiye gitmek icin bir 90k cahsmalara yapilmaktadir.
Bu cahsmalann basanh sonuclar almasi icin 90k sistemli ve cagdas dunya ihtiyaclanna uygun
olmahdir. Egitimde kalite cahsmalan ve arayislan gecmiste oldugu gibi simdi ve gelecegin
dunyasi icin de aym derecede onem tasimaktadir.

Ilkogretimin,

kulturel

surekliligi

saglamasi,

istikrarh

demokratik

bir

toplumu

olusturmasi, halkm yasam kalitesinin yukselmesi, yasam boyu surecek bir ogrenmenin ve
insamn gelisimin olusturmasi, surecinin tartisma konusu edilmesi, olgusundan hareketle kalite
tartismalannm
kurumlannda

da buradan

baslayabilecegi

zorunlulugu

vardir. T.K.Y'i anlayisi,

egitim

da uygulama imkam bulan hatta biraz zorunluluk duyulan kuram ve ilkeler

arasmda yer almahdir. Bu dogrultuda T.K.Y'i egitim kurumlarmda hem bir yonetim felsefesi,
hem de bir yonetim anlayisi olarak uygulanabilmesi icin kalitenin cesitli ozellikleri acismdan
tammlanmasi gereklidir(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/163/gunbayi.htm,

Egitimde

kalite

denildigi

zaman,

egitim

sisteminin

2006).

begenilmesi,

kusursuzlugu,

insanlarm yenilikleri izleyebilme bilgi ve becerisine sahip olmasi, kisaca bu davramslan
gosteren

insanlann

kaynaklannm,
egitim

yetistirilmesi

fiziksel kaynaklanmn,

teknolojisinin,

akla

gelinebilir.

ogrenci hizmetlerinin,

ogrenci-okul-sektor

programmm

kalite

Egitim

is birliginin,

sisteminin

egitim

yonetimin

ve

egitirn
ile

dengesi

yukseltilebilirihttp ://yayim.meb.gov. tr/ dergiler/144/temel.htm,

insan

sosyal ve kulturel cevrenin,

zenginlik

Egitimde T.K.Y'i, egitimin butun paydaslannm

kalitesi,

2006).

belli bir oranda egitimde karar alma

surecine aktif bir sekilde katildigi, surekli iyilestirmeler ile artan musteri tatminin karakterize
ettigi bir yonetim yaklasunmi egitim sistemine hakim kilma surecidir. Burda ki arnac; surekli
egitim ile cahsanlann
dogru

algilamp

memnuniyetlerinin

niteliklerinin yukseltilmesi,
degerlendirmesi,

artmlmasi

kaliteyi

ve son olarak

cagm getirdigi degisim ve gelismelerin
artirarak

karar

alma

hizmetten
surecinde

gerceklestirilmesidir.

Toplam Kalite Yonetimin saglayacagi yararlar soyle siralanabilir:
Kurumsal acidan, ·
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yararlananlann
takim

kanhmmm

•

Hizmetten yararlananlann memnuniyeti saglamr.

•

Hizmet sunumunda guvenilir ve guncel olur.

•

Hizmetten

yararlananlarm

birimle

olan iliskilerinde

guven ortarm

olusturur.
•

Surecler rasyonellestirilir.

•

En az maliyetle en iyi sonuc ahrur.

•

Kaynaklann amaclara yonelik kullanilmasi saglamr.

•

Uygun bir kurum kulturu olusumu saglarur.

•

Ogrencn birey ogrenen organizasyon felsefesinin kurumda yerlesmesi

saglanarak surekli egitim kurumlastmhr,
•

Kalite kurulu, kalite gelistirme ekibi ve kalite cemberleri araciligryla

sorunlann yerinde cozttmlenmesi saglamr.
•

Birime bagh oldugu kurumlar arasi koordinasyonun

daha kolay ve

islevsel olarak kurulmasi saglamr.
Bireysel acidan:

•

i~ doyumu

•

Karar verme, yetki ve sorumluluk alma ozendirilir.

•

i~

artar.

tammma

alanlarda cahsmalan

uygun olarak cahsanlann

bilgi ve becerilerine

ve yapilan is ile ilgili olarak cahsanlann

uygun

niteliklerinin surekli

gelistirilmesi saglamr.
•

Cahsanlann birbirlerini hizmet sunumundan yararlanan bireyler olarak

gormelerini ozendirilmesi ve ic rnusteri bilincinin yerlesmesi saglamr.

gormesi

•

Birim cahsanlann arasmda isbirligi ve guvene dayah bir ortam olusur,

•

A91k ve objektif
ve

degerlendirme

yapilarak,

gelistirmesi

kendisini

(http://meb.gov.tr/stats/ist2001/Bolum9slhtm,

personelin

eksiklerini
saglarur

2006).

Egitimde kalitenin saglanabilmesi ve devam ettirebilmesi icin T.K.Y ihtiyac oldugu
soylenebilir. Egitimde kalite yonetimi dendiginde insan yetistirmede
gelmektedir. Ogrenci, veli tatmini ve ciktumezunjdan

hata yapmama akla

isverenin memnuniyeti, hatasiz insan

yetistirmeye baghdir. Insam hatasiz gelistirme: Girdiler( egitim prograrm, egitmanlar, diger
calisanlar, para, egitim araclan), Bu girdilerin egitim sureciiislem) baslamadan sifir hatali
yada kaliteli olmasi gerekmektedir.

Egitim silreci(program,
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yontemler, uygulama ve geri

beslenme); crktilarrogrenci

basansi, akadernik, sosyal, ktilturel, sportif vb., list ogrenime

girme, is yasamma girme, hizrnet ici egitim, cahsanlann basansuisveren

rnernnuniyeti) ile

mumkundur.

--.,

"°",

tfodttlcd
Planlz1 '\

1

J

l

·;

1Jvgula

./'

/

Sekil-I. Siirekli Gelisme ve Hedeflerle Ydnetfm (Deming Dongiisii)
Bunun

icin

cevriminintSekil

Deming

dong-Usu de denilen

planla,

uygula,

degerlendir,

duzelt

1) kurulmasi ve isletilmesi gerekrnektedir. Orgutte surekli gelisirn icin bu

cevrimin uygulanmasma ihti yac vardirrhttp ://yayirn.rne b. gov. tr/ dergiler/ 144/ternel .htrn,2006).

Egitimde
dogru egitimlerle
ogrencilerin

kalite, dogru egitimin, dogru zarnanda, dogru kisilere, dogru rnekanda,
verilrnesiyle

gerceklesir.

aktif bir sekilde katildiklan

Egitimde

toplarn

kalite;

surekli iyilestimelerle

butun isgoren

ve

artan musteri tatrninin

karakterize ettigi bir egitim kuluturudur. Egitimde TKY uygularnasi sonucunda esnek ve
yaratici dusunce bicimini gelismekte,

surekli gelisim birincil amac olrnakta ve sonucta

organizasyon kulturu degismektedir, Hern orgut icindekileriiogretmen

ve ogrenciler) hem de

orgutun hizrnet verdigi toplurnsal cevreyi musteri olarak algilama ve bu kesirnlerin doyurnunu
gozetmek TKY'nin en onemli ozelligidir. 0 halde ogrencilerin ve ogretrnenlerin
performanslanm

ortaya cikarmak,

onlarm duygusal ve dusunsel tepkilerine

gercek

duyarh bir

yonetim felsefesi gerekli kilmaktadm Yildmm, 2002:76).

Okul toplurnunu olusturan birey ve gruplann yonetime ve egitim ogretim surecine
dogrudan katihrm gunumuz cagdas egitim anlayismm bir geregidir. Egitim surecinin yarattigi
degerlerden ogrenci, veli, toplurn ve devlet dogrudan etkilenir. Planli okul gelisim cahsmalan,
benimsedigi yaklasimlan okul rnerkezli yonetim, ogrenci rnerkezli egitim, okul-cevre isbirligi
ve okul standartlan gibi) yerelden evrensele, bugunden yanna yeni bir okul tasarlar.
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Gunumuzde

egitimde

cagdas

denetim

denildiginde;

yapilan

hizmetlerin

hukiki

duzenlemere ve belirlenmis kurallara ne derece uydugu yada uymadigi ile is gorenlerin, bu
yonde disiplin durumlannm degerlendiren klasik anlayistan uzaklasrms bunun yerine yonetim
ve egitim alanmda gorev yapan her derecedeki yonetici ve ogretmenleri degismelerden haberli
kilmak, onlara etkili bir kaynak hizmeti sunmak ve cagdas rahberlik fonksiyonunu yerine
getirmek seklinde hukuka uygunluk ve performans denetimi olarak algilanmaktadir. Bundan
dolayi, denetim, kamu sektorunde veya tuzel kisiligi bulunan kurumlarda yapilmakta olan
islerin kaynak, imkan ve kosullar dikkate almarak, mevzuat,
hedeflere uygunlugu,

dogrulugunu,

duzenligini,

verimliligini,

belirlenen

amac, ilke ve

ekonornikligini,

etkinligini;

objektif, gecerli, guvenilir olcutlere gore karsilastirma yapabilme, standartlara ve planlanan
esaslara gore durumunu ortaya koyma, rehberlikte bulunma, degisikliklere
getirme; basan degerlendirmesi

iliskin oneriler

icin, toplam kalite ile performansi da kapsayan bir surece

donii~mektedir(http://oyegm.me b. gov. tr/yet/uygulama.htm,

Performans degerlendirme, insan kaynaklanm

2 006).

yonetim surecinin onemli bir

asamasidir. Bu surecte personelin istihdarm, egitimi, kariyer basamaklarmdaki yen,
verimliligi gibi bir 90k degisken uzerinde geri bildirim saglamaktadir,

Performans Turkce'de tam bir karsiligi bulunmayan bir kavramdir. Bir isi yaparken,
cahsarun o isi hangi basan duzeyinde yaptrgmi ifade eder. Performans degerlendirme,
kisilerin, birimlerin yada kurumlarm performanslarmm onceden belirlenmis bazi standartlara
gore olcme islemi iceren bir surectirrAydm, 2005:146).

Performans degerlendirmesi; gercek anlamda cahsmaya, bilgi alisverisine, gerek
hatalar ve gerekse basanlar acismdan sorumlulugun paylasilmasma ve egitim-gelismeye
olanak saglayan dinamik bir surectir. Performans degerlendirmesi, bir baska acidan, bireyin
gorevdeki basansmi, isteki tutum ve davraruslanm, ahlak durumunu ve ozelliklerini
butunleyen ve cahsanm organizasyonun basansma olan katkilanm degerlendiren planli bir
arac olarakta tammlanabilinir.
Performans degerlendirme genel olarak calisanlann; kurumlan, ustleri ve kendileri
tarafmdan konulmus olan hedeflere ne derece ulastigru ve isin gerektirdigi yetkinlikleri ne
derece kazandigmm olcumtl olarak ozetlenebilir. Cahsarun is yerindeki performansi
uzerindeki geri bildirim almaya diger bir ifadeyle isini kurumun, ustunun ve cahsma
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arkadaslannm gozunde nasil yaptigi iel ilgili bilgi almaya ihtiyac vardir. Bu geri bildirim hem
kendisine

bulundugu

noktayi

objektif

olarak

gorme

imkam

saglayacak

hem kurumu

tarafmdan dikkate almdigi ve yaptiklanrun bir degeri oldugu gercegini gosterecek hem de
kendini gelistirmesi icin firsat yaratacaktm Yahm, 2005:64).

Performans yonetimi; okulun amac ve hedefleriyle yapilan is ve eylemler arasmda
baglanti kurmak ve hedefleri analiz etmektir. Ogretmen becerilerini, egitim sisteminin, okul
kademesinin ve dersin amaclanna gore analiz etmektedir. Her ogretmenle, okulun amac ve
beklentileri dogrultusunda acik bir iletisim kurar, ogretmenlerin en iyi performans duzeyini
kabul eder ve son olarakta egitim kalitesini iyilestirmek
duzeltme uygulamalanm
amaci kontroldur.

yapilacagnu

Ogretmenler

icin hangi alanlarda ne tur bir

saptamak ve uygulamaktir.

Performans

yonetimin

icin ayarlanrms hedefleri ve bu ogretmenlerin

ulastiklan

standartlan kontrol etmek ve standartlann ustune ciktiklannda odullendirerek ogretmenlerin
performanslanm

kontrol
_ l 54/cemaloglu.htm, 2006).

etmektir(http://www.yayim.meb.gov.tr/dergiler/153

Performans

degerlendirmenin

amaci; orgutlerdeki

isgorenlerin

performansmm

ve

basansmm olculmesidir. Bir dizi yonetsel karann verilebilmesi icin, cahsanlann performans
duzeylerinin zayif ve guclu yanlanmn bilinmesi gerekmektedir.

Diger taraftan cahsanlann

isgorenlerin islerini daha iyi yapabilmeleri icin performans degerlendirmeye
Etkili bir performans degerlendirmesi

ihtiyac vardir.

yapabilmek icin iyi duzenlenmis is tamrnlan ve i~

analizlerinin yapilmasi gerekir. Performans degerlendirmesinde

90k onemli bir arac olan is

tarurmm kapsar(Aydm, 2005: 148).

Performans

degerlendirme,

calisanm

isini ne kadar basanh yaptigim

belirleme,

kendisine bildirme ve bir gelisirn plam olusturma surecidir. Basanli bir performans sureci,
cahsana

yanhzca

verimlilik

konusunda

bilgilendirmememkte,

gelecekteki cabasim ve mesleki yonelimini de etkilemektedir.

aym zamanda
Performans

calisanm

degerlendirme

yoluyla cahsanm gelistirilmesi, onun daha etkili cabalar gostermesini saglayacak ve kariyer
plamm netlestirecektir.

Iyi planlanrms bir performans

degerlendirmenin

yoneticiye,

anlamda organizasyona saglayacagi yararlar bulunmaktadir. Bunlar;
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cahsana ve en genel

•

Performans degerlendirmesi,

yapilan is ve o isi yapan kisiler hakkmda

yoneticiye degerli bilgiler verir. Isi ve kisiyi gercekten anlamasim saglar.
•

i$ beklentileri ve sonuclan hakkmda yonetici ve cahsan arasmda iyi bir

iletisim kuruldugu zaman, gelistirilmis yontemler ve yeni fikirler icin firsatlar yaratihr.
•

Performans

iyi bir sekilde degerlendirildiginde

cahsanlar

isi nasil

yaptiklanrn bilirler ve isleri konusunda endiselenmekten kurtulurlar.
•

Cahsanlar performanslan

hakkmda zamanmda, olumlu geri bildirim

aldiklannda verimlilikleri ve is tatminleri artar.
•

Olumlu katkilar oldugu farkedildigi

anda bunlar konusularak

dogru

uygulamalar pekistirilir ve iyi performans tesvik edilir.
•

Cahsanlarla

iki yollu iletisim kuruldugu zaman amaclar acikhk ve

netlik kazamr, boylece cahsanlann odaklasmasi ve basanli olmasi kolaylasir.
•

Duzenli olarak yapilan performans

degerlendirmesi

toplantilan

ism

kalitesinin nasil algilandigi konusunda suprizleri azaltir.
•

Profeyonel

olarak performans

degerlendirmesini

ogrenmek

yonetim

becerilerinin gelistirilmesi ve sorumlulugun artmlmasi icin mukemmel bir hazirhktir.
•

Cahsarn,

yaptigi

ise ne olcuye kadar basanli

oldugu konusunda

uyarmak, performans degerlendirmesiyle daha etkili ve objektif olur.
Ttirkiye'de

ilkogretim kurumlannm

denetiminde, degisen ve gelisen sartlara gore

sorunlan belirlemek ve cozumunu ortaya koyabilmek, mevcudu iyilestirmek ve performansi
yukselterek kaliteyi arttrrmak; kamu kaynaklanm

daha etkin, verimli ve yerinde kullanmak

icin;

Performans

"Ilkogretim

Kurumlarmm

Denetiminde

Degerlendirme

Esaslan"mn
ihtiyac

belirlenmesine
duyulmu$tur(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretimperformans.doc,

Performans

degerlendirme

yonterniyle

personelin

isini istenilen

2006).

nitelikte,

siirede

beklenen davraruslarla ve normlanna uygun olarak yapma durumunu belirler. Standartlarma
gore degerlendirme denebilen bu yontemle daha 90k bireyin isteki becerisi ve ortaya koydugu
urunun kalitesi olculerek

degerlendirme

yapihr.

Buna gore degerlendirmede

yaptigi is belirlenir ve hedefler saptamr(Taymaz, 2005: 192).
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personelin

Ogretmen Performansmm Degerlendirihnesi

Ogrctmen performansmm
degerlendirme

etkinliklerinin

degerlendirilmesinde

cembersel

coklu kaynaklannm

bir yaklasimla

surekli

kullamlmasi ve

kilmmasi

buyuk

onem

tasimaktadir. Daha 90k isletmelerde kullamlan ve 360 derece performans degerlendirme adi
verilen geri bildirim toplama sistemi, is performansuu 90k yonlu olarak surekli bir anlayisla
sorgulamayi ve cahsanlann performanslan hakkmdaki bilgiyi, cahsan ile farkh iliskilere sahip
90k degisik kaynaklardan toplamayi amaclarrAydm 2005: 176). Diger tamma gore 360 Derece
performans Degerlendirme

Sistemi, bir cahsanm davramslan

hakkmda o cahsanm listlerinden, calisma arkadaslanndan,
diger

uyelerinden,

musterilerden

ve

tedarikcilerinden

(http ://www.saghk.gov. tr /makaleler/performansdegerlendirme

360

Derece

Performans

degerlendirmesinden

ziyade,

Degerlendirmenin

kisiye farkh kaynaklar

ve bu davraruslann

etkileri

parcasi oldugu proje takimlannm
bilgi

toplandigi

bir

sistemdir

.htm, 2006).

temel

tarafmdan

amaci,

performans

geribildirim

verilmesini

olanakli kilan, kisisel gelisimi saglamaktadir. 360 derece geri bildirim sureci, tum bireylerin
guclu ve zayif yonlerini anlamalarma yardimci olur. Dolayisiyla, 360 Derece Performans
Degerlendirme,

organizasyonda

formal olarak kullamlan degerlendirme

sisteminin yerine

gecen bir arac degil, formal performans degerlendirme sistemlerinin tamamlayicisi bir arac
niteligindedir(http://www.yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi41/aytac.htm,

2006).

360 Derece performans Degerlendirmenin yararlanm su sekilde siralanabilir:
•

Cahsanlann

performansuun

iyilestirilmesinde

90k yonlu

bir gen

besleme saglar.
•

Cahsanlarla

bu hizmetlerden

yararlananlar

arasmdaki iletisim duzeyi

hakkmda bilgi verir.
•

Orgutte kisisel iliskilerin gelismesi icin zemin hazirlar.

•

Cok sayida degerlendiriciye

•

Cahsanlann,

olanak saglar, tek kisinin duygusalhgi

onlenir.
yaptiklan

1~1

cevrelerindeki

kisilerin nasil gorduklerini

anlamalanm saglar.
•

Yoneticiler, cahsanlanmn

genis bilgi sahibi olurlar.
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yetenekleri ve yeterlilikleri konusunda daha

Egitim sisteminde ozellikle ogretmenlerin performansmm
Derece

Degerlendirme

degerlendirme

sistemine

son derece

benzeyen

coklu

degerlendirilmesinde

360

veri kaynaklanna

gore

sistemi giderek yaygmlasan bir bicimde cesitli i.ilkelerde kullamlmaktadir.

Buradaki asil amac, ogretimin cok karmasik bir surec olmasi nedeniyle farkh bicimlerde
dokumanlastmlrms

ve farkli kaynaklardan gorti~ bildirilmis olmasi gereklidir. Bir ogretmenin

performans degerlendirmesinde

ogrenci, veli, meslektas gorusleri, mesleki etkinlik kayitlan,

ogrenci

ogretmen

basan

kayitlan,

yararlamlabilir(Aydm

testleri

ve

benzeri

veri

kaynaklarmdan

2005: 176).

Ogretmcn hakkmda cahsanm arkadaslanndan,

astlanndan ve yoneticilerinden

gelen

geri bildirimler, kisi hakkmda ycgun bir bilgi trafigi olusmasma neden olur. Boylece tek bir
kisinin gorusuntm temel almdigi geleneksel teftis sistemine gore daha saghkh olmaktadir.
Kisinin, yaptig; isle ilgili cahsma arkadaslannm

fikirlerini ogrenmesi o kisi icin ufuk acici

olabilir. Aynca bu sistem ile geri bildirim surecine bir cok kisinin katilmasmdan
yoneticilerin

isini kolaylastiracakur.

Ogretmen

teftis surecinde

dolayi

360 Derece Performans

Degerlendirme sisteminde olasi taraflar sunlardmsekil 2)

I
Sekil 2. Ogretmenin Degerlendlrilmesfnde

360 Derece Performans

Degerlendirme

sistemini

Taraflar

digerlerinden

ayiran fark gen

beslenme ozelligidir. Bu ozelligi sayesinde bir kiside sahip olmasi beklenen yetkilerin, astlan,
ustleri, is arkadaslan
degerlendirmesidir.

ve musterileri

gibi birden

fazla degerlendirme

grubu tarafmdan

Aym zamanda, 360 derece performans degerlendirme yaklasimi 8 temel

yetenek alanmda personelin cok yonlu olarak izlemesini kolaylastmr. Bu alanlar:
•

Iletisim

•

Liderlik
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•

Degisime uyabilirlik

•
•
•

insanlarla iliskiler

•

Baskalannm yatistirilmesi

•

Personelin

Gorevin yonetimi
Uretim ve is sonuclan

geli~tirilmedir(http://www.yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi41/aytac.htm,

2006).

IV. Milli Egitim Surasmda alman 13. kararda " ... temel egitim boyunca okul ve
ogretmenlere

etkin, surekli, yonlendirici,

ogretici

denetim ve degerlendirme

hizmetleri

sunulur. Coklu denetim ve kriter tabanh denetim ve ozdenetim yapihr. Bu amacla ivedi olarak
Egitim denetim Yasasi hazirlanarak

uygulamaya

konulur .. " maddesinde

anlasildigi

ogretmen denetiminde eek yolu bir yaklasim olan 360 derece performans

gibi

degerlendirme

sistemini benimsenmistir,

Egitim Denetim Yasasmdada
cahsanlannm

performansmm

yerlestirilmesine
ogretmenlerin

calismak

" .... ogretmenlerin,

okul yoneticilerin

etkin bir sekilde olculmesine
ve bu konu

degerlendirilmesinde

ve diger okul

olanak taruyici bir sistemin

ile ilgili gortis ve onerilerini ... " maddesinde

kullamlan

geleneksel

teftis

uygulamalanmn

yerine

performansa dayah bir sistem anlayisuu getirmektedir.

Ogretmenin degerlendirilmesi,

uzerinde cok durulmus ve durulmasi gereken bir konu

olmustur. Bundan dolayi ogretmenlerin guvenilir bir degerlendirmeye
Ozellikle

ogretmenlere,

hizmetten

once

mesleki

egitimlerinde

ihtiyac duylumustur.

faydah

olabilecek

bir

degerlendirme sistemine ihtiyac vardir. Halen mevcut sartlar altmda, bir ogretmen egitimde
iken aldigi yolu kesin olarak bilmiyor;
gerektiginden

cunku yeterli bir ogretmen

olmak icin neler

habersiz, gerek o gerekse kendisini hazirlayan ogretmenler

yapuklanm

el

yordamiyla yapiyorlar. Hem ogretmen adayma hem de onun ogretmenlerine ne kadar verimli
cahstiklanm gosteren bir degerlendirme sistemine ihtiyac vardirt Ward, 1961: 192).

Cesitli degerlendirme olcutlerinden en ahsilrms olam, kideme dayah basandir. Her
meslekte oldugu gibi, egitimde de eski kusak kidemi, yeni kusak yeterliligi savunur. Kidemin
secilmesi, ogretmenin degerlendirilmesinde

ki guclukten dogmaktadir.
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Bir degerlendirme

olcusu

olarak

kidemin

yararlan,

sosyal

adalet

duygusunu

kapsamasi

kisisel

etkileri

engellemesi teskilata baghhk isareti olmasi, kolay olculebilmesi, yikici yansmayi onlemesi,
yonetirni

baskidan

saglayamamasi,

kurtarmasi

ve

degerlendrime

gi.i9li.igi.ini.i

azaltmasidir.

Y eterliligi

kusaklar arasi catismayi artirmasi, yetersiz personel teskilata yuk etmesi,

yetki ile yeterlilik dengesini bozmasi ve meslegin onemsizlesmesi
arasmdadmfrincer

bu olcunun zararlan

1986:59).

Ogrctmcnler degerlendirilirken

ilk olarak genel izlenim tekniginden yararlamlrmsnr.

Ogretmcnlcr bu esas i.izerinden meslege almrms, terfi edilmis veya maaslen azaltilmistir.
Ancak son yillarda daha saglam ve objektif bir degerlerndirme metoduna gittikce artan bir
ihtiyac hissedilmistir. S0nu9 olarak genel izlenim metodu yerine daha objektif olan bir metot
koymak yolunda cabalar sarfedilmistir.

Butun bu cabalann

ortak amaci, ogretmenlerin

yeterliligi ve basansina dair bilgi toplayarak bu bilgiyi di.izenlemek oldugu icin hepsinin bir
anlami vardir. Bu degerlendirme metodlarmdan biride stenografi ile dersleri not etmektir. Bu
metoda gore bir stenograf ders esnasmda ogrenciler ile ogretmen tarafmdan soylenen ve
yapilanlan

not etmek uzere suufa gitmektedir.

Alman notlar yaziya cevrildikten

soma

ogretmenler ve mufettisler tarafmdan dikkatle gozden gecirildikten soma ogretmenin ogretim
teknigi i.izerinde bir degerlendirme yapilmaktaydi. Ancak bu teknigi uygulamak pahahya mal
oldugu icin yayginlasmasi guc olmustur.

Diger bir degerlendirme

metodu ise degerlendirme

kart ve cetvelleridir.

Bunlar

ogretmenin yeterligini degerlendirmek uzere daha objektif bir usul saglamak icin en buyuk
cabalar ogretmen degerlendirme

kart ve cetvelleri hazirlamaya

sarfedilmistir.

Mukemmel

ogretmenlerin tasidiklan vasiflar uzerinde en genis arastirma The Commonwealth TeacherTraining Study adh arastirmadrr. Bu arastirmada gosterilen en onemli yirmi bes vasif asagida
cesitli tip ogretmenler icin liste halinde verilmistir, Bunlar;
1.

Uyum saglama

2.

Sahsi gortintls

3.

ilgiler(topluma, meslege, ogrenciler)

4.

Dikkauacikhk, kesinlik, tamhk)

5.

Nezaket(taktir, incelik, iyi kalplilik, sempati, yerinde davranma, ozveri)

6.

Isbirligifyardim, sadakat)

7.

Gtivenirlik( disiplin, asayis)

8.

Baghhkr hazir olma, canhhk, ilham)
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9.

Konusmada ahenklik

10.

Azim( cesaret, kararhhk, israr, bagimsizhk, gayeli olma)

11.

YargrlamarAyrmcihk,

12.

Saghk

13.

Dogruluk

14.

Cahskanhk

15.

6nderlik(insiyatif,

kendine guve)

16.

Cekicilikiyakmhk,

nese, iyimserlik,ho~luk,giri~kenlik,niikte,

1 7.

Temizlik

18.

A91k fikirlilik

19.

Orjinallik(hayal kudreti, yaraticihk)

20.

ilerleme gayreti

21.

Vazifeyi vaktinde yapma( suret, sozunde durma)

22.

Ruh inceligiizevki selim, tevazu, ahlak, sadelik)

23.

Arastirmai entellektuel rnerak)

24.

Kendine hakimiyet(sakinlik,

2 5.

Tasarruf severlik(W ard, 1961 : 194).

ileri gorii~, zeka, algi)

hosa giden

ses)

agirhk)

Gunumuzde ogretmen yeterligi konusunda 90k calisma yapilrmstir. Bu yeterlikleri
bashklar

altmda

toplarruslandr,

Ogretmcnin

genel

yeterlik

alanlan

6

bashk

altmda

toplanmisttr. Bunlar yukarda verilen ogretrnen vasiflan ile ortusmekte ve daha kapsarnh bir
hale donusturulmustur. Ogretmen genel yeterlik alanlan:

1. Kisisel Ve Mesleki Gelisim Genel Y eterlik Alanlan
1.

Ogrencilcre deger verme anlarna ve saygi gosterme

2.

Ogrencilerin ogrenebilecegine ve basarabilecegine inanrna

3.

Ulasal ve evrensel degerlere onem verme

4.

Oz degerlendirme yaprna

5.

Ki~isel gelisimi saglama

6.

Mesleki gelisimleri izlerne ve katki saglama

7.

Okulun iyilestirilmesine ve gelistirilmesine katki saglama

8.

Mesleki yasalan izleme, gorev ve sorurnlulukanm yerine getirme
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Belirlenen bu sekiz alt yeterligin her birinin her birinin gerceklesip gerceklesmedigini
yada ne olcude gerceklestigini

gozlem yada gorusmeler yoluyla olcme olanagi saglayacak

performans gostergeleri olusturulmustur.

Bu ana yeterliligin oncelikli amaci ogretmenlerin

hizmet oncesi ve hizmet icinde mesleki ve kisisel gelisim saglamalanna rehberlik etmektedir.
Alt yeterlik ve bunlara ait performans
gelisimlerini

planlayabilecek,

gostergeleri

varsa eksiklerini

yoluyla ogretmenler

giderebilmek

kendi kariyer

icin gerekli onlemleri hem

kendileri hemde yonetim kaderneleri yoluyla alabileceklerdir.

2. Ogrenciyi Tamma Genel Yeterlik Alanlan
1.

Gelisim ozelliklerini tamma

2.

ilgi ve ihtiyaclan dikkate alma

3.

Ogrcncilcrle iliskilerinde onlara deger verme

4.

Ogrcnciye rehberlik etme

Bu dort alt yeterlik alam olusturulurken norobilim arastirmalanndaki

calismalanmn

sonuclan ogretme ve ogrenme anlayisirmzi gelistiren heyecan verici bir potansiyele sahiptir.
Bu sonuclar;
•

Beyin yasantilar sonucu fizyolojik olarak degisir.

•

IQ dogumda sabit degildir.

•

Bazi yetenekler belirli firsat pencereleri

acikken daha kolay

kazamhr.
•

Ogrenme duygulardan oldukca etkilenir.

Bu sonuclar sayesinde ogrenme icin olumlu cevreler gelistirilmistir, Ozellikle Howard
Gardner(Multiple intelligences) ve Carl Yung(leaming styles) iki kuram ve buna bagli olarak
iki ogrenme modeli sunmuslardir. Bu modellerde ogretmenin degisen rolunu aciklamakta ve
ogrenci merkezli bir yaklasima gecisinde gerekcesinide
dolayi ogretmenlerin simdiye kadar donammlannda

olusturmaktadir.

Bu nedenlerden

degisiklikler ve ilaveler gerekmektedir.

Boylece ogrctmen yeterlik alanlan yeniden gozden gecirilmesi ve yeni duruma uygun hale
getirilmesi vazgecilmez olmaktadir. Ogrenciyi tamma yeterlik alanma sahip olmasi beklenen
beceriler diger alanlann da temelini olusturmaktadir.

3. Ogrenme Ve Ogretme Sureci Genel Y eterlik Alanlan
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1.

Dersi planlama

2.

Materyal hazirlama

3.

Ogrenme

4.

Ders d1~1 etkinlikler

duzenleme

5.

Bireysel farkhhklan

dikkate alarak ogretimi

6.

Zaman yonetim

7.

Davrams

Bu yedi alt yeterlik,
ogretme sureciyle

ilgilidir.

biri olan ogrenme-ogretmc
alt yeterlige

cesitlendirme

yonetimi

karmasik

ve 90k boyutlu

Ogretrnenin

bir yaprya

sahip

egitim ve ogretim programlanmn

surecini basanyla

planlayip,

uygulamasi

Ve Gelisimi izleme Ve Degerlendirme

1.

Olcme ve degerlendirme

2.

Degisik

ogrenmelerini
3.
hakkmda

olan ogrenme

ve

temel unsurlanndan

ve yonetmesi

icin bu yedi

Genel Y eterlik Alanlan

yontem ve teknikleri

tekniklerini

kullanarak

belirleme

ogrencinin

konu

alanmdaki

olcme
analiz

ederek

yorumlama,

cgrencinin

gelisimi

ve ogrenmesi

geri bildirim saglama
Sonuclara

Bu dort alt yeterlik
belirlemesinde

olmasi

olcme

Verileri

4.

sahip

duzenleme

sahip olmasi gerekmektedir.

4. Ogrenmeyi

ogrendigini

ortamlan

gereken

gore ogretme-ogrenmc

ogretmenin

ne kadar iyi ogrettigi

yararlamlmaktadir.

yeterlikler

surecini gozden gecirme

bu dort

Ogretmcnin
alt yeterliklere

veya ogrencinin

ne kadar iyi

olcme ve degerlendirme
ait performans

ile ilgili

gostergeler

ile

gelistirilmistir,

5.

0 kul, Aile Ve Top 1 um Iliskileri Gen el Y eterlik Alanlan
1.

Cevreyi tamma

2.

Cevre olanakalanndan yararlanma

3.

Okulu bir kultur merkezi olarak gorme

4.

Aileyi tamma ve ailelerle iliskilerde tarafsiz olma

5.

Aile katihmi ve is birligi saglama

Bu bes alt yeterlik, ogretmenlerin okul, aile ve toplum iliskileri ile ilgili sahip olmasi
gereken yeterlikler nasil gorulebilecegine <lair performans gostergeleri gelistirilmistir.
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6. Program Ve Icerik Bilgisi Genel Y eterlik Alanlan
1.

Turk milli egitimin amaclan ve ilkeleri bilgisi

2.

Ozel alan ogretim programi bilgisi ve uygulama becerisi

3.

Ozel alan ogretim prograrrnru izleme ve degerlendirme

Bu yeterlik alanmm temel kapsarm Turk milli egitim sisteminin dayandigi temel deger
ve ilkeleri ile ozel alan ogretim programmm temel aldigi yaklasimlar, programm amaclan ve
ilkeleri,

programda

degerlendirrne
ortaya

sunulan

icerik

ve icerige

uygun

anlayisi konusunda ogretmenlerin

koymak

ve

bu

konularda

olan

yontem

ve teknikler

hangi yeterlige sahip olmasi gerektigini

anlayislanm

gelistirmek

uzere

onlara

gostermektir(http://www.yayim.meb.gov.tr/dergier/sayi58/ogretmen-taslag1.htm,
Ogrctmen

degerlendirmede

kullamlan

genel yeterlik

mukemmel ogretmenlerde genellikle teslim edilen
cekmesidir.
kendilerini

Bircok ogretmenler,
degerlendirmelerine

Bunlar, ogretmeni,

ile

alanlan

yol

2006).
en buyuk

ozelligi

bazi yeterliklere ogretmenlerin dikkatini

idareciler ve mufettisler,

bu yeterliklerin,

ogretmenlerin

yarayacak bir metod sagladigi noktasmda birlesmektedir.

kendini tahlile tesvik eder ve bu yolda klavuzluk

gorevini

gorur.

Ogretmenin, iyi bir ogretmene has vasiflardan haberdar olmasi ve bu vasiflara kiyasla kendi
yetenek ve eksiklerini arada bir dusunmesine yarar saglart Ward, 1961: 194 ).

Okulda

ogretim

etkinliklerin

degerlendirilmesi,

durumuna bagimh olarak gerceklestirilmelidir.
yanmda

orgutun,

etkinlikeri

gorevin

degerlendirilerek

ozellikleri

yonetim,

olanaklar

ve cevrenin

Cunku bireyin davramsi onu ozelliklerini

ile cevre belirler.

ogretim degerlendirilmesi

Ogretmenin

yaplamaz.

yanhzca

dersteki

Ogretim etkinliklerinin

degerlendirilmesi icin ogretim surecini etkileyen her ogenin bu degerlendirme icine katilmasi
gerekir.

Bu ogeler ogretmen,

ogrenci,

yonetici

ve uzmanlar,

ortam ve olanaklar

ile

cevredirrBasar, 2000:37).

Egitimde isgorenin degerlendirilmesi yaptigi i~ ile kendinin sahip oldugu yeterliklerin
birbirine uygunlugunu ortaya cikartmak icin yapihr, Boylece bir isgoreni hem yeterliklerine
uygun bir ise yerlestirmek, hem de isin istedigi yeterlige sahip olmayan isgoreni yetistirmek
olanaklasm'Basaran,

Ogretmenin

1983 :78).
degerlendirilmesi,

ogretimin

degerlendirilmesiyle

yakmdan

ilgilidir.

Ogrctimin bir butun olarak ve devamh bir sekilde degerlendirilmesi gerekir. Ogretmen, insan
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davramsnu olusturma yada degistirme stireci icinde isgorusu gti9 ve karmasik olan bir ogedir.
Ogrenciler

dogal

cevresinden

de ogrenebilirler

ancak, bu dogal

cevrenin

ogrenmeyi

kolaylastiracak ve mumkun kilacak sekilde planlanmasi ve duzenlenmcsi gerekmektedir. Bu
konuda temel kaynak kuskusuz
ortami ile yavas kazamlacak
davrams

degisikliginin

ogretmendir.

bir davrams

olusmasim

Ogretmen duzenleyecegi

ortusiinii hizlandirma

olanaklastirma

gibi

ogrenme-ogretme

yada hie olusmayacak

onemli

bir

isgoruyu

yerine

getirmektedir(http:/ /yayim.meb.gov. tr/ dergiler/mdergi/19 .htm 2006).

Toplumun butun kuramlan ile organik bir bagmti icinde olan ve o denlide karmasik
nitelik

kazanan

egitim,

gerektirmektedir(Aydm

ogretmenlik

rolunu

zorlastrrmakta,

90k yetenekli

ogretmen

2000:36).

IV. Milli egitim suansmda

7. kararda ogretmen profili temel egitim kademesinde

gorev yapacak olan ogretmenlerin ogrenci merkezli egitim anlayisina uygun olarak profili
soyle belirlerler:
•

Ogrencilerin

ilgi

ve

yeteneklerine

uygun

ogrenme

ortamlan

hazirlayabilen.
•

Ogrenci ile cevresi arasmda gerekli etkilesimi saglayabilen.

•

Y atay iletisimi benimseyen, ogrencilerle arkadasca iliskiler kurabilen.

•

Meslegini seven ve bir yasam bicimi olarak kabul eden.

•

Egitimdeki gelismeleri takip eden.

•

Teknoloji kullammma yatkm.

•

Kendini gelistirmeye onem veren.

•

Psikodrama bulus ironi, tartisma, gosteri, gozlem ve incelem, deney,

soru-cevap gibi yontemleri etkili ve verimli bir bicimde kullanabilen olarak ifade
edilmisitirt IV. Milli Egitim Suarasi 2005:60).

Ogretmc, ogrenmeyi saglama ve kilavuzlarna faaliyetidir. Ogrctmenin olusabilmesi,
yasantilann

duzenlenmesiyle

mumkundur.

ustlenen ogretmen, ogretme faaliyetlerini
nitelikte

duzenlemelidir.

Gecerli

Ogrenmeyi kilavuzlama yada saglama gorevini
ogrencilerde belli gecerli yasantilan

ogrenme

yasantilanni

ogrencilere

ogretmenin payi btiyukttir(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/mdergi/19

45

olusturacak

maletmede

.htm 2006).

smiftaki

Su halde ogretimi degerlendirirken ogretmeni de degerlendirmek mumkundur. Burada
ogretmen degerlendirilecek
ogrenim

olan butunun asli ve en onemli parcasidir. Gercekte ogretim ve

degerlendirilirken

degerlendirilecektirtfrincer

ogrctmen

de

ogrenime

etki

yapan

davramslanyla

1986:61 ).

Ogretimin degerlendirilmesinde

ii<; oge onem kanamr. Bunlar;

1. Programma bakilarak ogretimi degerlendirme:

Iyi yapilrms bir plan ve program cercevesinde yapilan bir ogretim, hedeflere ulasma
bakimindan buyuk kolayhklar saglar. Diger taraftan ders teftisi yapan bir mufettis ilk once
ogretmenin planma bakacaktir. Plana gore ogretmen neleri ogretmeyi planlamissa mufettis
ogretilmesi planlanan bu hususlan denetleyecektir.

Sadece plana bakarak yapilan denetim

kesin sonuclara ulasilamaz. Bunun icin ogretimin diger unsurlanm

da gozonunde tutmak

gerekir.

2. Staretejisine bakilarak ogretimi degerlendirme:

Ogretim ortammm diizenlenmesi,
cesitli ogretim yontemleri,

ogretim

ogretim arac ve materyallerinin

stratejisi

olarak dusunulebilir,

kullarulmasi ve

Ogretimi,

uygulanan

stratejilere bakarak degerlendirmede, hedeflere ulasip ulasilmadignu kestirilmesi bakimindan
ancak farazi yargilara vanlabilir.

Bununla birlikte, ogretim stratejilerinin

kendi basma deger tasir. Modem ogretim yontemlerinin
faaliyetleri

yiiklenir, ogretmenede

sebeple ogretim stratejilerini

bu cahsmlara

degerlendirmede

degerlendirmek

hepside ogrenciyi aktif ogrenme

uygun yonlendiricilik

rolleri duser. Bu

90k sik olarak bas vurulan yollardan biri

ogretmenin ve ogrencilerin smif ici faaliyetlerini gozleyip olcmektir.

3.Uriine bakarak ogretimi degerlendirme:

Mezunlann

kalitesine bakarak ogretimin degerlendirmenin

dolayh yollanda vardir.

Mezunun ust ogrenmindeki veya is basindaki basansi, ozellikle ogretimin ust ogrenimine
veya bir ise hazirhk amaciyla yapildigi hallerde bu degerlendirmede kullamlacak en onernli
olcu olur(Turgut

1985: 107).
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Degerlendirmenin,

denetim
yapan

denen

denetci,

etkinlikler
gozlern,

butununun

gorusme,

bir boyutu

planlama,

oldugunu

dusunebiliriz.

Denetim

programlama

degerlendirme

gibi pek 90k alanda etkinlik gosterir. Denetim ve degerlendirme arasmdaki

iliski Good tarafmdan editorlugu yapilan egitim sozlugunde yer alan tammda,

ve

ogretmenlerin

denetimi; okul yetkileri tarafmdan ogretimin iyilestirilmesinde, ogretmeni mesleki gelisiminin
uyarlamasmi

iceren,

egitsel

amaclann,

secilmesi ve gozden gecirilmesins
sureclerde

ogretmenlere

ogretim

yontemleri

ve ogretim

saglayan, ogretim degerlendirilmesini

liderlik yapmak

uzere atanan kisilerin

materyallerinin

yapan ve tum bu

tum cabalandirt Aydm,

2005:118).

Denetimin amaci, ogretmenlerin degerlendirilmesi

icin gerekli kosullann yaratilmasi

degildir. Denetimin amaci ogrencilerin daha iyi ogrenebilmelerini
programlannm

saglayacak kaliteli egitim

saglanmasi cabalanru surekli kilmakur. Ogretmen degerlendirme, denetimin

pek 90k boyutundan sadece biridir. Degerlendirme, denetimin ulasmak istedigi temel amaci
gerceklestiren parcalardan biridir. Ogrctmen degerlendirmede sonuc ve surec oldukca onemli
bir yer tutmaktadir.

Ogrctmenlerin

sonuc degerlendirilmesi,

ogretmen

sorumluluklarmm

orgutsel gereklilikleri ne derecede karsiladigi ortaya cikarmaya yonelik yonetsel bir islevi
yerine getirmeyi amaclar. Bu tur degerlendirme,
karar vermeyi icerir. S0nu9 degerlendirmede
karsilarruyor

ise

sonuc

degerlendirme

ogretrnenin performans duzeyi hakkmda

her zaman ogretmenin minumum beklentileri
dokumanlan

ogretmenin

iyilestirilmesi

icin

gerektiginde isten cikanlmasi icin kullarnhr. Bu tur degerlendirme sonuclan bazen de olagan
ustu performansi olan ogretmenlerin

bir odul icin aday olup olmayacagi konusunda karar

vermek icin kullamhr.

Surec degerlendirme,

ogretmenin

ogretim

surecinin

iyilestirilmesini

ve mesleki

gelisimini desteklemesi icin ona yardim olmayi hedefleyen bir denetim islevidir. Bu yaklasim,
orgutsel gereksinimlerden 90k ogretmenin gereksinmelerine odaklasir. Ogrctmenin suuf ici ve
d1~1 davramslanru

dikkate alan sonuc degerlendirmeden

yanhzca ogrenme ve ogretme uzerinde yogunlasirrAydm

Degerlendirme
degerlendirmeyi

her

ogretmenin

hakki

yapan hem de degerlendirilen

onemlidir. Degerlendirme

olarak

farkh olarak surec degerlendirme
2005: 122).

gorulmelidir.

Bunun

icin

kisilerin bu surece aktif katilmasi

hem
90k

ogrctmcn tizerinde var olan baskilara yenisini eklemek yerine

performans degerlendirme calisanlann enerjilerini yuzeysel eylemlerden 90k temel konulara
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yonlendirmeyi

hedefler.

Ogretmenler

rem performans

degerlendirme

bir yandan kendi

yeterliligini gosterme firsati sunarken diger yandan da gelismeye acik alanlanm fark etme ve
onlan gelistirme olanagi elde etmek acisindan son derece onemlidirrAydm

Ogrctmen performansmm

coklu degerlendirilmesinde,

2005: 163 ).

turn kaynaklardan elde edilen

veriler belli oranlarda kullamlarak butuncul ve tek bir degerlendirme yapihr, Boylece aym
kisinin farkh performans
olunur(Aydm

alanlan

ile ilgili kisilerin

gorusleri

almarak

degerlendirilmis

2000: 185).

Ogretmen yeterligi degerlendirilirken

akilda tutulmasi gereken belli bash prensipler

asagida ozetlenmistir. ilk alt! prensip, Report of the Cornmitte of One Hundred Classroom
Teachers,

ProblemsrStmf

Ogrctmcnlcrinin

problemleri

Uzerinde

Yuz Kisilik Kornisyon

Raporu)'nda ahnrms digerleri ise yazar tarafmdan tavsiye edilmistir:
1.

Bir degerlendirme

plamnm

bashca

amaci,

hizrnete sevk etmek olrnahdir. Ogretmen degerlendirme
ogretirnin gelismesini

saglamaktir,

ogretmenleri

daha iyi

sisterninin bashca amaci,

Bu sebeple, degerlendirme

plam, yaratici ve

ogretici olmahdir.
2. .

Ogretmcn

degerlendirme

sisterni,

degerlendirilen

her ogretrnene,

verirnini artirmak icin acik ve gozle gorulur bir ternel vermelidir.
3.

Ogretim yeterligi degerlendirmede

kullamlan usuller, egitimin gelisim

derecesinin imkan verdigi oranla objektif ve ilmi olmah ve degerlendirilen kisilerce
anlasilmahdir,

Her ogretmen, bir okul sisterninde hizrnete girdigi andan itibaren,

cahsmasmm hangi olcutlere gore ve ne tarzda degerlendirilecegi konusunda tamamen
aydmlatilmahdir.
4.

Degerlendirme

sonuclan

her ogretrnene,

otomatik

olarak,

bilgi

verilrnek ve .rehberlik edilrnek i.izere yazilan bir sekilde bildirilmelidir.
5.

Son

degerlendirmeyi

yapacak

resrni

bir

degerlendirme

makarm

olmahdir. Ozel konu ve sirnf mufettisleri bu makama uzman olabilirler.
6.

Degerlendirme

sistemi, idareci, rnufettis ve ogretmenlerin birlikte ve

karsihkh anlasmalan sonucunda ortaya konulmus olmahdir.
7.

Degerlendirme plammn, bir kopyasi ile bu planla ilgili hi.iki.imler her

ogretmene verilmeli ve ogretmenlerin
tesvik edilrnelidir.
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siki sik kendi kendilerini degerlendirmeleri

8.

Degerlendirmede agirhk noktasi yapandan cok yapilan is, ogretmenden

cok ogretimin sonuclan olmahdir.
9.

Degerlendirme, ogretmenin durumuna etki eden bir karan icap ettirecek

her hangi bir halin ortaya cikmadan once yapilrms olmahdir.
10.

Ogrctmeni mumkun oldugu kadar cok uzman kimse degerlendirmeli,

bunlann ortalamasi ogretmenin degeri olarak kabul edilmelidir.
11.

Her degerlendirici, ogretmeni mumkun oldugu kadar aym zamanlarda

degerlendirmelidir.
12.

Her ogretmenin devamh bir dosyasi olmah ve bu dosya teftis raporlan,

yayinlanrms makalelerin kopyalan, ders planlan, ozel hizmet raporlan ve ogretmenin
cahsmalanru degerlendirmeye yarayacak diger materyaller konmahdir.
13.

Hepsinden

daha da onemli bir prensip de ogretmen degerlendirme

hareketi henuz ilmi bir temele dayanmamaktadir.
annrrus gibi dustmulmemelidir.
toplanmah

ve

hie

Hi9 bir degerlendirme

Ogretmen degerlendirilirken
bir

degerlendirme

hatadan

mevcut her turlu bilgi

plana

yanhz

basina

dair henuz

bir belge

gtivenmemelidir(Ward, 1961 :205).

B. ilgili Arasnrmalar

Yurtiei Arasnrmalar

Kibns

Turk

bulunamarmsnr.

egitiminde

Ancak

teftis

tanzimattan

ne zaman
sonra

baslandigina

1838

yilmda

Umur'u

Nafia

Erctimeni

ilkokullardaki tahsili bir duzene koymak icin hazirladigi lahialar, iptidaileri iki kisma ayndi.
1.

Simfi Evvel(birinci simf).

2.

Simfi Soni( ikinci snuf).

Burada amaclanan Subyan mekteplerindeki
subyan

okullarmdaki

ogretmenlerin

kalitenin ytikseltilmesi idi. Bunun icin

degerlendirmesi

fikrinden

teftisin

dogdugu

anla~ilmaktad1r(Akt.Past1rmac10glu, 2003 :29).

Kibns 'ta teftis sistemi ile ilgili olarak ilk olarak yapilan cahsma, 29 Mart 1884
tarihinde Lefkosa'da secimle kurulan ilk Maarif Ercumen'inin , 1959 yilma kadar devam eden
calismalannda

teftise iliskin inceleme ve arastirmalara

aciklamak rnumkundur:
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dayah kararlandir.

Bunlan

soyle

•

Vazifeden

cikanlacak

suclu ogretmenler

hakkmda

karar ahmrken

mufettis raporu esas almmahdir.
•

Okullar mufettislerin Maarif Ercumeni uyesi sayilmah.

•

Okullar mufettislerden

ozel izin almadikca hasat zamanmda okulda

ogrenci bulunsun bulunmasm okulun kapah tutulmamasi.
•

Okullarda okutulacak ders kitaplannm mufettislerce secilmesi,

•

Koy komisyonuna birer genelge gonderilerek koylerine mufettis gittigi

zaman ilgi gostermeleri
•

Mufettislerin

icap eden kasaba okullanna

ogretmen yardimcisi tayin

etmeye yetkili kilmdigi,
•

Okul bahcelerinin denetimi icin ziraat mufettisliginin kurulmasi,

•

Muftu tarafmdan ogretmenlere

verilen imamhk sertifikasmm

okullar

bas mufettisince onaymdan soma kabul edilmesi.
•

1937 yilmdan itibaren rnufettis olarak gorevlendirileceklerde

koleji mezunu olmasi, ingilizce ordinary ile distiction

ogretmen

smavmi gecmesi sartmm

aranmas1.
•

Kasaba ve koy okul komisyonlannm

hesabim teftis etmek uzere bir

hesap mufettisligi kadrosu tahsisi.
•

Mufettis sayisirun artmlmasi ve rehberlik icin ozel mufettisler ahnmasi.

•

Mufettislerin

on deneyim

kazanabilmesi

icin mufettis

yardimciligi

kurulmasi.

1949 yilinda Kibns Turk liderlerinden onde gelen isimlemden

8 kisilik bir grup,

Kibns Adasmm ingiliz yoneticilerine sunmak uzere Turk Isleri Komisyonu Ara Raporundaki
maarifle ilgili bolumde, teftis ile ilgili su konular yer ahyordu:
1.

Deneyimli ogretmenler Turkiye ve ingiltere' de pedagoji tahsili

gordukten soma mufettis olmalidir.
2.

Mufettislere egitim-ogretimle ilgili acrai yetki verilmelidir.

3.

Her

turlu

smav

komisyonlarmda

mutlaka

bir

murakebe

ve nezareti

Maarif Dairesi

mufettis

bulunmahdir.
4.
muahafaza

Okullann
edilmelidir.

Maarif

olmahd1r(Aytekin,1997:17_18)

Dairesi kararlannda

mufettis

tarafmdan
raporu )(,,,
esas-'.•. RS
{ -"'
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Aytekin(l 997), Turkiye Cumhuriyeti mufettisleri ile Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
mufettislerinin

kisisel

ve uzmanlik

niteliklerine

iliskin

cgretmen

algilan konulu tez

cahsmasinda K.K.T.C. mufettisleri lehine anlamh bir farkhhk saptanrmsnr. Bu farkhhklar
asagida gosterilmektedir:

•

Ogrctmen algilanna gore, Turkiyede gorev yapan mufettislerle, KKTC'de
gorev yapan mufettislerin kisisel nitelikleri arasmda KKTC mufettisleri lehine
farkhhk bulunmaktadir. Turkiye'de ogretmenler, mufettislerin sahip olmalan
-

gereken kisisel niteliklere dusuk duzeyde ( x =2,43), KKTC' deki ogretmenler
mufettislerin kisisel niteliklere 1y1 derecede ( X=3,74), sahip bulunduklanm
belitrmektedirl er.
•

Ogretmen algilanna gore, Turkiyede gorev yapan mufettislerle, KKTC'de
gorev yapan mufettislerin yoneticilik nitelikleri arasmda KKTC mufettisleri
lehine farkhhklar bulunmaktadir, Turkiye' deki ogretmenler mufettislerin
dusuk derecede ( x =2,30), KKTC' de ise ogretmenler mufettislerin orta
derecede ( x =3 ,31) yoneticilik niteliklerine sahip olduklanm belirtmektedir.

•

Mufettislerin rehberlik ve denetim yapabilme boyutlanndan olusan gorev
boyutuna ait nitelikleri arasmda, Tilrkiye'de gorevli ogretmen algilan ile,
KKTC'de ogretmen algilan arasmda, KKTC'de gorevli egitim mufettislerin
lehine farkhhklar bulunmaktadir. Turkiye' de gorev boyutuna ait niteliklere
iliskim ogretmen algilannm aritmetik ortalamasi az katihyorumf x =2,58),
KKTC'de ise 90k katilryorumt x =3,58) duzeyinde yer almaktadir, Bu iki ulke
ogretmenlerinin algilan arasmdaki farkhhk, rehberlik boyutu ile denetim alt
boyutu niteliklerinde degerlerini korumaktadir.

•

Mufettislerin moral verme ve guduleme boyutlanndan olusan, davrarus
boyutuna ait nitelikler arasmda, Turkiyede gorevli ogretmen algilanyla,
KKTC'de gorevli ogretmeu algilan arasmda, KKTC'de gorevli mufettisler
lehine farkhhklar bulunmaktadir. Turkiye'de davrams boyutuna ait niteliklere
iliskin algilannm agirhk ortalamasi az kauhyorumt x =2,08), KKTC'de ise 90k
katihyorum ( x =3,47) duzeyinde yer almaktadir. Bu iki ulke ogretmenlerinin
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algilan arasmdaki farkhhk moral verme alt boyutu ile guduleme alt boyutu
niteliklerinde yerlerini korurnaktadir.
•

Turkiyede gorev yapan mufettislerle,
degerlendirme

yapabilme

KKTC'de

nitelikleri , arasmda

farkhhklar bulunmaktadir.

gorev yapan mufettislerin
KKTC

rnufettisleri

lehine

Tiirkiye'de degerlendirme boyutuna ait niteliklere

iliskin ogretmen algilannm agirhk ortalamasi orta derece ( x =2,66), KKTC'de
( x =3,75)

ise 90k katihyorum
ogretmenlerinin

algilan

duzeyinde

arasmdaki

yer almaktadir,

farkhhk

Bu iki ulke

degerlendirme

boyutuna

niteliklerin siralanmasmda da farkhhgmi korumaktadut.Aytekin,

Ersoy (2002) "Ilkogretimde

ait

1987)

Teftis Sistemi" konulu tez cahsmasinda

su bulgulara

ulasnustir:
1. Yonetici ve ogretmenlerin, mufettislerin gorev oncesi ve sonrasi hizmet
ici egitimlerine iliskin gorusleri degerlendiginde

mufettislerin goreve

atanmadan once himet ici egitimden gecirilmeleri, goreve atandiktan
sonra ise her bes yilda bir hizmet ici egitimden gecirilmeleri, her yil
istekli olan mufettislere sertifika duzeyinde, yuksek lisans ve doktora
duzeyinde

uzamanlik

egitimden

gecirilmelerine

imkan

tarumasi

konularmda yo gunlasmaktadrr.
2. Milli Egitim Bakanhgi
gorevlidir.

Gorevleri

mufettisleri

teftisin

sistemin butunu ile ilgili ve

bir kesimi

ile ilgili degildir.

Boyle

algilanmasma sebep okul, ogrctmen ve smav denetimleri ise de bunlar
gorevlerinin

sadece

bir

turudur.

Diger

butun

gorevleri

dikkate

almdigmda sistemin tumunu ve surec boyutunda her faaliyetine yonelik
fonksiyoneldirler.
3. Denetimde
oldugundan,

sorusturma

bash

sorusturmayi

gerekmektedir.

Bu

basma

uzmanlik

getiren

yuzden

ilkogretim

mufettislerine

Teftisine Yonelik Karsilastirmah

konulu tez cahsmasmda su bulgulara ulasmistir:
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konu

yurutecek kisinin alamnda uzman olmasi

uzmanlasma imkam saglanmahdm Akt. Pastirmacioglu

Past1rmac10glu(2005) "Ogretmen

bir

bu

konuda

2003:73).

Degerlendirme"

•
ilkeler

Yoneticiler,
dogrultusunda

mufettislerin
"orta

ilkokullarda

derecede

ogretmen teftisini amaclar ve

katihyorum"

seviyesinde

ve

esaslar

dogrultusunda da "cok katihyorum" seviyesinde gerceklestirdigine inanmaktadir,
•

Ogretmcnlcr,

mufettislerin

dogrultusunda "az katihyorum''

ilkokullarda

ogretrnen

teftisini

amaclar

seviyesinde, ilkeler ve esaslar dogrultusunda da ise

"orta derecede katihyorum" seviyesinde gerceklestirdigine inanmaktadirlar.
•

Yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda toplam elli maddenin yirmi iki

tanesinde "anlamli bir fark" oldugu ortaya cikrmstir. Bu maddelerin ii<; tanesi amaclar,
alti tanesi ilkeler ve on uc tanesi de esaslar dogrultusunda gerceklestirilmesi
maddelere aittirtl'astrrmacioglu

gereken

2005).

Yurtdisr Arasnrmalar

Tiirkiye'de yapilan arastirmalarda denetim ile ilgili bir 90k cahsrna yapilmistr. Bunlar;

Karagozoglut l 977),
etkinliklerinde

"Ilkogretim

mufettislerinin

ogretmene

egitim-ogretim

ne derecede rehber ve yardimci olabildigi" konusunda yaptigi arastirmasmda:

Ogrctmenlerin yandan cogunun yilda bir, az bir kismmm da yilda iki defa denetim gordukleri,
mufettislerin genellikle denetimleri ile ilgili olarak bes yilda bir defa iki uc haftalik seminer
ve kursa katildiklanru, ogretmenleri yansida ilkokullardaki egitim-ogretim cahsmalannda ve
bu cahsmlann duzenlenmesinde

hicbir kimseden

yardim almadiklanni

belirtilmistir. Aym arastirmada "ogretmenler, denetim uygulamalannda
degerlendirerek

basansi

konusunda

rapor

ileri surdukleri"

en 90k yapilan isin

ogretmenin

cahsmalanm

vermek

oldugu,

mufettislerin

yuzde otuz yedisinin ancak rehberlik yapabildigini belirttikleri ortaya ciknustir,

denilmektedir.

Arastirmada,

ogretmenlerin

egitim-ogretim

etkinliklerinin

yurutulmesinde

mufettislerden gerekli yarduru gormediklerini, yardimci olma ve yol gosterme davramslanm
daha az gosterdiklerini ortaya koyduklanm belirtmektedirler.

Aym arastirmada ogretmenlerin denetim hakkmdaki goruslerini soyle ozetlenebilir:
1.

Ogretmenler, denetimin, ogretmenin zayif taraflanm bulmaya yonelik

bir kontrol etkinligi oldugu gorusunde birlesmektedirler.
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2.

Ders denetim raporlan

ogretmenler

tarafmdan tehdit unsuru olarak

gorulmektedir.
3.

Ogretmen basansma ait denetim kanaatini egitim faaliyetlerinden 90k,

simf ternizligi, kihk kiyafet ve denetmene gosterilen ilgi etkilemektedir(Akt.

San

1987:17).

Seckim l 978) yaptigi arastirmada, ogretmenlerin mufettisler hakkmdaki imajlannm ya
otoriter ve kotkutucu yada hayalci ve snuf gercegi disinda oldugunu, mufettislerin

teftis

sirasmda ogretmenlerden istediklerinden dort kez daha 90k kendi goruslerini belirttiklerini,
ogretmenlerin hakli gorus ve yakmmalanndan
ogretimden 90k tekniklere ayirdiklanm,

kacilma egiliminde olduklanm, surenin ccgunu

ogretmenlerin ise mufettislerin ogtit ve goruslerini

sessizce kabul ettiklerini, mufettis ve ogretmenlerin

rol yaptiklan

izlenimini verdiklerini"

tesbit etmistir. Arastirma sonunda da asagidaki onerilerde bulunmustur:

Denetim mesleginin, ogretim ve yonetim mesleginden farkli bir meslek oldugundan
farkh nitelikler ve yeterlilikler

kazandiracak

olan hizmet oncesi ve hizmet ici egitim

yaptmlrnasi gerektigi,

Mufettislerin
yetistirilmesinin

modem

teftis

anlayisiru

gerekli oldugu belirtilmektedir.

yansitmasi

19m

ogretmenlerinde

Bu arastima ve incelemeler

1y1

isigmda su

sonuclara vanlmistir:
1.

Mufettislerin ogretmenlere rehberlik yapma yeterliliginin az oldugu

2.

Mufettislerle

ogretmenler

arasmda

iletisim

boslugu

ile

isbirligi

yetersizliginin bulundugu
3.

Mufettis basina dusen ogretmen sayisimn fazlaligi

4.

Mufettis ve ogretmenin birbirlerinden neler istediklerinin bilmedikleri

5.

Denetim

sisteminin

yetersizligi,

modem

denetim

sisteminin

uygulanmadigi
6.

Denetlemeye iliskin yonetmelik ve genelgelerde rehberlik esas oldugu

halde denetmenlerin bu alanda davrams gostermedikleri
7.

Bir

kisim

denetmenin

denetrnenligi

metoduyla ogrendigi
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smama-yamlma,

usta

cirak

8.

Kurumda cahsan personelin denetim amaci hakkmda gerekli, guvenilir

bilgiye sahip olmadigi
9.

Ogrctmcnlcrin mufettisler hakkmdaki imajlarm otoriter, korkutucu ve

smif gercegi dismda oldugu
10.

Ogretmenlerin

mufettisin ogtit ve goruslerini sessizce kabul ettikleri

gorulmusturrAkt. San 1987: 19).

Dincert l 986) yapmis oldugu " Milli egitimde denetim ve degerlendirme"

adh tez

arastirma sonucunda; ilkogretimde teftis ve denetim hizmeti yapan ilkogretim mufettislerin
fonksiyonlanm tamamladigi, saygi ve guvenlerinin yitirdiklerini, gorevlerini ifade uzlastmci,
birlestirici, yol gosterici, moral vermekten ziyade, huzursuzluk
cesitli cevreler ve yazarlar tarafmdan
rnufettisligi

kaynagi haline geldikleri

ifade edilmis, bu tenkitler karsismda

muessesi yipranrms ve yeniden duzenlenmesi

ilkogretim

bir zorunlu haline ahnmisnr.

Ilkogretim rnufettisliginin yeniden duzenlenerek, modem teftis anlayisina gore, sadece rehber,
bir is arkadasi ve egitim-ogretimi gelistirmekle gorevli olmasi saglanmali ve ders teftisi yapan
mufettislerle, sorusturmalan yuruten mufettisler aynlmalidm Dincer, 1986).

Kapuzsuzoglu(l988)
ve teftis uygulamalannda
ilgili ve gorevlilerin

tarafmdan yapilan "Son yilda ilkogretim mufettislerinin rolunde
degismeler" isimli arastirmasmda,

ilkogretim

mufettislerinin

on yil oncesine kiyasla yakm

rollerine ve teftis uygulamalanna

iliskin

gorusleri degismis midir?" sorulanna yamtlar aranmis olup arastirma sonuclanna gore, gecen
on yil icinde yakm ilgili ve gorevlilerin mufettislerin

rollerine ve uygulamalanna

iliskin

gorusleri degismedigi belirtilmistir. Alman sonuclara gore:
1.

Aym amaci gerceklestirmek

icin birlikte cahsma ve isbirligi yapmasi

gereken ogretmenler ve mufettisler, mufettisin rolu konusunda farkh dusunrnektedir.
Mufettisin rolu konusunda farkh dustmen kisilerin isbirligi ve yardimlasmalann

kolay

olmayacagmi,
2.

Mufettisler

ve ogretmenlerin, mufettilserin sadece mesleksel rehberlik

gorevini yurutmelerini, sorusturma gorevinin mufettislerden alinmasi konusunda gonis
birligi icinde olduklan,
3.

Mufettislerin,

ogretim

amaclanna

uygun

yontem

ve

tekniklerin

secilmesinde ve uygulanmasmda ogretmenlere yardimci olmada yetersiz olduklan,
4.

Ogretmenlerin, on yil once oldugu gibi, egitim-ogretirndeki

sorunlanm

mufettislere aciklamaktan kacmdiklan, sonucuna vanlrmstm Akt.Yuksel 2001 :36).
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Karakaya(l 988) yaprms oldugu doktora tezinde, ilkogretim teftis sistemi, modem
teftis anlayisma

henuz

gecmemis

kazandiramarrustufls.arakaya,

Yalymkaya(l991),
karsilasilan

aksakhklar

sisteminin gelismesine

ve bu konuda

rnufettislere

gerekli

bilgi ve beceri

1988).

Tlirkiye'de

ortaogretim

kurumlarmda

ile onernli gorulen konularda
katkida bulunacak

yapilan

beklentileri

denetimlerde

belirleyerek

amaciyla yapngi "Ortaogretim

denetim

ders denetimi"

konulu cahsmasmda asagidaki sonuclara ulasrms .ve sistemin yapisiyla ilgili onerilerde
bulunmustur.
Arastirma bulgulanna gore su sonuclar elde edilmistir:
•

Ders denetiminde ogrennen degerlendirilmesi icin ankette yer alan ders

etkinliklerinin
•

tamarm butun gruplarca dikkate deger bulunmustur.
Ders

denetimleri

gorevlerini yerine

genellikle

ilgili

gorevler

getirdiklerini

konusunda

belirtirlerken,

bakanhk

mufettisleri

yoneticileri ve

okul

ogretmenler bu gorevlerin orta derecede yerine getirildigini belirtmislerdir.
•
gorus

Tartismah

belirtmislerdir,

beklentileri

bazi denetim konulan
Bunlann

onceden

arasmda

ogretmenlere

hakkmda gruplar genellikle

mufettislerin

bildirilmelidir,

ders

farkh

denetimlerindeki

gorusunu butun gruplarda

cok

derecede katilmislardir.
•
denetim

Mufettislikte ilgili gorevlerin eek olusundan dolayi rehberlik ve ders
calismalanna

yeterli zamanm

aynlmayisi,

mufettislerin

gorevini

yenne

getirmede karsilastiklan problemlerin basmda yer alnustir.
Arastirmada ongorulen oneriler soyle belirtilmistir:
1.

Turk milli egitimin amaclannm

uygulamalarda

gerceklesme

durumunu denetimlerde izlenmelidir.
2.

Denetimler

egitim-ogretimin

gelistirilmesi

ve

ogretmenin

basansmm artmlmasi amaciyla yapilmahdir.
3.

Rehberlik ve yetistirme cahsmalanna

gereken onem verilmeli,

daha fazla zaman aynlmahdir.
4.
yontemlerle

Ogretmenlerin
degerlendirrne

basan
yapilmah,
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durumlan

belirlenirken,

bu degerlendirmelerde

bilimsel

okul ortarm,

cevre

ve

ogretmenlerin

icinde

bulundugu

psikoljik

durum

gozonune

almmahdir.
5.

Morali

yukseltmek

rein

odttllendirme

yontemlerine

bas

vurulmahdir.
6.

Denetim-rehberlik

gorevi ile sorusturma gorevi ayn mufettisler

tarafmdan yurutulmelidir,
7.

Mufettisler

beklentilerini

denetimden

once

ogretmenlere

bildirmeli, daha da onemlisi denetimler ogretmenler ile birlikte planlanmah ve
bu plana gore yapilmahdirt Akt. Aytekin 1987: 17).

Burgaz(l 992), "Turk egitim sisteminde denetmenlerin basanlanni

etkileyen nedenler"

adh cahsmasinda :
1.

Egitim araclannm,

ogrerune amacma ve ortamma uygun bir bicimde

secilmesi ve kullamlmasmda yardimci olma
2.

Kullamlan ogretim yontem ve tekniklerin ogrenme amacma uygun bir

bicimde secilmesinde ve uygulanmasmda yardimci olma
3.

Yilhk,

unite ve ders planlannm

egitim

amaclanna

Egitim

ogretimle

tamtma

uygun

olarak

yardimci olma
4.

ilgili

yaymlan

ve mesleksel

yaymlan

okumaya ozendirme
5.

Ogrctmcnlcrin

meslekte

yetismelerini

saglamak

amaciyla

mesleki

cahsmalar duzenleme
6.
olarak

Ogretmen basansim

saptanan

davraruslanrun

guvenilir yontem ve tekniklerle
yeterince

yerine

gercege uygun

getirilmeyisinin

nedenlerinini

arastirmak amaciyla yaptigi tezde mufetttis ve ogretmen goruslerinde fark oldugu,
arastirmaya
davramslar

secilen
oldugu

davramslar,

mufettis

ancak yeterince

ve

ogretmenler

gosterilmedigi

sonucu

tarafmdan

beklenen

ortaya cikrmstm.Akt:

Yuksel 2001 :38).

Topcut l 995),

"Turk

egitim

sisteminde

ilkogretim

ogretmenlerinin

gudulenme

duzeyleri" adh arastirmasmda elde edilen sonuclar asagida sunulmustur:
1.

Ilkogretim

okulu ogretmenleri,

anlayish olmasi, rahat ve etkili cahsabilecekleri
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okul rnudurunun

guven venci

ve

bir goreve sahip olmalan, okulda

isbirligine

onem verilmesi,

sorunlann

karsihkli

konusarak

cozulmesi

ve iletisim

surecinin etkin olarak isletilmesi gorusune sahiptirler.
2.

Ilkogretim okulu ogretmenlerinin yaratici cahsmalanrnn desteklenmesi,

cahsmalanmn

objektif olarak degerlendirilip,

kazandmlmasi

ve

etkili

basanyi

degerlendirme

ortaya

cikanci

olcutlerine

belirlilik

cahsmalannm

artmlmasi

istenmektedir.
3.

Ogretmenlerin

denetim

kaygisi

duyulmaksizm

gorevlerini

yerine

getirmeleri, yaptiklan isi kontrol yetkisine sahip olmalan, mufredati siki sikiya izleme
zorunlulugu
saglayacak

olmadan calismalan
yansma

ve ogretmenler

havasi yaranlmasi

gerektigi

arasmda basanya

yonelmelerini

sonucuna venlrmstnt.Akt.Cermik

2003:13).

Kale(l 995) yaprms oldugu tez arastirma sonucunda, yonetim sisteminin en onemli alt
sistemlerden biri olan teftisin, bir 90k egitimci ve bilim adarru tarafmdan kabul edilen
amaclann basmda, yonetici ve ogretmenlere
mesleki yardnn ve rehberligin,

egitim-ogretim

artiran bir yardun olmasi gerekmektedir.
oldukca

onemlidir.

Mufettisler

rehberlik ve mesleki yardim yapmaktir. Bu
faaliyetlerinin

nitelik ve nicelik acismdan

Modem teftis anlayisma

ile ogretmenler

arasmdaki

gore, insan iliskileri

olmasi

istenilen

etkilesim,

mufettislerin kisisel ozellikleri, tavir ve yaklasnnlan oldukca onernlidirrKale, 1995).

Peksent l 996) yapmis oldugu arastirmada,
olmasma fazlaca dikkat edilmemektedir.
ogretmenlere aktanlmamaktadir.
yeterli firsatm verilmedigi,
smiflarda karsilasilan
olarakta

ders

saptanustirtl'eksen,

Denetimler

mesleki arastirmalanrun

sonucunda

snufla ilgili gozlemler

Ogretmenlerin smifin durumu ile goruslerini aciklamasina

ogretmenle

egitsel sorunlarm

teftisleri

ogretmenlerin

rehberlik

snufin durumu tartisrlmadigi,
cozumune
amacma

katkismm
hizmet

teftis etkinliginin

yeterli olrnadigiru ve son

etmekte

yetersiz

oldugunu

degerlendirme

olcutleri

konusunda

1996).

Akcan(l 998) yaprms oldugu "Ogrctmcnlcrin

ilkogretim denetcilerinin gorusleri" adh arastirmasmda elde ettigi sonuclar asagida verilmistir:
1. Ogretmenlerin degerlendirilmesinde

gozetilmesi gereken ozelliklerden, denetcilerin

yuksek duzeyde benimsedikleri ozellikler sunlardir:
•

Ogretmenin uygun yontem secip kullanmasi

•

Ogrcnciyi tarumaya yonelik cahsmalan
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•

Ogrencilerde ilgi istek uyandirmasi

•

Bilgi ve beceri acismdan hazirligi

•

Ogrencilerin sorunlanyla ilgilenmesi

•

Arac-gerec hazirhgi

•

Ders icinde plan ve amaca yonelik caba harcamasi

•

Okulda kitaphk ve arac gerec bulunmasi

•

Ogrencileri derse hazirlamasi

•

Plan yapmasi

•

Ogrencilcri amaclar yonunde desteklemesi

•

Ogrcncilere on okuma, gezi, gozlem, on deney, inceleme, arastirma,

gorusme yaptirmasi,
•

Amaclara ulasmayi denetlemesi

2. Denetcilerin
ozelliklerinin

orta

duzeyde

benimsedikleri

bes

dort tanesinin, modelin olanaklar boyutunda

ozellik

incelendiginde,

bu

yer alan "ogrenci ve okulun

bulundugu yakm cevrenin sosyal yasam ve ekonomik gelismislik duzeyi" ile " ogrencinin
ailesinin egitim ve gelir durumlan" na ait ozellikler oldugu gorulmektedir. Denetcilerin bu
ozellikleri ogretmen degerlendirilmesinde

orta duzeyde benimsemeleri,

onlann, ogretmenin

egitim sureci icinde cabalan ile okul icindeki ortam ve olanaklara daha 90k onem verdiklerini
bir gostergesi olarak yorumlanabilir.
dismda

ve

ogretmenden

degerlendirilmesinde
edilmistirrAkcan,

Aynca soz konusu ozelliklerin ogretmenin kontrolu

bagimsiz

olarak

bulunuyor

olmasi

denetcilere

ogretmen

orta duzeyde benimseme nedeni olarak dusunulebilir, sonuclanru elde

1998).

Yliksel(2001 ), yapmis oldugu "Ogrctmenlerin

surekli gelisiminde mufettislerin rolu"

adh arastirmasinda elde edilen bulgular asagida verilmistir:
1.

Ilkogretim

mufettislerinin

"ilkogretim/derslerin

amaclannm

gerceklesmesine katkilan" orta duzeyde gerceklestigi,
2.

Iklogretim mufettislerinin "ogretim yontem ve ilkelerinin belirlenmesi

ve uygulanmasma katkilan "nm az duzeyde gerceklestigi
3.

Ilkogretim

mufettislerinin

"ogretmenlere

rehberlik/is basmda

yetisrnelerine iliskin katkilan"nm az duzeyde gerceklestigi
4.

Ilkogretim

mufettislerinin

" yeni ogretim

uygulanmasma katkilari'tnm az duzeyde gerceklestigi
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materyallerinin

tarutihp

5.

Ilkogretim

konusunda

mufettislerinin

ogretmenlerin

"yasal duzenlemelerle

bilgilendirilmesi

iliskin

ilgili degisiklikler

katkilan'tmn

az

duzeyde

gerceklestigi
6.

Ilkogretim mufettislerince

olarak degerlendirilmesi'tnin

"ogretmenlerin

az duzeyde gerceklestigi

basan duzeylerinin objektif
anlasilmaktadir,

bulgularma

ulasilrmstut Yuksel, 2001 ).

Strange ve Tucker'in (2001), "ogretim elemam degerlendirilmesi ve ogrenci basansi''
Uzerine yaptiklan cahsmada, ogrenci basan olcutlerinin ogretim elemam degerlendirilmesinde
kullamlmasmm gittikce yaygmhk kazanmasi Uzerinde durulmustur. Bu arastirmada, ogrenci
basansma gore ogretim elemamm degerlendirme yaklasumnm ustun ve zayif yonleri uzerinde
durulmus

sonuc olarak

ve

olculebilecegini,
sonuclara
etkinligi

ogretim

elemamnm

fakat sadece test puanlanna

yol acacagmi
arasmda

yanhs

vurgularmstir.

ogrenci

bakarak bir degerlendirme

Ogrenci

iliski kurulmasiru

performansmm

ogrenme

duzeyiyle

ve on yargilan

basansiyla

yapmanm yanhs

ogretim elemanmm

onlemek

icin su onerileri

yaprmslardir.
1.

Ogrenci basansim, coklu veri kaynaklanna

dayanan ogretim elemam

performans degerlendirme sisteminin verilerinden sadece biri olarak kullarulmahdir.
2.

Ogretim

elemam

degerlendirilmesi

icin belirli bir ogrenci

basan

standardi belirlemek yerine ogrenci gelisimini ol<;iit almak gereklidir.
3.

Kullamlan mufredatla bire bir ortusen olcme degerlendirme testleri ve

teknikleri kullarulmahdirtAkt.

Cermik 2003:30).

Westerman ve Smith tarafmdan yapilan bir arastirmada, ogretmenle mufettis arasmda
mesleki bir iliskinin olusturulmasi
sonucunu

vermektedir.

Ogretim

gerektigi, teftisin basansmm
oncesinde,

ogretim

bu iliskiye bagli oldugu

sirasmda

ve ogretim

sonrasmda

ogretmenlerden toplanan veriler, teftis sonrasmda ogretmenlerin planlamada, ogretimde ve
degerledirmede etkili oldugunu gostermektedirrAkt.Yuksel

Riordan tarafmdan yapilan arastirmada,

2001 :40)

cahsmaya katilan turn ogretmenlere

gore,

mufettislerle birlikte cahsrnak ogretmenler icin risk olusturdugu durumlarda, ogretmenlerin
mufettislerle

calismaya

isteklilik gostermedigini

ortaya koyrnaktadir.

Bunun icin teftisin

baslangicinda karsihkli guven ve dostca bir iliskinin gelistirilmesi gerekmektedir(Akt.
2001:42).
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Yuksel

Sergiovanni ve Starrat tarafmdan yapilan bir arastirmada, teftisin en onemli amacmm
ogretmenlerin gelismelerini saglamak oldugunu belirtmislerdir. Bu gelisiminin odak noktasi,
ogretmenlerin

bilgisini artirmak, ogretim becerilerini, mesleki konularda karar verme

yetkilerini, problem cozme becerilerini ve uygulama becerilerini gelistirmektirrAkt.
2001:42).
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Yuksel

BOLUMIII

YONTEM

Arastirmada

verilerin

toplanmasmda

izlenen

yolun

aydmlanmasmda

evren

ve

omeklem tamtilrms, sonra da veri toplama, cozumleme arac ve teknikleri konusunda bilgi
verilmistir.

Evren

Bu

arastirmamn

evreni,

2005-2006

· Ogretim

yilmda

Kuzey

Kibns

Turk

r

ilkogretim

Cumhuriyet' inde
yoneticileriunudur

kurumlan'nda

cahsan

simf

ogretmenleri

ile

okul

ve muavin) olusturmaktadus.,

K.K.T.C.'nde

gorev yapan simf ogretmenleriniµ

sayisi 676'dir. Okul yoneticilerin

saytsi ise 149' dur. Bunlardan 83 'u mudur, 66' si ise mudur muavinidir.(Tablo

1 )

Tablo-1. ilkogretim Dairesi Miidiirliigii 2003_2004 Egitim ve Ogretim Y1h
ileelere Gore Okul, Miidiir, Miidiir Muavini ve Sunf Ogretmen Saytlan

I
I
I

I
I

il<;e Adi

Mudur Muavini

Mudur

Okul Sayisi

Simf Ogretmeni

Lefkosa

30

23

29

204

Guzelyurt

17

13

9

91

Gazimagusa

33

27

12

194

iskele

13

7

5

74

Gime

17

13

11

113

Toplam

110

83

66

676

Orneklem

Arastrrmamn
Mudurlugune

orneklemi

K.K.T.C.'de

bagh ilkokullarmdan

bes ilcesinde

sans yoluyla(random)
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bulunan

orneklemi

ilkogretim

Dairesi

temsil eden okullar

tesbit

edilmistir.

Veriler,

omeklemi

olusturan

okullann

smif

ogretmenleri

ve okul

yoneticilerinden anket yoluyla elde edilmistir.

KKTC'nin

bes

ilcesinde

ilkogretim

kurumlannda

istihdam

edilen,

689

simf

ogretmenden sans yoluyla secilen 216' sma, 149 okul yoneticisinden sans yoluyla secilen 70
okul yoneticisine anket yoluyla ulasilip anketin donutu saglanabilmistir.

Verilerin Toplamasi ve <;oziimlenmesi

Arastirmada veri toplama araci olarak Turkiyede ogretmenlik yeterligi konusunda
Temel Egitim Destek Projesi(TEDP) kapsammda cahsmalar yapildi. Proje faaliyetleri 2002
yilmda baslarmstir. TEDP; ogrctmcn egitimi, egitimin kalitesi, yonetim ve orgamzasyon,
yaygm egitim ve iletisim olmak uzere bes bilesenden olusmaktadir.

Bu proje

cahsmalanmn

sorumlulugunu

rnudurlugu tarafmdan ustlenmistir,

Ogretmcn

yetistirme

ve egitim

genel

Ogrctmen yeterlikleri konusunda yapilan bu cahsrnada

butuncul ve sistematik bir yaklasimla, Ogretmen Y eterlikleri ile ilgili Turkiye' de Milli Egitim
Gelistirme Proje kapsammda YOK, MEB, Ogretmcn Yetistirme Ve Egitim Genel Mudurlugu
ve EARGED tarafmdan daha once hazirlanan cahsrnalann tumu ile proje sekreteri tarafmdan
hazirlanan 5 ulkeye ait yeterlik dokumanlan incelenerek konuya iliskin kavram ve terimler
uzerinde ortak bir anlayis olusturmaya cahsilrrustir.

Cahsmalar
yeterliklere

sonunda ogretmenlik

meslegi genel yeterliklerinin,

ait alt yeterlikler ve bu alt yeterliklere

belirlenmesinin

ait performans

en uygun yontern olacagi kararlastmlmus,

ana yeterlik, ana

gostergeleri

ogretmen

seklinde

yeterlikleri

sadece

6 pilot ilden gelen ogretmenlerden

olusan

bilgiye degil beceri ve tutumlan da kapsamasi kabul edilmistir.

21-25.06.2004
komisyonlarca
degerlendirme
maddeler

tarihlerinde

Ogreunenlik

Tiirkiye'de

Meslegi

Genel

Y eterligi

Taslagi

sonucunda ana yeterlik alanlan aynen benimsenmis,

cikartilarak

alt

yeterlik

alanlan

dusurulmustur,

63

31 'e,

performans

degerlendirilmistir.

Bu

ortusen ve tekrar eden
gostergeleri

de

221 'e

Ogretmenlik Mesleginin Genel Y eterlikleri ve Ozel Alan Bilgisi Y eterlik taslaklanmn
bilimsel

gtrvenilir, gecerli, uygulanabilir

temelde

ve

gelistirilebilir olup olmadigmi

belirlenmesi icin;

Paydas gorusleri arastirmasi veri toplama araci olarak uygulanm1~t1r.(Ogretmenlik
Meslegi

Genel Y eterlikleri

Anketi,

yoneticilert l o"), ogretmenler(l913)
elemanlan(63),

6 pilot ilde 72 ilkogretim

okulunda

gorev yapan

ve bu illerdeki egitim fakiiltelerinde belirlenen ogretim
ilkogretim mufettislerit-l B), egitirrr ogretim ve

son smif ogrencileri(394),

bilim hizmetleri kolunda faaliyet gosteren sendika temsilcileri(227) kisiye uygulanrmstrr).

Paydaslann

dortte ucunden fazlasi %78.6-87.6's1 A. Kisisel ve Mesleki Degerler-

Mesleki Gelisim, B.Ogrenciyi

Tamma, C.Ogretme

Gelisim Izleme ve Dgerlendirme,
Bilgisi

olmak

uzere

ve Ogrenme sureci, D. Ogrenmeyi,

E.Okul, Aileve Toplum Iliskileri, F.Program ve Icerik

alti bashktan

olusan

genel

yeterlik

alanlanna

tamamamen

katilmaktadirlar.

Kismen katilanlarla birlikte bu oran %97'ye ulasirken, katilmayanlann

oram en fazla

%3 ile sunrh kalmistir. Paydaslann tamamma yakim %82.9-95.1 arasi, 32 yeterllikten olusan
alt yeterlik alanlanna tamamamen katilmaktadirlar, kismen kanlanlarla birlikte bu oran %99'a
ulasmaktadir. Paydaslardan

%83. Tye ulasan bir oran, alt yeterliklere ait 225 performans

gostergesini eek onemli gormustur. Bu orana, onemli gorenler de eklendiginde paydaslann
tamamma yakmmm performans gostergelerini onemli bulmaktadir. Onemsiz gorenlerin oram
ise oldukca dusuk olup % 1 ile %4.6 arasmda degismektedir.

Mevcut durum tesbiti icin il calisma ekiplerince pilot okullardaki butun ogretmen ve
yoneticiler

bilgilendirildikten

uygulanrmstir.

Bu sonuclara

gorulmustur. Ogretmenlerin

sonra oz degerlendirme
gore yeterlik

alanlannda

ile gozlem ve gorusme formlan
yigilma

5-6 yeterlik

diizeyinde

<;ogunlugunun kendilerini tum yeterllik alanlannda

yeterli ve

oldukca yeterli olarak degerlendirdigi anlamma gelmektedir. Oz degerlendirme de kendilerini
1-2 arahgmda
ogretmenlik

degerlendiren
gen el

ogretmenlerin

sayisi yok denecek kadar azdir.Bu baglamda

yeterlik

cahsmasina

verilmi~tir(http://oyegm.meb.gov.tr/yet/uygulama.htm,
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2006).

son

sekil

\
Bu

cahsmalar

isigmda

hazirlanan,

ilkogretimde

denetim

degerlendirme kitabmda yer alan ogrctmcn performans degerlendirme
kriterlerden yararlamlarak
bu davramslann

ve

performans

formunda

yer alan

bu formdaki her davrarus bir anket sorusu seklinde donusturulerek

ne kadar onemli oldugu ve ne olcude sahip oldugu seklinde

uzman

goruslerin isrgmda duzenlenip orneklem gruplarma uygulanrmstir.

"Ogrctmen

performans

degerlendirme

formu'ndaki"

davranislara

gore olusturulan

ankette 59 soru bulunmaktadir. Sorulara verilen cevaplar; 1. Hi9, 2. Az, 3.0rta,
Cok seklinde bir olcek uzerinde degerlendirilmistir.

-l.Cok, 5.Pek

Bu form 10 bolumden olusmaktadir. 1.

bolumde simf ogretmeninin Alan Bilgisini Ogretime Y ansitma ile ilgili 3 soru yer almaktadir,
2. bolumde, Planlama ve hazirhk cahsmasi ile ilgili 6 soru yer almaktadir, 3. bolumde Ders i9i
Etkinlikler ile ilgili 13 soru yer almaktadir, 4. bolumde Basanyi Olcme Ve Degerlendirme ile
ilgili 7 soru yer almaktadir, 5. bolumde Rehberlik yapma ile ilgili 4 soru yer almaktadir, 6.
bolumde Ders

D1~1 Etkinlikler

ile ilgili 4 soru yer almaktadir, 7. bolumde Okulun Genel

Isleyisine Katkisi ile ilgili 6 soru yer almaktadir, 8. bolumde Kisisel Ozellikler ile ilgili 7 soru
yer almaktadir,

9. bolumde Smf Yonetimi ve Ogrencilcrlc

almaktadir

10.

ve

bolumde

Milli

Egitim

temel

Iletisim ile ilgili 6 soru yer

Kanunundaki

Amac

Ve

ilkeleri

Gerceklestirmedeki Cabasi ile ilgili 2 soru yer almaktadir.

Arastirmada kullamlan veriler, anket yoluyla toplanarak gruplandinlrms
amacim ve alt amaclan karsilayacak

sekilde degerlendirilmistir.

problemi,

Anket yoluyla toplanan

veriler su islemlere tabi tutulmustur.

•

Arastirma

gruplannca

doldurulup,

geri donen anketler incelenerek

yonetici ve ogretmen gruplan olarak aynstinlrms,
tarafmdan tek tek elle bilgisayara

elde edilen bilgiler arastirmaci

islenmis ve yine bilgisayarda

da elde edilen

gruplann

ilgili verilerle,

verilerin analizi yapilrmstir.
•
cevaplann

Arastirmaya

katilan

degerlendirilmesinde

ve

kisisel

nitelikleriyle

cozumlenmesinde

betimsel

istatiksel

yontemlerden, frekans, yuzde, aritmetik ortalama, aritmetik ortamalann siralanmasi, t
testi gibi teknikler kullamlrmsur.
•

istatksel cozumlemeler yapihrken ;
1.

Anketin

cozumlenmesinde

ilk

kismmda

yer

alan

frekans ve yuzde dagihmi hesaplanrrus
65

bireysel

verilerin

2.

Okul yoneticisi ile smif ogretmenlerinin

algilanmn

arasmdaki

farkm bulunmasi islemi icin bagimsiz gruplar arasi t testinden yararlamlrmstir.
3.
arasmdaki

Smif

ogretmenlerinin

farkm bulunmasi

onem

ve

islemi icin bagnnli

yararlarulnustrr.
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sahip

olma

duzeylerinin

gruplar arasi t testinden

BOLUMIV
BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolumde arastirmaya katilan simf ogretrnenleri ile ilkokul yoneticileri gruplannm
dagihrm

ve

ozellikleri

degerlendirilmesinde
ogretmenlerinin

ile

ilkokullarda

gorev

yapan

smif

ogretmenlerinin

kullamlan performans degerlendirme formlannda iceren olcutlere, simf

ne derece sahip olduklan ve bu davranislan

ne derece onemli gordukleri

konusunda, simf ogretmenlerinin ve okul yoneticilerinin algilanmn ortaya kondugu bulgular,
arastirmanm amacma gore ele alinrms ve yorumlanrmstir.

A- Gruplann Bireysel Ozellikleri ile ilgili Bulgular ve Yorumlar

Bu bolumde arastirmaya katilan ogretmen ve okul yoneticisinin cinsiyetleri, kidernleri
ve cgrenim durumlanm gosteren bulgulann, frekans ve yuzde dagihmlan tablolarda verilmis
ve aciklanmistrr.

1. Gorev dagilurn:

Tablo-2. Gorev Dagilum
N

%

216

75,5

Okul Yoneticisi

70

24,5

Toplam

286

100,0

Go rev
Ogretmcn

Tablo 2'de goruldugu gibi arastirmaya katilan kisiler 216 smif ogretmeni(% 75,5) ve
70 okul yoneticisi(%24,5) olmak uzere toplam 286 kisidir.

3. Cinsiyet:

Tablo-3. Cinsiyet Dagilmn
Cinsiyet

N

%

Kadm

161

56,3

Erkek

125

43,7

Toplam

286

100,0
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Tab lo 3 'de goruldugu gibi arastirmaya katilan kisilerin cinsiyet 161 kadm(%56,3) ve
125 erkek(%43,7) olarak gerceklesmistir.

3. En son mezun olunan okul:

Tablo-4. Mezun Olunan Okul Dagihnn
Mezuniyet

N

%

On Lisans

6

2,1

Li sans

37

12,9

Ogretmen Koleji

206

72,0

Y uksek Li sans

29

10,2

8

2,8

286

100,0

Baska
Toplam

Tablo 4'te goruldugt; gibi arastirmaya katilanlann,

en son mezun olduklan okul, on

lisan 6 (%2,1), lisans 37 (%12,9), ogretmen koleji 206(%72,0), yuksek lisans 29(%10,29) ve
baska okuldan mezun olan 8(%2,8)'dir.

4. Egitimde Hizmet Yillan

Tablo-5. Egitimde Hizmet Yillan Dagrhun
Hizmet Y1h

N

%

5 yil ve daha az

50

17,5

6-10 yil

50

17,5

11-15 yil

73

25,5

16-20 yil

50

17,5

21-25 yil

45

15,7

26 yil ve uzeri

18

6,3

286

100,0

Toplam

Tablo 5'te goruldugt; gibi arastirmaya katilanlann egitimdeki hizmet yillan; 5 yil ve
daha az olan 50(% 17 ,5) kisi, 6-10 yil arasi olan 50(% 1 7 ,5) kisi, 11-15 yil arasi olan
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73(%25,5) kisi, 16-20 yil arasi olan 50(% 17,5) kisi, 21-25 yil arasi olan 45(%15,7) kisi ve 26
yil ve uzeri olan 18(%6,3) kisi olusturmaktadir.

B- Ilkokullarda Smif Ogretmenlerinin teftisine Iliskin Okul Ydneticisi Ve Sunf
Ogretmenlerin Algtlan ile ilgili Bulgular ve Y orumlar

1- Sunf ogretmenlerinin algdanna gore performans degerlendirme formunda yer
alan davramslara, sunf ogretmenlerinin sahip olma diizeyi ile dnem diizeyi

Arastirmamn birinci alt probleminde;

Performans

degerlendirme

formu'nun "Alan

Bilgisini egitim ve ogretime yansitma" boyutunu olusturan davramslann smif ogretmenlerine
gore onem duzeyi ile bu davraruslara sahip olma duzeyleri arasmda fark var midir? (sorular
1,2 ve 3) sorulanna simf ogretmenlerinin
egitim

ve ogretime

davramslara
duzeyde

yansrtma"

gorusleri almnustir. Buna gore "Alan Bilgisini

boyutunu

olusturan

davraruslann

sahip olma duzeyleri arasmdaki korelasyon
olup

aralannda

gostermektedir(r=,564,

onem

duzeyi

lehine

onern duzeyi

ile bu

tablo 6'da goruldugu gibi orta
bir

anlamh

iliski

oldugunu

p<0.05).

Tablo-6. Snuf ogretmenlerinin "Alan Bilgisini egitim ve ogretime yansitma"
boyutunu olusturan davramslara karsr onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma
diizeyleri arasmdaki korelasyon
Anlamhhk

ABEY O Y sahibolmaderece
air 1

N

Kore las yon

duzeyi

216

,564

,000

si & ABEVOYonemderecesi

Tablo-7. Snnf ogretmenlerinin "Alan Bilgisini egitim ve ogretime yansitma"
Sahip Olma Diizeyi ile"Alan Bilgisini egitim ve ogretime yansitma"

Onem Derecesi

arasmdaki t testi sonucu
X

ss

sd

t

p

216

4,20

,631

215

-5,615

,000

216

4,42

,595

Olcum (Alan
bilgisini egitime ve
ogretime yansrtma)
Sahip olma duzeyi

N

Onem Derecesi
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Tabla 7' de goriildligli gibi siruf ogretmenlerinin

"Alan bilgisini egitim ve ogretime

yansrtma" sahip alma diizeyi ile onem derecesi arasmda anlamh bir fark bulunmustur

(

t(215)= -5,615 ve p<0.05). Simf ogretmenlerine gore onem duzeyi X=4,42 iken buna sahip
alma duzeyi

x =4,20 'dir. Buna gore onem duzeyi yonunde anlamh bir iliski vardir, Burada

simf ogretmenlerinin

"Alan bilgisini

egitim ve ogretime yansitma"

boyutunu

olusturan

davramslan uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri

seklinde

yorumlanabilir,

Alt Problem

1 -b )Performans

degerlendirme

calismasi" boyutunu olusturan davramslann

formu'nun

"Planlama

ve hazirhk

onem duzeyi ile bu davranislara

sahip alma

duzeyi arasmda smif ogretmenlere gore fark var rmdir? (sorular 4,5,6,7,8,9) sorulannda simf
ogretmenlerin

gorusleri ahnrrustir. Buna gore Tabla 8'de goruldugu

hazirlik calismasi" boyutunu olusturan davramslann

gibi "Planlama

ve

onem duzeyi ile bu davraruslara sahip

alma duzeyi arasmdaki korelasyon orta duzeyde olup orta iliski goriilmli~tlir.(r=,692).

Tablo-8. Sunf ogretmenlerinin

"Planlama ve hazirhk eahsmasi" boyutunu

olusturan davramslara karsi onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi
arasmdaki korelasyon
Anlamhhk
N
& 216

PVHCsahipalma
air 1

Korelasyon

duzeyi

,692

,000

PVHConemderecesi

Tablo-9. Simf ogretmenlerinin "Planlama ve hazirhk eahsmasi"

Sahip Olma

Diizeyi ile"Planlama ve hazirhk eahsmasi" Onem Diizeyi arasmdaki t testi sonucu
019-Um

(Planlama

ve

N

X

ss

sd

t

p

215

-4,004

,000

hazirhk cahsmasi )
Sahip Olma Duzeyi

216

4,25

,537

Onern Derecesi

216

4,37

,571

Tabla 9'da goruldugu gibi "Planlama ve hazirlik cahsmasi''
onem derecesi arasmda anlamh bir fark bulunmustur.
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sahip alma duzeyi ile

( t(215)= -4,004 ve p<0.05). Smif

ogretmenlerine gore onern duzeyi x =4,3 7 iken buna sahip olma duzeyi

x =4,25 'dir. Buna

gore simf ogretmenleri, onem duzeyi lehine anlamli bir farkhlik oldugu soylenebilinir. Burada
simf ogretmenlerinin
uygulamaya

"Planlama ve hazirhk cahsmalan"

verdikleri

onerne

gore

gercekte

daha

boyutunu olusturan davramslan,
az

uygulayabildikleri

seklinde

yorumlanabilir.

Alt Problem

1 -c; Performans

formu'nun "Ders ici etkinlikler"

degerlendirme

boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davrarnslara sahip olma duzeyi arasmda
fark

var

midir?

ogretmenlerinin

(

sorular

gorusleri

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)

almrmstir.

Buna

gore

Tab lo

1 O' da

sorulannda
goruldugu

simf

gibi

snuf

ogretmenlerine gore "Ders ici etkinlikler" boyutunu olusturan davraruslann onem duzeyi ile
bu davranislara sahip olma duzeyi arasmdaki korelasyon, onem duzeyi lehine

orta duzeyde

iliski oldugu soylenebilir.(r=,595).

Tablo-10. Snnf ogretmenlerinin "Ders i~i etkinlikler" boyutunu olusturan
davramslarm onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi arasmdaki korelasyon
Anlamhhk

D YEsahipolmaderecesi

Pair 1

N

Korelasyon

duzeyi

216

,595

,000

& D YEonemderecesi

Tablo-11. Snnf ogretmenlerinin "Ders iei etkinlikler" Sahip Olma Diizeyi ile
"Ders i~i etkinlikler" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
Olcum

(Ders

tci

N

X

ss

sd

t

p

215

-10,887

,000

etkinlikler)
Sahip Olma Duzeyi

216

4,07

,507

Onem Derecesi

216

4,41

,499

Tablo 11 'de goruldugu gibi "Ders ici etkinlikler" sahip olma duzeyi ile onem duzeyi
arasmda anlamh bir fark bulunmustur ( t(215)= -10,887 ve p<0.05). Siruf ogretmenlerine gore
onem duzeyi X=4,41 iken buna sahip olma duzeyi

X=4,07 'dir. Buna gore onem duzeyi

yonunde anlamh bir farkhhk vardir. Burada simf ogretmenlerinin
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"Ders ici etkinlikler"

boyutunu

olusturan

uygulayabildikleri

davramslan,

uygulamaya

verdikleri

onerne gore gercekte

daha az

seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem

1 -d; Performans

degerlendirme

formu'nun "Basanyi olcme ve

degerlendirme cahsmalan" boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara
sahip olma duzeyi arasmda fark var rmdir? (sorular 23,24,25,26,27,28,29)
ogretmenlerinin
ogretmenlerine

gorusleri

almrmstir.

gore "Basanyi

Buna gore tablo

olcme ve degerlendirme

12'de

sorulannda siruf

de gorilldilgil

gibi smif

cahsmalan" boyutunu

olusturan

davramslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmdaki korelasyon, onem
duzeyi lehine orta duzeyde anlamli bir iliski oldugu soylenebilir (r=,531 ).

Tablo-12. Snnf ogretmenlerinin "Basarryi ol~me ve degerlendirme eahsmalari"
boyutunu olusturan davramslarm onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi
arasmdaki korelasyon
Anlamlihk
N
Pair
1

& 216

BOVDCsahipolma

Korelasyon

Duzeyi

,531

,000

BOVDConemderecesi

Tablo-13. Sunf ogretmenlerinin "Basarryr ol~me ve degerlendirme eahsmalari"
Sahip Olma Diizeyi ile "Basariyi ol~me ve degerlendlrme eahsmalari" Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu
Olcum (Basanyi olcme

-

N

X

ss

sd

t

p

215

-9,825

,000

ve degerlendirme cahsmalar)
Sahip Olma Duzeyi

216

4,01

,557

Onern Derecesi

216

4,37

,527

Tablo 13 'de goruldugu gibi "Basanyi olcme ve degerlendirme cahsmalan" sahip olma
duzeyi ile onem duzeyi arasmda anlamli bir fark bulunmustur ( t(215)= -9,825 ve p<0.05).
Smif ogretmenlerine gore onem duzeyi x =4,3 7 iken buna sahip olma duzeyi
Buna gore snuf ogretmenlerinin
olusturan davraruslanmn

"Basanyi olcme ve degerlendirme

x =4, 01 'dir.

calismalan"

alamm

onem duzeyi lehinde anlamh bir iliski gorulmustur. Burada simf
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ogretmenlerinin

"Basanyi

olcme

ve

degerlendirme

cahsmalan"

boyutunu

olusturan

davraruslan, uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri

seklinde

yorumlanabilir.

Alt Problem 1 -e; Performans degerlendirme formu'nun "Rehberlik yapma" boyutunu
olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davraruslara sahip olma diizeyi arasmda fark var
rmdrr? (sorular 30,31,32,33) sorularmda siruf ogretmenlerinin gorusleri almrmstrr. Buna gore
tablo 14'de de goruldugu gibi "Rehberlik yapma" boyutunu olusturan davramslann

onem

diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi arasmda onem diizeyi lehine anlamh bir orta
diizeyde iliski oldugu gorulmustur.u=

,653 p<0.05)

Tablo-14. Snnf ogretmenlerinin "Rehberlik yapma" boyutunu olusturan
davramslarm onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi arasmda
Anlamhhk
N

1

Duzeyi

,653

,000

& 216

RY sahipolma

Pair

Korelasyon

R Yonemderecesi

Tablo-15. Sunf ogretmenlerinin "Rehberlik yapma" Sahip Olma Diizeyi ile
Rehberlik yapma Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
N

X

ss

sd

t

p

Sahip Olma Duzeyi

216

4,38

,553

215

-6,200

,000

Onem Derecesi

216

4,57

,517

(Rehberlik

619um
yapma)

"Rehberlik yapma" boyutunu olusturan davramslara
diizeyi

arasmda

anlamh

bir fark

bulunmustur

sahip olma duzeyi ile onem

( t(215)=

-6,200

ve p<0.05).

ogretmenlerinc gore onem diizeyi x =4,57 iken buna sahip olma diizeyi
15 'de

goruldugu

davraruslanna

gibi

simf

gosterdikleri

onem diizeyi lehinde

ogretmenlerinin,

"Rehberlik

yapma"

Smif

x =4,38 'dir. Tablo
boyutunu

olusturan

onern duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

anlamh

bir farkhhk

gorulmustur.
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Burada

simf ogretmenlerinin

"Rehberlik

yapma"

boyutunda

uygulamaya

verdikleri

oneme

gore gercekte

daha az

uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.
Alt Problem

1 -f; Performans

degerlendirme

formu'nun

"Ders d1~1 etkinlikler"

boyutunu olusturan davramslann onern duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda
fark var midir? (sorular 34,35,36,37,38) sorulannda smif ogretmenlerinin gorusleri almrmstir.
Buna gore tablo

16'de de goriildtigti gibi "Ders d1~1 etkinlikler"

boyutunu

olusturan

davramslann onern duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi lehine
anlamh bir orta duzeyde iliski oldugu gorulmustur.tr= ,553 p<0.05).

Tablo-16. Sunf ogretmenlerinin "Ders d1~1 etkinlikler" boyutunu olusturan
davramslarm onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi arasmdaki korelasyon
Anlamhhk
N

1

& 216

DDEsahipolma

Pair

Korelasyon

Duzeyi

,553

,000

DDEonemderecesi

Tablo-17. Sunf ogretmenlerinin "Ders d1~1 etkinlikler Sahip Olma Diizeyi ile
Ders d1~1 etkinlikler Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
N

X

ss

sd

t

p

Sahip Olma Duzeyi

216

4,26

,537

215

-7,601

,000

Onem Derecesi

216

4,51

,495

619um

(Ders

d1~1

etkinlikl er)

Ders d1~1 etkinlikler sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamh bir fark
bulunmustur ( t(215)= -7,601 ve p<0.05). Srmf ogretmenlerine
iken buna sahip olma duzeyi

x =4,26 'dir. Tab lo 1 7' de goruldugt; gibi smif ogretmenlerinin,

"Ders d1~1 etkinlikler" boyutunu olusturan davramslanna
olma

gore onem duzeyi X=4,51

davraruslara

sahip

duzeyi

arasmda

gorulmustur.

Burada simf ogretmenlerinin

onem

gosterdikleri

duzeyi

lehinde

onem duzeyi ile bu
anlamh

bir farkhhk

"Ders d1~1 etkinlikler" boyutunda uygulamaya

verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri
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seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 1 -g; Performans degerlendirme

formu'nun

"Okulun genel isleyisine

katkisi" boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip alma duzeyi
arasmda

fark var rmdir?

almmisnr.

(sorular

39,40,41,42,43,44).

Simf

ogretmenlerinin

gorusleri

Buna gore Tabla 18'de de goruldugu gibi "Okulun genel isleyisine katkisi"

boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip alma duzeyi arasmda
onem duzeyi lehine anlamh bir orta duzeyde iliski oldugu gorulmustur.tr= ,553 p<0.05).

Tablo-18. Sunf ogretmenlerinin "Okulun genel i~leyi~ine katkisi" boyutunu
olusturan davramslarm onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi arasmdaki
korelasyon
N
OGYKsahipalma

Pai
r 1

& 216

Korelasyon

Sig.

,723

,000

OG YKonemderecesi

Tablo-19. Sunf ogretmenlerinin "Okulun genel i~leyi~ine katkisr" Sahip Olma
Diizeyi ile "Okulun genel i~leyi~inekatkisi" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
N

X

ss

sd

t

p

Sahip Olma Duzeyi

216

4,39

,554

215

-4,038

,000

Onem Derecesi

216

4,51

,576

Olcum (Okulun genel
isleyisine katkisi)

Okulun genel isleyisine katkisi sahip alma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamli
bir fark bulunmustur ( t(215)= -4,038 ve p<0.05). Smif ogretmenlerine
X=4,51 iken buna sahip alma duzeyi
ogretmenlerinin,
gosterdikleri

"Okulun

genel

X=4,39 'dur. Tabla 19'de gorlildiigli gibi simf

isleyisine

katkisi''

boyutunu

olusturan

davramslanna

onem duzeyi ile bu davraruslara sahip alma duzeyi arasmda onem duzeyi

lehinde anlamli bir farkhhk
isleyisine

gore onern duzeyi

katkisi"

boyutunda

gorulmustur.
uygulamaya

Burada smif ogretmenlerinin
verdikleri

oneme

gore

"Okulun

gercekte

genel

daha

az

uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 1 -h; Performans degerlendirme formu'nun "Kisilik ozellikleri" boyutunu
olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davraruslara sahip alma duzeyi arasmda fark var
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midir? (sorular 45,46,47,48,49,50,51).

Smif ogretmenlerin gorusleri ahnmistir.

Buna gore

Tablo 20'de de goruldugu gibi "Kisilik ozellikleri" boyutunu olusturan davramslann

onem

duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi lehine anlamh bir orta
duzeyde iliski oldugu gorulmustur.tr= ,519 p<0.05).

Tablo-20. Snnf

ogretmenlerinin "Ki~ilik ozellikleri" boyutunu olusturan

davramslarm dnem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi arasmdaki korelasyon
Anlamlihk

,000

,519

& 216

KOsahipolma

Pair 1

Duzeyi

Korelasyon

N

KOonemderecesi

Tablo-21. Suuf ogretmenlerinin "Ki~ilik ozellikleri" Sahip Olma Diizeyi ile
"Ki~ilik ozellikleri" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
sd
ss
N
(Ki~ilik

Olcum

X

t

p

-1,694

,092

ozellikleri)
Sahip Olma Duzeyi

216

4,58

,717

Onem Derecesi

216

4,65

,464

215

Kisilik ozellikleri sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamh bir fark
bulunmamistrr ( t(215)= -1,694 ve p>0.05). Tablo 21 'de goruldugu gibi simf ogretmenlerinin,
"Kisilik ozellikleri" boyutunu olusturan davramslanna
davramslara

sahip

olma

duzeyi

arasmda

gosterdikleri

bir farklihk

onem duzeyi ile bu

gorulmemistir.

ogretmenlerinin "Kisilik ozellikleri" boyutunda uygulamaya verdikleri onem ile

Burada

siruf

gercekte de

uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem

1 -1; Performans

degerlendirme

formu'nun

"Simf yonetimi

ve

ogrencilerle iletisimi" boyutunu olusturan davraruslann onern duzeyi ile bu davramslara sahip
olma duzeyi arasmda fark var midir? (sorular 52,53,54,55,56,57).

Snuf ogretmenlerinin

gortisleri almrmstir. Buna gore Tablo 22'de de goruldugu gibi "Smif yonetimi ve ogrencilerle
iletisim" boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davraruslara sahip olma duzeyi
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arasmda onem duzeyi lehine anlamh bir orta duzeyde

iliski oldugu gorulmustur.rr=

,658

p<0.05).

Tablo-22. Snnf ogretmenlerinin "Snnf yonetimi ve ogrencilerle iletisimi"
boyutunu olusturan davramslarm onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi
arasmdaki korelasyon
Anlamhhk
N

1

& 216

SYVOYsahipolma

Pair

Korelasyon

Duzeyi

,658

,000

SYV O Yoncmdcrecesi

Tablo-23. Snnf ogretmenlerinin "Snnf yonetimi ve ogrencilerle Iletisimi" Sahip
Olma Diizeyi ile "Sunf ydaetimi ve ogrencilerle ileti~imi" Onem Derecesi arasmdaki t
testi sonucu
Olcum (Siruf yonetimi

-

N

X

ss

sd

t

p

215

-5,250

,000

ve ogrencilerle iletisimi)
Sahip Olma Duzeyi

216

4,40

,514

Onem Derecesi

216

4,54

,488

Simf yonetimi ve ogrencilerle iletisimi sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda
anlamli bir fark bulunmustur ( t(215)= -5,250 ve p<0.05). Simf ogretmenlerine
duzeyi X=4,54 iken buna sahip olma duzeyi

gore onem

X=4,40 'dir. Tablo 23'de goruldugu gibi siruf

ogretmenlerinin, "Snuf yonetimi ve ogrencilerle iletisimi" boyutunu olusturan davranislanna
gosterdikleri

onem duzeyi ile bu davramslara

sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi

lehinde anlamli bir farkhlik gorulmustur. Burada snuf ogretmenlerinin
ogrencilerle

iletisimi"

uygulayabildikleri

boyutunda

uygulamaya

verdikleri

"Simf yonetimi ve

oneme gore gercekte daha az

seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem

1 -j; Performans

degerlendirme

kanunundaki arnac ve ilkeleri gerceklestirmedeki

formu'nun

"Milli

egitimin temel

cabasi'' boyutunu olusturan davramslann

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda fark var midir? (sorular 58,59)
sorularmda simf ogretmenlerinin

gorusleri almnustir. Buna gore Tablo 24'de de goruldtlgtl
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gibi "Milli egitimin temel kanunundaki amac ve ilkeleri" boyutunu olusturan davramslann
onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi lehine anlamh bir
orta duzeyde iliski oldugu gorulmustur.tr= ,706 p<0.05).

Tablo-24. Snnf ogretmenlerinin "Milli egitimin temel kanunundaki amae ve
ilkeleri gereeklestirmedeki eabasi" boyutunu olusturan davramslarm onem diizeyi ile bu
davramslara sahip olma diizeyi arasmdaki korelasyon
Anlamhhk
N
& 216

METKsahipolma

Pair

Korelasyon

Duzeyi

,706

,000

METKonemduzeyi

1

Tablo-25. Smif ogretmenlerinin "Milli egitimin temel kanunundaki amac ve
ilkeleri gereeklestirmedeki

eabasi"

Sahip Olma Diizeyi ile Milli egitimin temel

kanunundaki amae ve ilkeleri gereeklestirmedeki eabasi Onem Derecesi arasmdaki t
testi sonucu
Olcum (Milli egitimin
temel kanunundaki

-

N

X

ss

sd

t

p

215

-3,190

,002

amac ve

gerceklestirmedeki

ilkeleri
cabasi)

Sahip Olma Duzeyi

216

4,39

,648

Onem Derecesi

216

4,50

,684

Milli egitimin temel kanunundaki amac ve ilkeleri gerceklestirmedeki

cabasi sahip

olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamh bir fark bulunmustur ( t(215)= -3,190 ve
p<0.05). Simf ogretmenlerine
X=4,39

gore onem duzeyi

'dir. Tablo 25'de goruldugt;

x =4,50 iken buna sahip olma duzeyi

gibi smif ogretmenlerinin,

"Milli egitimin temel

kanunundaki amac ve ilkeleri" boyutunu olusturan davraruslanna gosterdikleri

onem duzeyi

ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi lehinde anlamh bir farkhhk
gorulmustur.

Burada simf ogretmenlerinin

""Milli egitimin temel kanunundaki

amac ve

ilkeleri boyutunda uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri
seklinde yorumlanabilinir.
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2- Okul yoneticilerinin

algtlanna gore performans degerlendirme formunda yer

alan davramslara, sunf ogretmenlerinin sahip olma diizeyi ile onem diizeyi

Alt Problem 2 -a; Performans degerlendirme

formu'nun "Alan Bilgisini egitim ve

ogretime yansitma" boyutunu olusturan davraruslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip
olma duzeyleri arasmda fark var midir? (sorular 1,2 ve 3). Okul yoneticilerinin

gorusleri

almmistir.

Tablo-26. Ydneticilere gore smif ogretmenlerinin "Alan Bilgisini egitim ve
ogretime yansnma" Sahip Olma Diizeyi ile Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
019-Um (Alan Bilgisini

-

N

X

ss

sd

t

p

69

8,238

,000

egitim ve ogretime yansitma)
Sahip Olma Duzeyi

70

3,99

,595

Onem Derecesi

70

4,62

,369

Alan bilgisini egitim ve ogretime yansitma sahip olma duzeyi ile onem derecesi
arasmda anlamli bir fark bulunmustur ( t(69)= 8,238 ve p<0.05). Yoneticilere gore onem
duzeyi- X=4,62 iken buna sahip olma duzeyi
ogretmenlerinin,
davramslanna

"Alan

bilgisini

gosterdikleri

egitim

X=3,99 'dur. Tablo 26'de goruldugu gibi snuf
ve

ogretime

yansitma"

boyutunu

olusturan

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

onem duzeyi lehinde anlamh bir farkhhk gorulmustur, Buna gore yoneticilerin algilanna gore
smif ogretmenleri

"Alan bilgisini egitim ve ogretime yansitma" boyutunda

uygulamaya

verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -b; Performans

degerlendirme

cahsmasi" boyutunu olusturan davramslann

formu'nun

"Planlama ve hazirhk

onem duzeyi ile bu davramslara

sahip olma

duzeyi arasmda fark var rmdir? (sorular 4,5,6,7,8,9). Okul yoneticilerinin gorusleri almrmsnr.

Tablo-27. Ydneticilere

gore snnf ogretmenlerinin "Planlama ve hazirhk

~ab~mas1" Sahip Olma derecesi ile Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
t
sd
ss
N
019-Um

(Planlama

ve

X

p

hazirlik cahsmasi )
Sahip Olma Duzeyi

70

3,98

,576

Onem Derecesi

70

4,52

,378
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69

7,831

,000

Planlama ve hazirhk calismasi

sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamh

bir fark bulunmustur ( t(69)= 7,831 ve p<0.05). Yoneticilere gore onern duzeyi x =4,52 iken
buna sahip olma duzeyi
"Planlama

x =3,98 'dir.

ve hazirhk calismasi"

Tablo 27'de goruldugu gibi simf ogretmenlerinin,

boyutunu olusturan davramslanna

gosterdikleri

onem

duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda onern duzeyi lehinde anlamh bir
farkhlik gorulmustur. Buna gore yoneticilerin algilanna gore smif ogretmenleri " Planlama ve
hazirhk

calismasi"

boyutunda

uygulamaya

verdikleri

oneme

gore

gercekte

daha az

uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -c; Performans

degerlendirme

formu'nun

"Ders ici etkinlikler"

boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davranislara sahip olma duzeyi arasmda
fark var rmdir? ( sorular

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22).

Okul yoneticilerinin

gorusleri almrmstir.

Tablo-28. Ydnetieilere gore sunf ogretmenlerinin "Ders i~i etkinlikler" Sahip
Olma Diizeyi ile Ders iei etkinlikler Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
Olcum

(Ders

191

N

X

ss

sd

t

p

69

9,343

,000

etkinlikler)
Sahip Olma Duzeyi

70

3,73

,683

Onem Derecesi

70

4,52

,438

Ders ici etkinlikler sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamli bir fark
bulunmustur ( t(69)= 9,343ve p<0.05). Yoneticilere gore onem duzeyi x =4,52 iken buna
sahip olma duzeyi x =3,73 'dur,

Tablo 28'de goruldugu gibi simf ogretmenlerinin, "Ders ici

etkinlikler" boyutunu olusturan davranislanna

gosterdikleri

onem duzeyi ile bu davraruslara

sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi lehinde anlamh bir farkhlik gorulmustur, Buna gore
yoneticilerin algilanna gore simf ogretmenleri "Ders ici etkinlikler" boyutunda uygulamaya
verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri

Alt Problem

2 -d; Performans

degerlendirme

seklinde yorumlanabilir.

formu'nun

"Basanyi olcme ve

degerlendirme cahsmalan" boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara
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sahip

olma

duzeyi

arasmda

fark

var

rmdir?

(sorular

23,24,25,26,27,28,29).

Okul

yoneticilerinin goursleri almnustir.

Tablo-29. Yoneticilere gore sunf

"Basarryi

ogretmenlerinin

ol~me ve

degerlendirme eahsmalari" Sahip Olma Diizeyi ile "Basarry; ol~me ve degerlendirme
eahsmalari" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
Olcum (Basanyi olcme

-

N

X

ss

sd

t

p

69

9,971

,000

ve degerlendirme calismalar)
Sahip Olma Duzeyi

70

3,66

,689

Onem Derecesi

70

4,50

,465

Basanyi olcme ve degerlendirme cahsmalan

sahip olma duzeyi ile onem derecesi

arasmda anlamh bir fark bulunmustur ( t(69)= 9,971 ve p<0.05). Yoneticilere gore onem
duzeyi X=4,50 iken buna sahip olma duzeyi
ogretmenlerinin,
davramslanna

"Basanyi
gosterdikleri

olcrne

ve

X=3,66 'dir, Tablo 29'de goruldugt; gibi simf

degerlendirme

cahsmalan"

boyutunu

olusturan

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

onem duzeyi lehinde anlamh bir farkhhk gorulmustur. Buna gore yoneticilerin algilanna gore
simf ogretmenleri

"Basanyi olcme ve degerlendirme

cahsmalan"

boyutunda uygularnaya

verdikleri onerne gore gercekte daha az uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -e; Performans degerlendirme formu'nun "Rehberlik yaprna" boyutunu
olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davranislara sahip olma duzeyi arasmda fark var
rmdir? (sorular 30,31,32,33). Okul yoneticilerinin gorusleri almrmsur.

Tablo-30. Yoneticilere gore snnf ogretmenlerinin "Rehberlik yapma" Sahip
Olma Diizeyi ile "Rehberlik yapma" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
N

X

ss

sd

t

p

Sahip Olma Duzeyi

70

3,91

,775

69

7,522

,000

Onem Derecesi

70

4,61

,421

619um

(Rehberlik

yapma)

Rehberlik yapma sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlarnh bir fark
bulunmustur ( t(69)= 7,522 ve p<0.05). Yoneticilere gore onem duzeyi x =4,61 iken buna
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sahip olma duzeyi x =3,91 'dir. Tablo 30'de goruldugu gibi simf ogretmenlerinin, "Rehberlik
yapma" boyutunu olusturan davramslanna

gosterdikleri

onem diizeyi ile bu davramslara

sahip olma diizeyi arasmda onem diizeyi lehinde anlamh bir farkhhk gorulmustur. Buna gore
yoneticilerin

algilanna gore simf ogretmenleri "Rehberlik yapma" boyutunda uygulamaya

verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -f; Performans

degerlendirme

formu'nun

"Ders d1~1 etkinlikler"

boyutunu olusturan davramslann onem diizeyi ile bu davraruslara sahip olma diizeyi arasmda
fark var rmdir? (sorular 34,35,36,37,38). Okul yoneticilerinin gorusleri almrrustir.

Tablo-31. Ydnetieilere gore snnf ogretmenlerinin "Ders d1~1 etkinlikler" Sahip
Olma Diizeyi ile "Ders d1~1 etkinlikler" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
p
t
sd
ss
N
619um

(Ders

d1~1

X

etkinlikler)
Sahip Olma Duzeyi

70

3,78

,698

Onem Derecesi

70

4,55

,482

69

8,879

,000

Ders d1~1 etkinlikler sahip olma diizeyi ile onem derecesi arasmda anlamh bir fark
bulunmustur ( t(69)= 8,879 ve p<0.05). Yoneticilere gore onem duzeyi x =4,55 iken buna
sahip olma diizeyi x =3,78 'dir. Tablo 30'de goruldugu gibi smif ogretmenlerinin, "Ders d1~1
etkinlikler" boyutunu olusturan davrarnslanna gosterdikleri

onem diizeyi ile bu davraruslara

sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi lehinde anlamh bir farkhhk gorulmustur. Buna gore
yoneticilerin algilanna gore simf ogretmenleri "Ders d1~1 etkinlikler" boyutunda uygulamaya
verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -g; Performans degerlendirme

formu'nun

"Okulun genel isleyisine

katkisi" boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi
arasmda fark var midir? (sorular 39,40,41,42,43,44). Okul yoneticilerinin gorusleri ahnrmstrr.

82

Tablo-32. Yoneticilere gore snnf ogretmenlerinin "Okulun genel i~leyi~ine
katkisi" Sahip Olma Diizeyi ile "Okulun genel isleyisine katkisi" Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu
Olcum (Okulun

genel

-

N

X

ss

sd

t

p

69

8,469

,000

isleyisine katkisi)
Sahip Olma Duzeyi

70

3,90

,664

Onem Derecesi

70

4,59

,475

Okulun genel isleyisine katkisi sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamh
bir fark bulunmustur ( t(69)= 8,469 ve p<0.05). Yoneticilere gore onern duzeyi x =4,59 iken
buna sahip olma duzeyi

x =3,90 'dir. Tablo 32'de goruldugt; gibi snuf ogretmenlerinin,

"Okulun genel isleyisine katkisi" boyutunu olusturan davranislanna
duzeyi ile bu davramslara
farkhhk gorulmustur.

gosterdikleri

onem

sahip olma duzeyi arasmda onern duzeyi lehinde anlamh bir

algilanna gore smif ogretmenleri "Okulun

Buna gore yoneticilerin

genel isleyisine katkisi" boyutunda uygulamaya

verdikleri oneme gore gercekte daha az

uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -h;Performans

degerlendirme formu'nun "Kisilik ozellikleri" boyutunu

olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davrarnslara sahip olma duzeyi arasmda fark var
rmdir? (sorular 45,46,47,48,49,50,51).

Okul yoneticilerinin gorusleri almrmstir.

Tablo-33. Ydneticilere gore sunf ogretmenlerinin "Ki~ilik ozellikleri" Sahip Olma
Diizeyi ile "Kisilik ozellikleri" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
(Ki~ilik

Olcum
ozellikleri)

N

X

ss

sd

t

p

69

7,369

,000

Sahip Olma Duzeyi

-,
70

4,14

,591

Onem Derecesi

70

4,64

,410

"Kisilik ozellikleri" sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamh bir fark
bulunmustur ( t(69)= 7,369 ve p<0.05). Tablo 33'de goruldugu gibi sirnf ogretmenlerinin,

"Kisilik ozellikleri" boyutunu olusturan davramslanna gosterdikleri onem duzeyi ile bu
davramslara

sahip

olma

duzeyi

arasmda

onem

duzeyi

lehinde

anlamh

bir farkhlik

gorulmustur. Buna gore yoneticilerin algilanna gore simf ogretmenleri "Kisilik ozellikleri"
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boyutunda uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri

seklinde

yorumlanabilir.

Alt Problem

2 -1; Performans

degerlendirme

formu'nun

"Simf yonetimi

ve

ogrencilerle iletisimi" boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip
olma duzeyi arasmda fark var midir? (sorular 52,53,54,55,56,57).

Okul yoneticilerinin

gorusleri almnustir.

Tablo-34. Ydneticllere gore sunf ogretmenlerinin "Snnf yonetimi ve ogrencilerle
iletisimi" Sahip Olma Diizeyi ile "Suuf yonetimi ve ogrencilerle iletisimi" Onem Derecesi

arasmdaki t testi sonucu
N

X

ss

sd

t

p

Sahip Olma Duzeyi

70

3,97

,605

69

8,505

,000

Onem Derecesi

70

4,59

,407

Olcum (Siruf yonetimi
ve ogrencilerle iletisimi)

Siruf yonetimi ve ogrencilerie iletisimi sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda
anlamh bir fark bulunmustur

( t(69)= 8,505 ve p<0.05). Yoneticilere

X=4,59 iken buna sahip olma duzeyi

X=3,97

gore onem duzeyi

'dir. Tablo 34'de goruldugi; gibi siruf

ogretmenlerinin, "Smif yonetimi ve ogrencilerle iletisimi" boyutunu olusturan davramslanna
gosterdikleri

onem duzeyi ile bu davramslara

lehinde anlamh bir farkhhk
ogretmenleri

gorulmustur.

sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi

Buna gore yoneticilerin

"Smif yonetimi ve ogrencilerle

algilanna

iletisimi" boyutunda uygulamaya

gore smif
verdikleri

oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -j; Performans

degerlendirme

kanunundaki amac ve ilkeleri gerceklestirmedeki

formu'nun

"Milli egitimin temel

cabasi" boyutunu olusturan davramslann

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda fark var midir? (sorular 58,59).
Okul yoneticilerinin gorusleri almrrustir.
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OZET
Bu

arastirmanm

degerlendirilmesinde

amaci,

kullamlan

ilkokullarda
performans

gorev

olcutlerinin,

yapan
smif

simf

ogretrnenlerinin

ogretmenlerin

ve

okul

yoneticilerinin algilanna gore simf ogretmenlerinin bu olcutlere sahip olma duzeyi ile onem
duzeyini ne derece gerceklestirdigini

belirlemek

icin ve ogretmen denetimin

gelisimine

katkida bulunmaktir.

Arastirmamn evreni 2005-2006 egitim ve ogretim yilmda, K.K.T.C'de Milli Egitim ve
Kultur Bakanhgi llkogretim Dairesi Mudurlugune bagli ilkokullarda gorev yapan 149 okul
yoneticisi ve 676 smif ogretmeninden olusmaktadir.

Evreni olusturan ilkogretim Kurumlanna ve bu ogretim basamagmda istihdam edilen
simf ogretmenleri ve okul yoneticilerine ulasmamn olanaksizligi; zaman ve ekonomik acidan
zorluklar nedeniyle, sanstrandom) yoluyla secilen okullarda gorevli smif ogretmenleri ile okul
yoneticilerinden

omeklem almarak cahsildi. Arastirmanm verileri, 70 okul yonetici ve 216

smif ogretmeninin konu ile ilgili goruslerinden elde edilmistir.

V eri toplama araci olarak kullamlan anketin birinci kisrm gruplann nitelikleri, ikinci
kismi

ise

suuf

ogretmeninin

performans

degerlendirilmesinde

kullamlan

olcutlerin

davramslanru iceren on bolumden olusan toplam elli dokuz maddelerden olusmustur, Ankete
verilen yamtlar SSPS for Windows bilgisayar programi kullamlarak degerlendirilmistir,

Arastirmada dort alt probleme cevap aranmisnr.

Birinci alt probleme ait verilere gore snuf ogretmenleri; simf ogretmeninin performans
degerlendirme
arasmda

formunda yer alan davramslara

anlamh

bir fark ortaya cikrrustir.

egerlendirme formunda yer alan davramslan

sahip olma duzeyleri ile onem duzeyleri
Buna

gore smif ogretmenleri

performans

uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte

daha az uyguladiklan ortaya cikrmstir.

Ikinci alt probleme ait verilere gore okul yoneticileri, simf ogretmeninin performans
egerlendirme formunda yer alan davraruslara sahip olma duzeyi ile onem duzeyi arasmda
anlamh bir fark ortaya cikrmstir. Buna gore siruf ogretmenleri performans degerlendirme

formunda yer alan davramslan

onemli bulduklan

ancak bunlan uygulama yonunde daha

dusuk seviyede sahip olduklan ortaya cikrrustir.

Ucuncu alt probleme

ait verilere

gore okul yoneticileri

ile suuf ogretrnenleri;

performans degerlendirme formunda yer alan davramslann simf ogretmenlerinin sahip olma
duzeyleri, algilanna

gore fark ortaya cikrmsur. Smif ogretmenlerinin

nazaran bu davramslara

okul yoneticilerine

sahip olma duzeyini daha yuksek duzeyde algiladiklan

ortaya

cikmistir.

Dorduncu

alt probleme

ait verilere gore okul yoneticileri

ile siruf ogretmenleri

arasmda performans degerlendirrne formunda yer alan davramslann onem duzeyine gore fark
ortaya cikrnarmstir.

Arastirmaya gore simf ogretmenlerinin performans degerlendirme formunda yer alan
davramslann "kisilik ozelikleri" boyutunu olusturan davrarnslan diger alanlara nazaran daha
yuksek duzeyde onem gosterdikleri

ortaya cikrrustir. Bunun yam sira smif ogretmenleri

"planlama ve hazirhk cahsmasi" alam ile "Basanyi olcme ve degerlendirme" alanuu olusturan
davramslan diger alanlara nazaran daha dusuk onem gosterdikleri ortaya cikrmstir.

Aynca
degerlendirme
davramslan

simf

ogretmenlerin

formunda

algilanna

yer alan davramslann

gore;

smif

"kisilik

ogretmenlerinin

ozelikleri"

boyutunu

diger alanlara nazaran daha yuksek duzeyde uyguladiklan

Bunun yam sira smif ogretmenler

"Basarryi olcme ve degerlendirme"

performans
olusturan

ortaya cikrmstir,
alamm olusturan

davramslan diger alanlara nazaran daha dusuk uyguladiklan ortaya cikrmsnr.

Okul yoneticilerin algilanna gore; simf ogretmenlerinin degerlendirme formunda yer
alan davraruslann "kisilik ozelikleri" boyutunu olusturan davramslan diger alanlara nazaran
daha yuksek duzeyde uyguladiklan

ortaya cikmistir. Bunun yarn sira smif ogretmenlerinin

.. Basanyi olcme ve degerlendirme" alamru olusturan davramslan diger alanlara nazaran daha
dusuk uyguladiklan ortaya cikrrustir.
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SUMMARY

The aim of this research is to determine the performance criterions that are used for
evaluation of the classroom teachers who work in primary schools and find out in what level
the teachers realize these possession level and the importance level of the criterions according
to the classroom teachers and the school managers perceptions.Also,one of the other aim is to
contribute to the improvement of the teacher's evaluation.

The ring of this research is formed by 149 school managers and 676 classroom
teachers who work in the primary schools connected to the Ministry of Education and Culture
Elementary Education Office in TRNC,in 2004-2005 education and teaching year.

Due to the impossibility of reaching the elementary education institutions and also the
classroom teachers and the school managers who are employed in these institutions that
should form the ring; and the difficulties about time and economy; this research is done by
having samples of the classroom teachers and the school managers that have been chosen
randomly.

The data of research is gained by the opimons of 70 school managers and 216
classroom teachers.
The gaining data tool was a questionnaire. Its first part has been formed of the groups
qualities and the second part has been formed of 10 sections which include the behaviours,
that are 59 in total, of the criterions used in the evaluation of the classroom teachers
performance. The answer of the questionnaire has been evaluated by using the computer
programme SSPS for Windows.

In the research, the answer of 4 sub problems have been looked.

According to the data belongs to the first sub problem, which has been done among
e classroom teachers; there is a meaningful difference between the possesion level and the
portance level of the behaviours take place on the teachers performance evaluation form.
According tu this, its clear that the classroom teachers apply the behaviours take place on the
sroom teachers performance evaluation form less than they give importance.

lll

According to the data belongs to the second sub problem, which has been done among
the school managers; there is a meaningful difference between the possession level and the
importance

level of the behaviours

take place on the classroom

teachers performance

evaluation form. According to this, its clear that the classroom teachers find the behaviours on
the performance evaluation form important, however, they have lower level in applying them.

According to the data belongs to the third sub problem, which has been done among
the school managers and the classroom teachers; according to their perceptions there is a
difference about the teachers possessions

of behaviours

take place on the performance

evaluation form. According to this, the classroom teachers perceive the possession of these
behaviours in higher level than the school managers.

According to the data belongs to the forth sub problem, which has been done among
the school managers and the classroom teachers; there is no difference between the school
managers and the classroom teachers in terms of the importance level of the behaviours take
place on the performance evaluation form.

According to the research, it is clear that the classroom teachers give more importance
to the behaviours that form "characteristics"

part on the performance evaluation form. it is

also clear that, the classroom teachers give less importance to the behaviours that form the
parts of "planning and preparation work" and" testing and evaluation the success".

Beside this, it is clear that , according to the perception of the classroom teachers, they
apply the behaviours, which take place on the performance evaluation form and form the "
characteristics" part, in higher level than the other parts. Also the classroom teachers apply
the behaviours that form " testing and evaluation the success" part less than other parts.

According to the school managers perception, the classroom teachers apply behaviours
that form the "characteristics" part in higher level and they apply the behaviours that form the
- testing and evaluation the success" part in lower level.

lV

ONSOZ

Gunumuzde yasanan hizh bilimsel ve teknolojik degismeler, dogal olarak cesitli
alanlan etkisi altma almakta, bir 90k kurum ve yada orgutler yapilanm yeniden gozden
gecirmek zorunda kalmaktadir. Ozellikle son yillarda cesitli ulkelerde egitim sistemi
sorgulanmakta, kahplasrms zihinler yerine, dustmen, sorun cozen yaratici insan yetistirmeye
yonelik projeler ortaya sunmaktadir,

Egitimin oncelikli amaci; cocuklann durmadan degisen dunyasma daha aktif bir
sekilde uyumunu saglamak, verimli bireyler yetistirmek ve is yapabilme aliskanhgi
kazandirmaktir. Egitimin ham maddesi insandir, Bu yuzden kuru program, sadece ogretim
esasma dayah mufredat, okul ve ogretmen sayisim artirma ve cagdas sozcuklerini kullanarak
egitimin kalitesi artmlamaz. Egitimin verimli hale gelmesi icin yeniden yapilandmlmasi
gerekrnektedir. Egitim surecinde nitelikli insan, nitelikli ogretmen, alt yapisi tamamlanmis
etkili okul, teknoloji ve bilgi transferi daha 90k kaynak daha 90k yatmm gerekrnektedir.

Egitim sisteminin kendi isleyisini amaclanan urunle, elde edilen urunu surekli bir
bicimde karsilastirarak etkililik durumunun tesbit edilebilmesi ve amaclar dogrultusunda
kendini yeniden duzenleyebilmesi tutarh ve fonksiyonel bir denetim mekanizmasma sahip
olmasma baghdirt http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/153-154/yalcinkaya htm, 2006).

Egitim-ogretim cahsmalanm milli egitimin ve ogretim kademesinin amaclanna
yoneltme ve bu amaclan gerceklestirmede, denetim 90k faal bir faliyettirt Saglamer, 1974:8).
Egitimde denetim, ogretimi gelistirme amaciyla yoneltme, rehberlik etme ve ogretmenlerin
ogretimsel davramsi gelistirme sureci olarak tammlanabilir.

Bugunku egitim sistemimizde ogretmenlerimize yeterli 619-Ude bir yardim ve rehberlik
bulunmamaktadir. Onlarm karsilastiklan egitim-ogretim problemlerinin cozumunde egitimogretim faaliyetlerinin daha verimli bir hale gelmesinde bir 90k yonlerden yardima ihtiyaclan
vardir, Bu baglamda rnufettislerin en basta gelen gorevleri arasmda yer alan ogretmene, onun
ihtiyaci olan yardirru bulunmaktir(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/153-154/yalcinkaya.htm).

V

Mufettislerin

bir diger rolu ise ogretmen degeriendirilmesinde

hareket etmesidir. Ogretmenlerin degerlendirilmesinde

kullamlan olctitlerin belli standartlara

gore ve guvenilir olmasi ogretmenlerin, degerlendirmeden
Bu yanmda,
olcmede

degerlendirmede

yeterli

degerlendirme,

olmadigi
ogretmenin

kullamlan

dusuncesinin

olcutlerin
ortadan

objektif ve tarafsiz

kusku duymalanm engelleyebilir.

okullardaki
kalkmasiru

ve ogretimin gelisimini

egitim-ogretim

kalitesini

da saglayabilir.

Ozellikle

amac edinmeli, guven verici olmah,

bulgulara dayah olmah ve ogretmenle birlikte planlanmah ve degerlendirilmelidir.

Ulkemizde denetim sistemi cesitli sorunlar nedeniyle tam olarak rehber ve yardim
rolunu

yerine

getirememektedir.

degerlendirme yapilamamaktadir.
degerlendirilmesi

konusundan

Ozellikle

ogretmenlerimizin

gelisimini

saglayici

Y apilan bircok arastirmada, ogretmenlerin denetmenlerce
yakmdiklan

ortaya cikrrustir. Baska bir arastirmada

da

degerlendirmede kullamlan olcutlerin okullardaki egitim ve ogretim kalitesini olcmede yeterli
olmadigma

Bakanhk

rniifettisleri

de

kat1lm1~tu(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/153-

154/yalcinkaya htm). Bu calisma ile siruf ogretmenlerinin

degerlendirilmesinde

kullamlan

performans degerlendirme formunda yer alan olcutlere, simf ogretmenlerinin ne derece sahip
olduklan ve bu davraruslan ne derece onemli gordukleri konusunda, simf ogretmenlerinin ve
okul yoneticilerinin gorusleri almarak bulgular elde edilmistir.

Birinci bolumde, problem ortaya konmustur, Aynca bu bolurnde arastirmarun amaci,
alt amaclan, onemi, suurhklan, tammlar ve kisaltmalar yer almaktadir.

Ikinci bolumde, arastirma ile ilgili kaynaklar taranarak alt bashklar olarak konusu
tammlanmaya cahsilrmstir. Aynca yurt icinde ve yurt dismda yapilan ilgili arastirmalar yer
almaktadir,

Ucunctl bolumde, yontem, evren, orneklern, verilerin toplanmasi ve cozumlenmesi
konulan belirtilmistir.

Dorduncu bolumde, arastirma sonucunda elde edilen bulgular ve bunlann istatiksel
analizlerine yer verilerek bunlara bagh yorumlar yapilmistir.

Besinci bolumde, sonuc ve oneriler yer almistir.

Vl

Arastirmarm yaparken bir 90k kisiden yardim gordum. Hepsine ayn ayn tesekkur
ederim. Ozellikle arastirmamm yapilmasmda buyuk yardimlanm gordugum tez damsmamm
Saym Do9. Dr. Mehmet Caglar' a, verilerin analizinde bana yardimci olan Saym Selim
Ozmenek'e,

anketlerin daginmmda

bana yardimci olan enistem Murat Gene ve yigenim

Huseyin Genc'e, kaynak kitaplan bulmama yardimci olan Saym Nizamettin Balaban'a ve
butun bu calismalar boyunca maddi ve manevi her turlu desteklerini esirgemeyen aileme,
anketleri ilgiyle yamtlayan tum egitimci buyuklerime ve arkadaslanma tesekkur ederim.

ZehraDemir

Eylul 2006
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BOLUM I

ctats
Bu bolumde, arastirmaya iliskin problem durumu, problem cumlesi, alt problemler,
arastirmanm amaci, onerni, sayiltilar, smirhhklar ve tammlar yer almaktadir.

Problem Durumu

Gunumuzde egitim sistemleri, bilim ve teknolojideki

hizh gelismeler ve toplumun

ihtiyac duydugu insan profiline uygun olarak yeniden ve surekli yapilanmaktadir. Cagm hizla
gelismesi ve degismesi sonucunda bu degisime ayak uydurabilecek birey yetistirme zorunlugu
ortaya cikmistir.

Egitimde kalite, egitimin kullanma amaclanna uygunlugu ve mezuniyet sonrasmda is
dunyasmda olusan isveren taleplerinin ogrencilerce yerine getirilmesi; ogrenci performansi,
deneyimi ve teorik-uygulamah
kisilere,

dogru mekanda,

bilgi donamrrudir. Egitimde kalite dogru zamanda, dogru

dogru egitimlerle

kalitesi, insan kaynaklannm,

verilmesiyle

fiziksel kaynaklannm,

cevrenin egitim teknolojisinin.ogrenci,

gerceklesir,

Egitim sisteminin

ogrenci hizmetlerinin, sosyal ve kulturel

okul, sokter isbirliginin, egitim yonetiminin ve egitim

programmm kalite zenginlik dengesi ile yukseltilebilirt Yildmm, 2002:75).

Egitimin temel amaci, insanlann surekli degisen sartlara yeniden uyarlamak ve icinde
bulunduklan

sosyal,

tammlanabilir.
gormeyi,

ve

ekonomik

kosullan

donusturmeye

cahsmak

olarak

Y eni egitim anlayisi, her bireyin kendine ozgu biricik bir varhk olmayi

egitimde

yaklasimlannda

politik

bireyselligi

ve bireysellesmeyi

on plana

cikarmaktir.

Y eni egitim

ortaklasa ogrenme, proje gruplan ve takim cahsmalan on plana cikmaktadir.

Aynca okulun geleneksel secme ve eleme rolu degisrnekte; okullar herkesin yetenekleri
olcusunde ogrendigi birer toplumsal ogrenme merkezleri olarak gorulmektedir. Ogrctmeden
90k

ogrenme

kavramma,

verilmektedirtjiisman

IV.Milli
aciklamasmda

ogretim

yontemlerinden

90k

ogrenme

stratejilerine

onern

ve Turan, 2002:77).

Egitim

Surasmda

Milli

Egitim

" ... A vrupa ve dunya ile butunlesme

ve Ktilttir Bakanmm
ana hedeflerinin

sura ile ilgili

aynlmaz bir parcasi

olarak, egitimde de caga ve degisen kosullara ayak uydurulacak degisim ve donusumleri

1

gerceklestirecek

kararlan

birlikte

uretmek.i''amacim

sisteminin yeniden yapilandmlmasi

konusunda

belirtmisti.

Bunun yanmda

egitim

da egitimin ogrenen odakli yani ogrenci

merkezli egitim _ ogretim, yasam boyu egitim ahskanhgmm kazandmlmasi ve ana dilin cok iyi
ogrenilmesi konulannda hedefler konulmusturffV .Milli Egitim Surasi, 2005: 11-12).

Surada

Temel

Egitim

Komisyonu

tarafmdan,

egitim

sisteminin

yeniden

yapilandmlmasi gerekliligi konusunda alman kararda;
•

Kibns Turk toplumunun bilgi cagmda diger toplumlar arasmdaki yerini

almasma,
•

Kibns Turk toplumunun sosyal, kulturel, ekonomik alanda gelismesine,

•

Egitimde firsat esitligine,

•

Y asam boyu egitime,

•

Degisime acik egitime,

•

Egitimde

yapilandmlmasi

bireysellige,

olanak

saglamak

amaciyla

yeniden

gerekmektedir,

konulannda hem fikir olunmustur. Boylece egitim sisteminin yeniden yapilandmlmast
surecinde alman kararlar gerek egitim surecinin yeniden yapilandmlmasi,
yapisal duzenlemelerin yapilmasi cahsmalannda

gerekse yasal ve

alman kararlar sonucunda, egitimin; degisen

dunyada caga uygun bir anlayisi benimsemesidir(IV.Milli

Egitim Surasi, 2005:56).

Ozellikle son yillarda A vrupa' da egitimin yeniden yapilandmlmasi icin bir cok eylem
planlan hazrrlanmaktadir. Bunlardan biri olan Bologne Sureci'nde de egitim ile ilgili bir cok
karar yer almaktadir, Bu surecin kapsammda yer alan etkinlikler alt! eylemle ozetlenmistir.
Bunlar;
•

Egitim alamnda insanlann uluslararasi hareketliligi,

•

Bilgi iletisim teknolojilerinin egitimde kullammi hakkmdaki

uluslararasi projeler,
•

Bilgi ve deneyimin aktanmi ile kurumsal iliskileri amaclayan bilgi

iletisim agi,
•

Dil ogretimi ve kisi hareketliligi,

•

Egitimde yenilikciligi iceren projeler,

•

Egitim alanmda yeniligi ve kaliteyi artirmayi hedefleyen, uluslararasi

isbirligi ve ortakhklara dayanan projelerin gelistirilmesi,

2

olarak belirtilmi~tir(http://ec.europea.eu/

education/policies/ educ/bolgna _ en.htm)

Yukandaki alti eylem programmdaki genel amac, egitimdeki kalitenin
gelistirilmesinde katkida bulunmaktir. Bu sayede, bireylerin yasam boyu ogrenme imkanlanm
gelistirme taahhudunu de icermektedir,

Gunumuzde cagdas devletlerin seviyesine ulasmada ve gelisen teknolojiyi yakalamada
rol oynayan en onemli faktor egitimdir, Bu baglamda egitimin tammma deginirsek, egitim
bireyin istendik davrarus degistirme sureci olarak tammlanabilir.

Egitim diger sistemlerle

iliski icerisinde varolan ve yine diger sistemler gibi gelismeye ve degismeye ihtiyac duyan bir
sistemdir(KTOS Cagdas Egitim Modeli, 2000: 18).

Bir toplumun cagdas uygarhk duzeyine cikmasmda en onemli oge olan egitim, sistem
olarak yapisal ozellikleri ve amaci, cagdas uygarhgi yakalamanm ve kalkmmayi saglamamn
temelini olusturmaktadir,

Egitim sisteminin temel ogesi insandir. Onemli olan bu sistem

icerisindeki insan niteligidirt Yildmm, 2002:77).

Egitim orgutlerinin hem yapi hem de havasmda kisiler arasi iliskilerin rolu 90k buyuk
oldugundan

dolayi

kabul alam da o derece onem tasnnaktadir,

parcalanru kaynastirarak

ve ahenkli bir bicimde cahstirmak bakimmdan, dengenin surekli

olarak goz onunde tutulmasi gerekmektedir.
uzerinde

cahstigi

olusudurtbursahoglu,

ham

maddenin

gelen

ve

topluma

giden

msan

1999:29-41 ).

degerlendirme

Degerlendirme,

Okul orgutunun en onemli ve acik ozelligi,

toplumdan

Egitim orgutlerinin belirledikleri
mutlaka

Bir egitim orgutunun

sistemini

hedeflere ulasip ulasmadtklanmn

yogun ve sistemli

sistem gelistirmenin

baslangici

olarak kullanmasi

sayilmaktadir.

belirlenmesinde
gerekmektedir.

Egitim sisteminin surekli

iyilestirilmesi, insana verilen degeri ve insanm bugunden farkh olacak, gelecekteki yasamma
hazirlamasi anlammda ele almabilir. Degerlendirme, yanhzca ciktiya bakilarak, ogrenci basan
ve basansizligi

ol9iit almarak

yapilacak

kaliteli

sonuclar

yanhs

sonuclara

sebebiyet

verebilirt Yildinm, 2002:90).

Egitim sisteminde hedeflere ne derece ulastiklanru anlayabilmek icin denetime ihtiyac
duyulmustur. Denetim yapilmadigmda

sistem tam calisamaz ve orgutteki isler karmasiya

donusebilmektedir.
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Teftisin, orgut icinde zorunlu olmasi, orgutun kendi varlignu surdurmeye kararh
olusunun

dogal bir sonucudur. Her orgut var olus nedeni olan amaclanmn

gerceklesmesi

durumunda si.irekli olarak izlemek ve bilgi edinmek zorundadir. Bu da orgutun girdilerinin,
si.irecin ve ciktilann planh ve si.irekli bir sekilde kontrol edilmesi ve degerlendirilmesi

ile

olanakhdm I'aymaz, 2005 :6).

Cagdas ve bilimsel denetim anlayisina gore denetim sadece kontrol amach degil aym
zamanda sistemi ve egitim-ogretim
objektif

ve

saghkli

bir

gerekir(http://www.inoni.i.edu.tr:

si.irecini gelistirmek amactyla yapihr. Bu nedenle daha
denetim
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butun

Tamlama,

almak

si.irecinin gelistirilmesidir. insan

etkili bir sekilde kullarulmasi ve gelistirilmesi amaciyla di.izenlenir.

degerlendirme

ve gelistirme

ozdenetim ve degerlendirme
hedeflerindendir(Aydm,

dikkate

2005).

Cagdas egitim denetiminin amaci, ogretme-ogrenme
ve madde kaynaklannm

girdileri

islevlerini

icerir. Surece katilanlarda

ruhunun yaratilmasi ve surdurulmesi,

si.irekli bir

denetimin onde gelen

2000:20-21).

Denetim si.ireci, ogrenci basansi iyilestirmeye yardim konusunda aracihk eden bir
islev gorur. Denetim bireyler ve gruplarla calismayi icerir, Denetimi gerekli kilan birinci
unsur, yonetim literati.iri.inde bulunan entropy olarakta bilinen orgutun guc kaybetmesini
onlemektir. Sistem denetim araciligi ile parcalan

arasmda acikhk egilimine girer. Sistem

denetimsiz kalirsa yalmzlik, di.izensizlik, kapahhk ve duraganliga

gomulur ve gi.i<; yitimi

ortaya cikart Aydin, 2005:3).

Egitimde
ogretmenlerin

denetim,
ogretimsel

anlayismda denetmenin
olculmektedir.

ogretirni

gelistirme

davramsi

gelistirme

amaciyla
sureci

yoneltme,
olarak

degeri, egitim ve ogretim gelismesine

rehberlik

etme ve

tammlanabilir.

Denetim

yaptigi katki derecesi ile

Denetimde, beklenen de bu katki derecesinin artmlmasidir.

etkili denetim herkesin en iyi katkiyi yapabilecegi

Bu bakimdan,

bir cevreyi saglamaya yardimci olan

liderlik davrarusi gerektirir. Denetim, egitirni gelistirme si.irecinde, ogrencilerle cahsan kisiler
olan

ogretmenlere

daha

hizmetidir(http://www.ogretmen.net:

1y1

gorev

2005).
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yapmalan
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sunulan

yardim

Denetimle ilgili yapilan bazi tammlar; denetim, orgutsel eylemlerin kabul edilen
amaclar dogrultusunda saptanan ilke ve kurallara uygun olup olmadigmm anlasilmasi sureci
olarak da d-U~-Unebilir(http://www.cu.edu.tr: 2006 ).

Teftis, bir kurumdaki is ve islemlerin belirlenen amaclar ve yururlukte olan mevzuat

dogrultusunda saptanan ilke ve kurallara uygun olarak yurutulup yurutulmediginin
tesbitidir(http://denetde.org.tr: 2005 ).
Arapca bir sozcuk olan teftis karsiligi kullamlan kimi sozcuklerdeki farkhhklar,
denetim kavrammm algilarus farklihklanm ve bu kavramm farkh yonlerini ortaya koymaktir.
Kontrole dayah, bazen kontrol surecinde icinde gorulen denetim bicimi icin inspection
kullamrken, bazilannca yoneltme sureci icinde dusunulen, denetimin daha kapsamh eylemler
butunu olarak goren denetim bicimi icin supervision denmektir. Bu tarumlar her zaman
yanhzca bu simrlar icinde kullamlmayabilir. Daha nesnel bir aynm yapildigmda amaclara
ulasmada hangi yontemlerin nasil uygulandigiru belirlenmelidir. Bu amac ve yontemler
yanhzca ulkeden tilkeye degil, eyalet ve bolgelerde de farklihklar gosterebilmektedinfsasar,
1995:21).

Teftis,

yapilan calismalan denetlemek ve degerlendirmek, daha verimli hale

getirilmesini saglamak icin ilgililere onerilerde bulunarak

kurumlardaki personele

cahsmalannda ve yetistirilmelerinde rehberlik yolu ile yardimda bulunmak gibi genis bir
hizmet alanma sahiptir(Taymaz, 2005 :2).

Denetim, kamu yaranna

davrarusi kontrol yontemi olarakta tammlanabilir.

Duzenleyici mekanizmalardan en 90k kullarulamdir. Cunku onleyici ve duzeltici eylemler
uyumu saglamanm ilk kosuludur. Bu bakimdan mufettis kendisine verilen yatmmlara son
care olarak basvurulacak bir ogretmendir. Teftis egitim surecinin bir ogesidir. Onceden
kararlasmis egitim ve ogretim amaclanmn gerceklesme derecesini bulmaya yaranlsursahoglu,
2000:126).

Son yillarda ise egitimde denetim insan kaynaklannm gelistirilmesine onem verildigi,
orgutlerin insan kaynagim gelistirmeyi ve etkili bir bicimde kullanmayi amaclayan bir
denetim anlayiyismm vurgulandigi gorulrnektedir.
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Cagdas

denetim

en carpici ozelligi

insan kaynaklanna

verilen

onemdir.

kaynagimn gelistirilmesi ve en etkili bir bicimde kullarulmasi amaclanmaktadir.
ogrenmeyi ve ogretmeyi etkileyen etkenlerin tumunun degerlendirilmesi

insan

Denetim,

ve daha etkili bir

ogretmc ve ogrenme ortami hazirlanmasidir. Degerlendirmede kullamlan yontemlerde dahil,
ogretme ve ogrenme surecinde rol oynayan etkenlerin tumu, soz konusu degerlendirmenin
kapsamma girmektedir. Bu degerlendirmenin
kilmmasidir/Aydm,

sonuncul amaci egitim surecinin daha etkili

2000:19).

Cahsanlann

verim

ve etkinliginin

serbestlik tamyarak yarancihklanm

artmlmasmm

kosullanndan

biriside

onlara

sergilemeye olanak vermektir. Bu aym zamanda bireyler

icinde gereksinimdir. Ote yandan eylem ve amac uygunlugunun saglanmasi icin de denetim
sarttir, Denetim

uygulamalannda

amaci engelleyecek

bireysel

serbestliklere

yer verme

yoluyla denetleme serbest olma dengesi kurulmahdir. Bunun yapilmadigi durumlarda denge
asm serbestlige kayarsa, eylemlerde plandan, denetimde amaclardan sapmayla karsilasilabilir.
Dengenin
burokratik

kaydigi zamanlarda,

denetime
davramslar

gelistirmeye,

kotulesen

buyruklara

denetim,

direnmeye

bireyleri,

yamltici

oyalayici

bilgiler

kati

uretmeye

gottirtir(Ba~ar, 1999: 4).

Egitim sistemin en onemli ogeleri yonetici, ogretmen, ogrenci ve velidir. Bu ogelerin
birbirleriyle

yapacaklan

isbirligi

egitimin

niteligini

yaygm

bir

ifadeyle

kalitesini

yukseltecektir.

Sosyal orgutlerde oldugu gibi okullarda da isleyisin aksamasmm sonuclan daha gee ve
guc anlasilabilir, Onlemlerin ahnmasi da uzun sureyi ve cabayi gerektirir. Denetimin amaci da
orgutun kendi varligmm
orgutsel amaclann

ve isleyisinin

gerceklestirilme

surdurulmesi

icin zorunludur.

Denetimin

amaci,

derecesini belirlemek ve gerekli onlemleri zamanmda

almaktir. Cagdas denetimin arnaci, ogrenmeyi ve cgretmeyi etkileyen tum ogeleri birlikte ele
alarak, sureci degerlendirmek

ve daha etkili kilmak uzere gerekli onlemleri almak olarak

tarumlanmaktadir. Egitim denetiminin amaci, yetistirilmek istenen insan tipine uygun ogretme
ve ogrenme sureclerinin gelistirilmesine hizmet eder(http://www.denetde.gen.tr:

Egitim ve ogretimin denetimine
kacmilmaz

bir parcasidir.

degerlendirmeyi

Denetimde

odaklastigirruz
degerlendirme

reddetmek ya da degerlendirmeyi
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2005)

zaman degerlendirme
kavrami

bu surecin

kullanmaktan

bir ogretmenin performansmm

kacmarak,
yonetsel

anlamda

yilhk

olarak

gozden

gecirilmesi

olarak

ilan

etmek,

beklenen

yaran

saglayamayacaktm Aydm, 2005: 117).

Denetimde

beklenen

asil amac, yoneticinin

ve ogretmenin

cahsma

heyecamm

artirmak, boylece egitimde istene hedefleri yakalamak ve egitimde kaliteli hizmet sunumunu
gerceklestirmek olduguna gore, agirligm performans denetimine kaydmlmasi gerekmektedir.
Boylece, egitimde kalitenin yukseltilebilecegi

ve verimliligin

artmlmasmm

buyuk olcude

basanlacagi ileri savunulmaktadir.

Herhangi bir orgutte degerlendirme

yolu ile sorunlar teshis edilir. Bu sorunlann

cozumune dayanak olacak kararlann verilmesi seceneklerin degerlendirilmesinden

gecer ve

verilen kararlarm yurutulmesi bir degerlendirme surecini icerir, Y ani degerlendirme diger bir
tammla performans

degerlendirme,

tesbitidir. Bu degerlendirme

bir sistemin

amaclanmn

gerceklestirme

sonucunda ya eskiden ahnrms kararlarlarm

derecesinin

isabet derecesini

ogrenmek ve gerekirse duzeltmeler yapmak veya genel olarak sorunsal bir durumun varligmi
tesbit edip gerekli kararlan
gerceklestirme

alarak bu sorunlan

derecesini ve kabiliyetini

cozmektir. Boylece sistemin amaclanmn

artirma maksadma hizmet etrnektedirtfrogrusoz,

1985:12-14).

Performans

yonetimi, orgutler tarafmdan degisik amaclar icin de kullamlir. Bazi

orgutler performans yonetimini, cahsanlannm

gelisimi icin, bazilan cahsanlanmn

belirlemek icin, bazilan da cahsanlann performanslanm

ucretlerini

belirlemek icin ise kosmaktadir, Bu

nedenle performans yonetimi kavrammm tammlanmasi ve sureclerinin belirlenmesi oldukca
zor oldugu ileri surulebilir.

Performans degerlendirmesi surecinde kurum, surekli gelismekte olan bir orgut olarak
ele almmis, denetim kriterleri bu anlayisi yeniden duzenlemistir.

Denetim sureci boyunca

degeriendirmeye alman kriterler surekli gelisim anlayismm geregi olarak gunumuz sartlanna
gore belirlenmektedir.

Performans

yonetimi uzerine yapilan tammlamara

gore, orgutu istenen amaclara

yoneltmek amacryla, orgutun, mevcut ve gelecege iliskin durumlan ile bilgi toplama, bunlan
karsilastirma ve performansm

surekli gelisimini saglayacak yeni ve gerekli duzenlemeleri,

etkinlikleri baslatma ve surdurme gorevlerini yuklenen bir yonetim sureci tammlamrken diger

7

tamma gore gerceklestirilmesi

gerekli orgutsel amaclara ve bu baglamda, personelin ortaya

koymasi gereken performansa iliskin ortak bir anlayism, orgutte yerlestirilmesi ve personelin
bu amaclara
derecesini

ulasrnak icin gosterilen

artmci

odullendirilmesi

bir

bicimde

sureci

ortak cabalara,

yonetilmesi,

olarak

cahsmalan

degerlendirilmesi,

ifade

ile yapacagi

katkmm

ucretlendirilmesi

veya

edilir(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/153-

154/cemaloglu.htm: 2006).

Denetim ve degerlendirmenin
degerlendirilmesidir.

Okulun

en onemli konulanndan biri ogretmen performansmm

kalitesini

performanslannm

artinlmasidir.

performanslannm

onceden belirlenmis

artiran

Performans

etmenlerden

degerlendirme,

bazi standartlara

birisi

de

kisilerin

ogretmenlerin

ya da kurumlann

gore olcme islemini iceren bir

surectir, Bir isgorenin gorevini gerceklestirmek icin yaptigi her davrarus, performansmm birer
parcasidir. Performans

isgorenin verimliligini

artiran bir kavramdir. En genel anlammda

performans degerlendirme ise, kisinin yapacagi ise

ve bu is icin sahip oldugu potansiyel

ozelliklere

ve onun

gore bireysel

belirlenmesidir(Aydm,

olarak

analiz

edilmesi

isini

basarma

derecesinin

2005: 146).

Orgutlerde performans degerlendirmenin uygulama nedenleri vardir, Bunlar;
•

Ogretmenlere donut ve destek saglama

•

Mukemmel performans sergileyen ogretmenler yetistirmek ve boylece

performansi yuksek bir orgut olusturmak
•

Ogrctmenlerin potansiyelini belirlemek ve gelistirmek

•

Hem kariyer gecis planlamasi hem de basan planlamasi icin merkez

noktasi olusturmak
•

Orguttin

stratejik

plam

dogrultusunda

performans

gelistirmek

ve

ilerletmek olarak siralanabilir.

Performans degerlendirme ogretim ve ogrenme durumlannm iyi yonetilmesinde temel
bir etkinliktir. Degerlendirme

her ogretmenin hakki olarak gorulmelidir.

Bunun icin hem

degerlendirmeyi yapan hem de degerlendirilen kisilerin bu surece aktif olarak katilmasi 90k
onemlidir. Degerlendirme

ogretmen uzerinde zaten var olan baskilanna

yerine, performans degerlendirme cahsanlann
konulara

yonlendirmeyi

hedeflemelidir.

yenisini eklemek

enerjilerini, yuzeysel eylemlerden 90k temel

Performans
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degerlendirmesinin

birinci

amaci,

ogretmenlerin

mesleki

zenginlestirmek

ve

saglanacakurtAydm,

gelisimlerini

artirmaktir.

saglayarak,

Boylece

hem

ogrencilerin
kurumsal

hem

ogrenme
de

olanaklanm

bireysel

gelisim

2005: 162).

Ogretmen performansmm degerlendirilmesi ogrencilerin basanlanru degerlendirme ile

simrh degildir. Meslektaslanmn degerlendirilmesi, meslektaslar arasmda tartismalar, bireysel
degerlendirme, yeni ogretim stratejilerini kullanma, degerlendirme si.irecindediger kaynaklan
kullanma olarak ele almabilir.
Ogrctmen denetimi ve performans degerlendirmesi; coklu veri kaynaklarma dayah
olarak ogretmenin egitim ve ogretim si.irecindekigozlenebilir ve degerlendirilebilir eylemleri
belirlemek suretiyle ana kriterler ve performans degerlendirilmesidir.
Ogretmen performans degerlendirilmesi birey ve kurum acisindan pek cok acidan
yararlar saglamaktadir.Bunlar;
•

Isgorenlerin okulun amac ve hedeflerini gozden gecirme konusunda

tesvik edilir.
•

Isgorenler islerini ne kadar iyi yaptiklan konusunda geri bildirim elde

ederler.
•

Isgorenlerin bilgi ve yetenekleri bilinir ve kullanihr.

•

lsgorenler guclu ve gelismeye acik alanlanm tarumlamaya ve sorunlu

alanlarda pratik cozumler gelistirilmeye ozendirilir.
•

Isgorenler gelismeleri ile ilgili kisa ve uzun vadeli planlan tartisma

firsatlan elde ederler.
•

Isgorenler isteklerini ve tutkulanm gerceklestirme konusunda destek

bulurlar. Boylece ogretmenler icin performans degerlendirme bir yandan kendi
yeterliklerini gosterme firsati saglarken, diger yandan da gelismeye acik alanlanm fark
etme ve onlan gelistirme olanagi elde etme acismdan onemlidir(Aydm,2005:163).

Ogretmenlerin coklu veri kaynaklannm kullarulmasi ve degerlendirilme etkinliklerine
cembersel bir yaklasimla si.irekli kilmmasi buyuk onem tasimaktadir. Ogretmcn performans
degerlendirilmesi sonucunda elde edilen veriler; ogretmen yetistirme politikasmm
gelistirilmesinde, ogretmen yetistirilen kurumlarm programlannm gozden gecirilmesinde,
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ogretmen adaylarmm hizmet oncesi yetistirilmesinde, egitim ve ogretim kurumlarmm ihtiyaca
uygun

ogretmenlerin

seciminde,

ogretmenlerin

adayhk

suresinde

yetistirilmesine,

ogretmenlerin gorevde yukselmelerine ve terfilerine, ogretmenler icin performansa dayah bir
odullendirme ve ucret sisteminin gelistirilmesinde degerlendirilmesini amaclamaktadrr,

Kuzey Kibns'ta teftis tuzuguntm on altmci maddesi " ... egitim ve ogretim kurumlannm
basan

derecesi,

toplam

kalite

yonetimine

uygunlugu,

performans

olculmesi

yoluyla

denetlemek" on sekizinci maddesinde de " ... ogretmenlerin okul yoneticilerin ve diger okul
cahsanlanrun
yerlesitilmesine

performansmm

etkin bir sekilde olculmesine

olanak tamyici

cahsmak. .. " esaslara gore bic;imlenmektedir(Milli

bir sistem

Egitim Denetim Y asasi,

2006:6-7).

Etkili bir performans degerlendirme yapilabilmesi icin ilk kosulu, iyi duzenlenmis i~
tammlan ve i~ analizlerinin yapilmasidir. Performans degerlendirmesinde

cok onemli bir arac

olan bir is tammmda, performans olcutleri konusuda yer ahr,

Kuzey Kibns'ta smif ogretmenlerinin

denetiminde dikkate ahnacak kriterler on ana

bashk altmda soyle siralanmaktadir;
1. Bilgisini Egitim ve ogretime yansitmasi ve derslerdeki
ogretim basarisr
•
Bilgi birikimi
•
B ilgisini yenileme
•
Bilimsel ve teknolojik
gelismeleri
izleme ve
mesleginde kullanma
•
Ogretim programlan hakkmda bilgi sahibi olma
•
Makale kitap vb. Cahsmalan
•
Bulundugu suuf ve dersin ogretim programmda
belirlenen amaclanru gerceklestirnesi
2. Planlama ve hazrrhk calismalan
•
Okul idaresi ve ayru sirufm diger subelerini okutan
ogretmenler ile isbirligi cabasi
•
Diger ogretmenlerle isbirligi
•
Yillik plaru, ogretim programlanna uygun olarak
hazirlama, haftahk semalan ve ayhk ilerleyis kayrtlari
•
Derslerin ogretim programlanndaki
amaclar ile
cevrenin olanak ve ozelliklerini dikkate alma
•
Ogretim planlannda, deney, gezi, gozlern ve arastirma
gibi etkinliklere yer verme
•
Odevler icerigi ve degerlendirilmesi
•
Isleyecegi konu ile ilgili kaynak, arac ve gerecleri
belirleme ve hazirlama
•
Ogrencileri, ileride ele alacagi konulara gore gerekli
hazirlrgt yapma bakimmdan harekete gecirme
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3. Derslik dtizeni ve Ders ici etkinlikler
•
Zumre toplantilarmda
alman kararlan

uygulamaya

gecirme
•

Ogrencilerde derse ilgi uyandirma ve buna ders saati
stirdtirme
•
Ders suresinin her arum verimli kullanma
•
Sirufa, konuya ve olanaklara uygun ogretim metod ve
teknikleri secme ve uygulama
•
Ogrencilerin ttimtintin derse katihrrum saglama
•
Ogrencilerin bireysel farkhhklaruu
dikkate alma
•
Gtinli.ik
olaylardan
yararlanma,
firsatlan
degerlendirme
•
Kaynak ve arac ve gerecleri kullanma ve kullandirma
•
Konuyu, onceki ve sonraki konularla iliskilendirme
•
Ogrencilerin
soru sormalanna
olanak saglama
ve
tesvik etme
•
Ogrencilere
sorulacak sorularla tekrar ve pekistirme
yap ma
•
Ogrencilerin, gerekirse not almalanna olanak saglama
•
Odev ve smavlarda belirledigi gene! hatalar tizerinde
durma
•
Derslikte ders koselerinin olusturulmasi ve icerigi
•
Dersligin temizlik, tertip ve dtizeni
boyunca

4. Olcme ve degerlendirme calismalan
•
Dersin ozelligine gore; smifm seviyesini belirlemeye
yonelik olarak, konu sonlannda, kisa sureli yoklama yapilmasi
•
Yoklama
sorulanm,
islenen konularla
ogrencilere
kazandmlmasi
amaclanan bilgi ve davramslari olcebilecek nicelik
ve nitelikte ve verilen yoklama suresine uygun hazirlama
•
Yoklama kagnlanrn
ogrencilere
dagitarak hatalanm
gorrne olanagi saglama
•
Yapilan
yoklamalardan
sonra,
yoklama
analizi
yaparak,
eger
varsa,
basansizhk
sebeplerini
belirleme,
bu
sorunlann cozumune yonelik onlemleri alma
5. Smif yonetimi ve Ogrencilerle iletisim
•
Suufta iyi ogretmen ve ogrenrne ortami olusturma
•
Bireysel
ve
grup
etkinlikleriyle
ogrencilere
sorumluluk bilinci kazandirma
•
Sirnfta, gerektiginde iyi bir dinleyici olma
•
6vgti ve yaptmmlan
uygun ve etkili kullanma
•
Kesinti ve mudahaleler karsismda onlemler alma
•
Ogrencilere
ayn ayn, her birinin deger oldugunu
kabullenme
ve onernseme,
bunu soz, tutum ve davraruslan
ile
hissettirme
•
Ogrencileri
olumlu
yorumlan
ile destekleyerek,
ogrenme ortamma cekme
•
Gerektiginde davrarus ve mimiklerle iletisirn kurma
•
Ogrencileri tammak ve isimleri ile hitap etme
•
Ogrencilerin tepkilerini onceden kestirebilme
•
Herkesin isitebilecegi
bir ses tonu ile konusma ve
sesini amacma uygun bicimde etkili kullanabilme
6. Kisisel ozelllikleri
•
Kihk ve kiyafetinin,
bicirnde olma durumu
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ogretmenlik

meslegine

yakisir

•
Ogrenc.ilere, iyi ahskanhk ve davrams kazandirmada
ornek alma
•
Toplumun iyiye, guzele, mlikemmele yonelik deger
olculerini tarutrna ve benimsetmede caba gosterme
•
Meslegine baghhk ve meslek heyecaru duyma
•
Ogrenciler
lizerinde karsihkh
sevgi saygi ve
yeterlil ige dayah otorite kurma
•
Demokratik tavrr alma
•
Kendine gi.iven duyma
7. Okulun genel isleyisine katkisi
•
Okulun isleyisine iliskin kurallann uygulanmasmda
yoneticilerle isbirligi yapma
•
Kurul ve kornisyonlarda gorev alma, bu gorevlerde
etkili alma
•
Nobet gorevlerinigeregi gibi yerine getirme
•
Okulun gelismesine, olanaklanrun artmlmasma ve
disiplin ortammin saglanmasma yonelik saptama, oneri ve
uygulamarda bulunma
•
Gerekli evrakr zamanmda yoneticilere verme
8. Rehberlik cahsmalan
•
Ogrencileri tarumaya yonelik bilgileri toplarna,
sosyometrik testier ve anketler gibi taruma teknikleri uygulama,
sonuclanru alma, ilgilileri bilgilendirme bu cahsmalarla ilgili
kayitlar tutma
•
Ogrencilerin egitim ve ogretim ile ilgili ve kisisel
sorunlaruu saptama ve cozumtmde yardimci alma veya ilgililerle
temas kurma
•
Ogrencilerle iyi iliskiler kurarak onlann saghkh ve
dengeli birer kisilik gelistirmelerinde sorumluluk duyma
9. Ders d1:;;1 etkinlikler
•
Bayrak torenleri ile diger torenlere, anma ve kutlama
gi.inlerine katilma ve etkinliklerde gorev alma
•
Egitici kollarda gorev alma ve aldigr gorevleri
oenmine ve anlamma uygun yi.iri.itme
•
Ogrenci velileri ile isbirligi yapma
•
Cevredeki egitsel, ki.iltlirel, sportif vb. Etkinliklerde
ogrencilerini yararlandirma cabalan
IO.Milli Egitim yasasmdaki gene! amaclar ve temel ilkeleri
gerceklestirme cabasi
•
Bi.itlin uygulamalarda Kuzey Kibns Turk Milli
egitimin amac ve ilkelerini dikkate alma
•
Ataturk ilke ve inkilaplanru ozumsernis, davrams
haline getirmis ve ogrencilerinide benimsetme gayreti icinde alma
•
Turk dilini duzgun kullanma ve kullandirmaya ozen
gosterme olarak
gosterilmektedir(Eminsel,
1997 :30 _ 3 5).

IV. Milli egitim surasinda da ogretmenin tanmum;
•

Sosyal ve toplumsal sorumluluklanm

benimseyen
•

Gerekli alan bilgisine sahip olan
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bilen, evrensel degerleri

•

Ogrencilerin

ilgi

ve

yeteneklerine

uygun

demokratik

ogrcnme

ortamlanm hazirlayan
•

Ogrenci ile cevresi arasmda gerekli etkilesimi ve degisimi yaratan ve

gelistirerek surduren
•

Ogrencilcriylc yatay iletisimi benimseyen, okul ve icinde bulundugu

sosyal cevre ile iyi iliskiler gelistiren
•

Ogretim yontemlerini ogrenci merkezli anlayisla kabullenen

•

Meslegini seven ve bir yasam bicimi olarak kabul eden

•

Meslegi ile ilgili gelismeleri takip eden, teknolojiyi kullammma acik ve

kendisini yetistirmeye onem veren olarak ifade edilmektedir(IV. Milli Egitim Surasi,
2005:98).

Egitim sisteminde
kaynaklarma

cgretmenlerin

gore degerledirrne

uygulanmaktadir.

performansmm

degerlendirilmesinde

coklu ven

sistemi giderek yaygmlasan bir bicirnde cesitli ulkelerde

Burada temel dusunce, ogretimin cok karmasik bir surec olmasi nedeniyle

farkh dokumanlastmlrms

ve farkli kaynaklarca uzerinde gorti~ bildirilmis olmasmm gerekli

oldugudur. Bir ogretmenin performansmm degerlendirilmesinde

bilgisine basvurulacak veri

kaynaklan; mufettis, okul yoneticisi, ogretmen, zumre ogretmen, ogrenci ve velidir. Bilgisine
basvurulacak kisilerde aranacak bazi ozellikler aranmaktadir. Bunlar;
•

Degerlendirilecek

ogretmenin bulundugu okulda en az 6 ay cahsrms

•

Okul rnuduru ogretmeni en az alti ay sicil amirligi yaprrus olmasi,

•

Zumre ogretmenin degerlendirecek ogretmenle aym okulda en az 6 ay

olmasi.

birlikte cahsrms olmasi.
•

Performans

degerlendirme

yapacak

olan mufettislerin

aym bransta

olmasi.

Arasnrmamn Amacr

Bugunku

Kuzey

Kibns

Turk

faaliyetleri tam olarak yurutulmemesinin
yurutulmemesinden

kaynaklanmaktadir.

Cumhuriyet'i

egitim

sistemi

en onemli sebeplerinden

icerisinde

denetim

bir tanesi caga uygun

Kuzey Kibns'ta egitim denetimin uygulanmasmi
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garanti altma almrmstir. Anayasarmzm 59. maddesinin ikinci bendinde "Kimse , egitim ve
cgretim hakkmdan yoksun birakilamaz, Ogrenim hakkmm kapsarm kanunla tesbit edilir ve
duzenlenir, egitim ve ogretim Ataturk ilkeleri ve inkilaplan dogrultusunda, cagdas bilim ve
egitim esaslarma gore, devletin gozetim ve denetimi altmda yapihr. .. " ifadesiyle denetimin
bakanhk tarafmdan yurutulmesine olanak saglamisur.

Kuzey Kibns'ta uygulanmakta olan denetim anlayismda ogretmenlere yeterli olcude
yardim ve rehberlik saglanmamaktadir.
denetmenlerin

yani mufettislerin

Cagdas egitim anlayisma gore ogretmene bu yardmu

saglamasi bir temel prensip olarak kabul edilmektedir.

Denetmenlerden beklenen asil gorev okuldaki egitim ve ogretim cahsmalannm

daha verimli

olabilmesi icin egitim ve ogretim faaliyetlerinde ogretmene yardimci ve rehber olmaktir,

Bu arastirmada ilkokullarda gorev yapan smif ogretmenlerinin degerlendinlmesinde
kullamlan teftis formlannda yer alan kriterlerinin, siruf ogretmenlerine ve okul yoneticilerine
gore onem ve sahip olma duzeyleri arasmdaki farki tesbit edebilmek icindir,

Problem Ciimlesi
K.K.T.C. Milli Egitim ve Kultur bakanligina bagli ilkokullarda gorev yapan simf
ogretmenlerinin degerlendirilmesinde kullamlan performans degerlendirme formunda yer alan
olcutlere, smif ogretmenlerinin ne derece sahip olduklan ve bu davramslan ne derece onemli
gordukleri konusunda, simf ogretmenlerinin ve okul yoneticilerinin gorusleri nelerdir?

Alt problemler

l.S1mf ogretmenlerine gore;
•

Performans degerlendirme formu'nun "Alan Bilgisini egitim ve

ogretime yansrtma" boyutunu olusturan davramslann onem di.izeyi ile bu davramslara
sahip olma duzeyleri arasmda fark var rmdir?
•

Performans degerlendirme formu'nun "Planlama ve hazirhk cahsmasi"

boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi
arasmda fark var midir?
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•

Performans degerlendirme

olusturan davramslann

formu'nun "Ders ici etkinlikler" boyutunu

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var rrudir?
•

Performans

degerlendirme

degerlendirme

cahsmalan"

boyutunu

formu'nun

"Basanyi

olusturan davramslann

olcme

ve

onem duzeyi ile bu

davramslara sahip olma duzeyi arasmda fark var rmdir?
•

Performans

olusturan davramslann

degerlendirme

formu'nun "Rehberlik

yapma" boyutunu

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var rmdir?
•

Performans degerlendirme formu'nun "Ders d1~1 etkinlikler" boyutunu

olusturan davramslann

onem duzeyi ile bu davraruslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var rmdir?
•

Performans degerlendirme formu'nun "Okulun genel isleyisine katkisi"

boyutunu olusturan davraruslann onem duzeyi ile bu davraruslara sahip olma duzeyi
arasmda fark var midir?
•

Performans

olusturan davramslann

degerlendirme

formu'nun "Kisilik ozellikleri"

boyutunu

onern duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var midir?
•

Performans degerlendirme

formu'nun

iletisimi'' boyutunu olusturan davramslann

"Simf yonetimi ve ogrencilerle

onem duzeyi ile bu davramslara

sahip

olma duzeyi arasmda fark var rmdir?
•
kanunundaki

Performans
amac

degerlendirme

ve ilkeleri

formu'nun

gerceklestirmedeki

"Milli
cabasi"

egitimin

boyutunu

temel
olusturan

davraruslann onem duzeyi ile bu davraruslara sahip olma duzeyi arasmda fark var
rmdir?

2. Okul yoneticilerine gore;
•

Performans

degerlendirme

formu'nun

ogretime yansitma" boyutunu olusturan davraruslann

"Alan

Bilgisini

egitim

ve

smif ogretmenine gore onem

duzeyi ile bu davramslara sahip olma di.izeyleri arasmda fark var nudir?
•

Performans degerlendirme formu'nun "Planlama ve hazirhk cahsmasi"

boyutunu olusturan davraruslann onern duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi
arasmda fark var midir?
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•

Performans degerlendirme

olusturan davramslann

formu'nun

"Ders ici etkinlikler" boyutunu

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var rrudir?
•

Performans

degerlendirme

degerlendirme

cahsmalan"

formu'nun

"Basanyi

boyutunu olusturan davramslann

olcme

ve

onem duzeyi ile bu

davranislara sahip olma duzeyi arasmda fark var rmdir?
•

Performans

olusturan davramslann

degerlendirme

formu'nun

"Rehberlik

yapma" boyutunu

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var midir?
•

Performans degerlendirme formu'nun "Ders d1~1 etkinlikler" boyutunu

olusturan davramslann

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var rmdir?
•

Performans degerlendirme formu'nun "Okulun genel isleyisine katkisi"

boyutunu olusturan davramslann onern duzeyi ile bu davranislara sahip olma duzeyi
arasmda fark var nudir?
•

Performans

olusturan davramslann

degerlendirme

formu'nun

"Kisilik ozelliklcri"

boyutunu

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

fark var rmdir?
•

Performans degerlendirme formu'nun

iletisimi" boyutunu olusturan davramslann

"Smif yonetimi ve ogrencilerle

onem duzeyi ile bu davranislara

sahip

olma duzeyi arasmda fark var rmdir?
•

Performans

kanunundaki
davramslann

amac

ve

degerlendirme
ilkeleri

formu'nun

gerceklestirmedeki

"Milli
cabasi''

egitimin

boyutunu

temel
olusturan

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda fark var

rmdir?
3.
formunda"

Siruf

ogrermenlere

gore,

yer alan davramslara

smif

ogretmenlerinin

"performans

degerlendirme

sahip olma duzeyi ile okul yoneticilere

gore, smif

ogretmenlerinin "performans degerlendirme formunda" sahip olma duzeyi arasmda fark var
rmdir?
4. Simf ogretmenlere

gore onem duzeyi ile okul yoneticilere

arasmda fark var rmdir?
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gore onern duzeyi

Arasnrmanm Onemi
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyet'i
uygun bireyler topluma

kazandirmak

egitim sisteminin en onemli hedeflerinden biri caga
olmasma

ragmen bu islevini tam olarak yerine

getirdigini soylemek rnumkun olmamaktadir. Egitim sisteminin tekrar gozden gecirilmesi ve
yeniden yapilandmlmasi herkesin hem fikir oldugu bir gercektir.

Egitim kurumlanmn
onemli sebeplerinden

beklenen duzeyde fonksiyonlanm

bir tanesi; egitim sistemindeki

sekilde yurutulememesinden

yerine getirememesinin

denetim faaliyetlerinin

en

basanh bir

kaynaklanmaktadir.

Egitim sisteminde ogretmenlere yeterli derecede bir yardim ve rehberlik bulunmadigi
bir gercektir. Onlarm karsilastigi egitim ve ogretimle ilgili problemlerinin
egitim-ogretim

faaliyetlerinin

cozumunde ve

daha verimli hale gelmesine olanak saglamak icin yardima

ihtiyaclan vardir. Ogretmenlere

bu yardmun denetmenler tarafmdan saglanmasi bir temel

prensip olarak kabul edilmektedir. Modem cagm denetmenlerinden

beklenen bashca gorev,

okuldaki ogretim cahsmalanrun daha verimli olabilmesi icin egitim ve ogretim faaliyetlerine
yardimci ve rehber olmaktir.

IV. Milli Egitim surasmda ogretmenlerin gorevde denetlenmesi ve degerlendirilrnesi
konusunda alman kararlarda;
•

Egitim programlanndaki

amaclar esas almmahdir,

•

Ogrenci profili ve buna bagli olarak ogrencinin degerlendirilmesine

firsat yaratilmahdir,
•

Okullarda denetleme ve degerlendirme kurumlann olusturulmasi,

•

Ogrctmcnin

denetleme

ve

degerlendirilmesinde

rehberlik

esas

alinmahdir. Ogretmen yeterli olmadigi noktalarda desteklenmeli, yol gosterilmeli ve
hizmetici kurslan ile takviye edilmelidir,
•

Ogretmenin degerlendirilmesi ceza olarak kullamlmamahdir,

•

Ogretmenleri

denetleyecek

olanlar ilgili alanlarda uzman olmahdir,

kararlan almmrsnrtl V. Milli Egitim Surasi, 2005:102).

Kuzey Kibns'ta ki egitim sisteminde uygulanmakta
kurumlann yilda bir kere bile denetlenmedigi
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gorulmektedir.

olan denetim anlayismda bazi
Egitim sisteminin en onemli

ogelerinden biri olan denetimin tam olarak yerine getirilememesinden
tek basma

egitim

ve ogretim

faaliyetlerini

surdurmelerine

dolayi ogretmenlerin

neden

olmaktadir.

Egitim

sisteminin hedeflerine ne derece ulasildigiru kontrol edememek de egitime sisteminde en
onemli sorun olarak gorulmektedir. Egitim sistemindeki bu sorunun ortadan kaldmlmasmda
denetim sisteminin caga uygun yeniden yapilandmlmasi onemli bir rol oynayacaktir.

Bu arastirma ile saptanacak veriler isigmda ogretmenlerin yeterliklerini tesbit etme
acismdan mudur ve mufettislere

yol gosterilebilir.

Ogretmcnlcrc

hangi konularda rehber

olacaklan konusunda 1~1k tutabilir. Bu dogrultuda yapilacak hizmetici kurslan belirlemede
yardimci

olunabilir.

Ogretmenler

acismdan

degerlendirme

olcutlerinin

neler

oldugu

konusunda haberdar olunup bu yonde kendilerini gelistirmelerine 1~1k tutabilir.

Saytlttlar

1. Arastirma icin secilen omeklem evreni temsil edecek sayida ve niteliktedir.
2. Arastirmaci tarafmdan bu arastirma icin gelistirilen anket formu arastirmacmm
amacmi gerceklestirecek verileri toplamada uygun bir aractir.
3. ilkokullarda gorevli olan okul yoneticileri ve snuf ogretmenler anket sorulanm
hur iradeleri d,ogrultusunda objektif olarak yarutlarmslardrr.

Sunrhhklar

Arastirmanm

konusunun genis olmasi bazi smirlamalan zorunlu kilrmstir. Bunlar:

1.

Bu arastirma 2005 _ 2006 ogretim yih ile simrhdir.

2.

Bu arastirmarun evreni K.K.T.C geneli olarak belirlenmistir,

3.

Bu

arastirmanm

crneklemi

Iskele,

Lefkosa,

Magosa,

Guzelyurt Ilcelerinde buluna ilkokullarda gorev yapan suuf ogretmenleri

Girne

ve

ve okul

yoneticileri olarak ahnrmstir.
4.

Arastirma

denetim

sisteminde

ogretmenlerin

degerlendirilmesinde

kullanmlan formlarmdaki olcutleri ile ilgili siruf ogretmenlerinin ve okul yoneticilerin
gorusleri ile sirurhdir.
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Tammlar
Bu arastirma

acismdan

onemli

bazi temel

kavramlann

aciklanmasmda

yararh

olacaktir.

S1mf

ogretmeni:

llkogretim

okulunda

smif

okutmakla

(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretimperformans.doc,

Okul/kurum Miidiirii: Performans
okul/kurum

degerlendirilrnesine

ogretmeni

gorevli

2006).

alman

ogretmenin

miidiiriinii(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretim

gorev yaptigi
performans.doc,

2006) ..

Meslektas (Branstas): Performansi degerlendirilecek
cahsan

ve

kendisi

ile

aym

branstan

(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretim

Ogrenci: Performansi degerlendirilecek
bransmda

ders

ogretmenin

gorev yaptigi

olan

okulda

ogretmenleri

performans.doc, 2006)

ogretmenin okuttugu simftaki ogrencileri

okuttugu

suuflann

(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretim

performans.doc, 2006)

Ogrenci Velisi: Performansi

ogretmenin

degerlendirilecek

veya

ogrencilerini

okuttugu smiftaki ogrencilerin

velilerini veya bransmda ders okuttugu simflarda bulunan ogrencilerin velilerini;
(http://www. ogretmenimiz. corn/ dosya/ilko gretim performans.doc, 2 006)

Denetim: Genel olarak kurumlarda yapilmakta olan islerin kaynak, imkan ve kosullar dikkate
almarak, anayasal ve yasal cerceve ile belirlenen amac, ongorulen temel ilke ve hedeflere
uygunlugunu, dogrulugunu, duzenliligini, verimliligini, ekonomikligini,

etkinligini; objektif,

gecerli, guvenilir olcutlere gore karsilastirma yapabilme, evrensel ve ulusal standartlara ve
planlanan esaslara gore durumunu ortaya koyma, giderilebilir
bulunma, kurum ve kurum cahsanlannm

eksiklikler icin rehberlikte

performans degerlendirmesini

de iceren degisim ve

gelisim icin misyon ve vizyon kazandtrmaya iliskin oneriler getirme; basan degerlendirmesi
19m

top lam

kalite

ile

performansi

da

siire9tir(http://www. o gretmenimiz.corn/ dosya/ilko gretimperformans.doc,
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kapsayan
2 006).

bir

Gene! Denetim: Ilkogretim kurumundaki egitim-ogretim ve yonetim cahsmalan ile kurum ve
kurum cahsanlanmn performans degerlendirmesi amaciyla periyodik olarak yapilan faaliyettir
( http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretim

performans.doc, 2006).

Performans: Bir isi yapan bir bireyin, bir grubun ya da bir kurumun o isle amaclanan hedefe
yonelik

olarak

neleri

saglayabildiginin

nicel

ve

nitel

anlat1m1d1r(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretimperformans.doc,

Performans Degerlendirme:
kriterlere

2006).

Kurumun ve kurumda cahsanlann, onceden belirlenen standart

gore is basanm duzeyinin

bildirimlerin

olarak

sunuldugu

olculerek analiz edildigi ve gelisime yonelik geri

s-Urec;tir(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretim

performans.doc, 2006).

Veri Kaynag1: Kurumun ve gorevlilerinin performansmm
kriterleri

bazmda

kendisinden

bilgi

almacak

degerlendirilmesinde,
kisi

eder(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretimperformans.doc,

Ogretmen Denetimi ve Performansmm
olarak, ogretmenin egitim-ogretim

Degerlendirilmesi:

ve

performans

orneklemi

ifade

2006).

Coklu veri kaynaklanna

surecindeki gozlenebilir ve degerlendirilebilir

dayah

eylemleri

belirlenmek suretiyle ana kriterler ve genel baglamda performansmm degerlendirilmesidir
(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretim

Ilkogretim

Mufettis:

performans.doc, 2006).

ve

Yetkili

Ilkogretim

Mufettis

Y ardtmcilannuhttp ://www.ogretmenimiz.com/ dosya/ilko gretimperformans. doc, 2 006).

Yeterlik:

Bireylerin,

gorevleri ile ilgili rollerini,

getirebilme g-Uc-Ud-Ur(Akt. Aytekin, 1997 :9).

Kisaltmalar
Akt. : Aktaran

Cev .. : Ceviri
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rol amaclanna uygun olarak yenne

EARGED: Egitim Arastirma ve Gelistirme Dairesi

KTOS

K1bns Turk Ogretmcnlcr Sendikasi

KKTC : Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

Milli Egitim Bakanhgi

MEB

MEveKB: Milli Egitim ve Kultur Bakanligi

Milli Egitim Y asasi

MEY

N: Evren

p: Anlamhhk duzeyi

r: Korelasyon

Sd: Standart sapma

SS: Omeklem icin standart sapma

TEDP: Temel Egitim Destek Projesi

TKY

Toplam Kalite Yonetimi

x : Aritmetik ortalama

YOK

Yuksek Ogretim Kurumu
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BOLUMII

n.cn.t LiTERATUR VE ARA~TIRMALAR
Bu bolumde, arastirma ile ilgili kaynaklar taranarak alt bashklar halinde sunulmustur.

A.Konunun Tammlanmasi

Denetimin tammi

Egitimin istenilen duzeye getirilmek icin orgut icinde denetim soz konusudur. Bu
denetim surecinde orgutun istenilen hedeflere ulasilmasmda yapilan etkinliklerin ne derece
gerceklestiginin bilinmesi yonetimsel zorunluluktur.

Teftis dilimize Arapaca'dan girmis bir kelime olup " Bir seyi sormak ve arastirmak
demektir"(http//:www.cu.edu.tr,

2005). Teftis, "egitim ve ogretim kurumlarmda

cahsmalan denetlemek ve degerlendirmek,
ilgililere onerilerde

bulunmak,

daha verimli hale getirilmelerini

kurumlardaki

rehberlik yoluyla yardimda bulunmak,

personele

yapilan

saglamak icin

cahsmalannda ve yetismelerinde

ortaya cikabilecek disiplin ve yasa d1~1 olaylann

sorusturma ve incemelerini yaparak sonucu list ve ilgili kadamelere bildirmek islemlerini
kapsayan bir stire9tir"(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/l6l/can.htm,

2006) diger bir tamma

gore teftis, "istenilen ve gereksinim duyulan yer ve zamanda saglanan, egitim duzeyinde
uygulanabilen bir mesleksel rehberlik ve yardimdir. Denetim, egitimin programlannm bir 90k
yonunu

etkileyen

esgudumlenmis

tammlanmaktadm'Taymaz,

Denetim,
hakkmda
ortammda

ogretimi

yeterli

teknik

ve

sosyal

surectir"

seklinde

de

2005 :5).

gerceklestirecek

aynntih bilgi edinmelerine,
en

bir

bir

duzeyde

ogretmen

kazandiklan

ve

denetmenlerin,

bilgi ve becerilerini,

kullanabilmelerine

yardim

eden

uygulamalan
okul ve siruf
bir

surectir"

(http ://yayim.me b. gov. tr/ dergiler/ 161 /can.htm, 2006).

Denetim, turune bakilmaksizm

her faaliyetin icinde ve yanmda yer ahr. Ozellikle

insan unsurunun agir bastigi sosyal faaliyetlerde olmazsa olmaz diizeyinde kendisine siddetle
ihtiyac duyulur. Denetim ve gozetim hizmeti devredilemez
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ve baska bir soktere siparis

edilemez bir kamu gorevidir. Bu goreve tam anlarm ile sahip cikmak, egitime verilen onemin
de samimi ve acik bir gostergesi olacaktir(Taymaz, 2005:8).

Denetimin Tarihsel Gelisimi
Denetim, tum sistemlerde bir alt sistem ve yonetim stireclerinde bir oge olarak yer
almaktadir. Bu durumda denetim ilk defa ne zaman baslanmistir sorusuna verilecek cevap,
kolay ama belirgin degildir. Denetim, ozellikle ilk kamu kuruluslanmnm
yonetim sureclerinin

uygulamaya

konuldugu

zaman baslanrmstir

orgtltlendirildigi,

denilebilir.

Her toplum

kendi sistemlerini kurdugunda, sistemler icinde denetime de yer verilmistir. Cagmuzm sosyal
ve ekonomik gelismeleri, her sistem icin etkin bir plan ile surekli bir denetim cabasnu zorunlu
· kilmaktadufraymez,

2005: 17).

Tarihsel surecte denetim ve yonetim her zaman 90k yakmdan iliskili olmuslardir,
Cagdas

gelismeler

ugramistir.

isigmda

Denetimin

bakildigmda

tarihsel

denetimin

gelisiminde,

islevleri

tek ogretmenli

de bir parca
ve yerel toplum

degisiklige
tarafmdan

ogretmenlerin secildigi ilk olusumlar ogrenci sayisimn artmasi ile egitim hizmetlerinin birden
90k ogretmen tarafmdan sunulmasi ile farkh bir gorunum kazanrmstir. Boylece bas ogretmen
yada okul muduru denilen bir yetkilinin varhgi gozlenmeye baslanrmstir. Okul bolgelerinin
90k genis bir alana yayilmasiyla bir bolge yoneticisi yardimcisi istihdam edilmis ve bu kisiler
ilk denetciler olarak gorevlendirilmi~lerdir.
islevlerden

biri okullarm

kontrol

Cok genis bir tamrm icinde en onde gelen

edilmesi

olmustur.

Bu denetcilerin

okul ziyaretleri,

ogretmenlerin ise almmasi yada ise son verilmesi amacma yoneliktir(Aydm, 2005 :6- 7).

Denetimin tarihsel boyutunu inceledigimiz zaman 1900 tarihinden once teftis sadece
yonetimsel

nitelikte uygulamyordu.

Ogretmenler

yonetim tarafmdan

kontrol edilen birer

memurlardi. Yirminci asrm baslanna dogru uzman egitimciler tarafmdan teftis basladi. Cunktl
yeni konular uzman m-Ufetti~lerin yetistirilmesi gerektiriyordu. Artik teftis yonetimin bir kolu
olma ozelligini
gorulmektedir.
uygulanmasi

korumaktadir.1920'lerde

ise, denetimin

bilimsel

kazandigi

Bu donemde denetim, egitim ilkelerinin ogretmenler aracihgi ile ogretime
anlamma

almaktaydi.1930-40

gelmektedir.

Arastirma

ve

olcme

denetim

kapsammda

yer

arasmda ise denetimin uygulamalarmda insan iliskileri one cikrnaktaydi.

Ogretmenleri eyleme gecirebilmek icin, onlarm duygu ve heyecanlanm
anlasildi.

bir nitelik

Ogretmenlerin

egitim

etkinliklerinin
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amaclartnin

dikkate almak geregi

saptanmasma

katilmalan

vurgulanmaktadir,

1940'dan sonra mantik ve zeka yontemleri ile denetim basladi, Mantik,

istenilen sonuclan ve bunlan saglanmasinda gerekli davramslan, pratik zeka da egitimle ilgili
olanlara

katilma olanagi verilmesini

bu girisime

hedeflerinin

saptanmasmda

belirlenmesi

ve bu hedeflerin

dogrultusunda

ongorulmusttlr/Bursahoglu,

ongoruyordu.

gerceklesmesi

degerlendirme

Egitim

etkinliklerinin

icin en uygun davramslann

cahsmalanna

ilgililerin

katihrm

2000: 128).

Denetim ve Modelleri

Yirminci yuzyilm baslannda uygulamaya baslanan bilimsel yonetim anlayisi egitim
yonetim

ve denetimi

de etkilemistir.

Bu yonetim

yaklasmunda

orgut ilkelerini

okul

denetimine uygulanmistir. Okul denetimine uygulanan bu ilkeler, egitimin hedeflerinin acik
olarak

tammlanmasmi

ve

ongormektedir. · Ogretmenlerin

hedefler

dogrultusundaki

eylemlerin

acik olarak belirlenen yeterliliklere

esgtldtlmlenmesini

gore degerlendirilmesi,

denetmenlerden beklenmektedir. Bu ilkeler, sonuc alabilmek icin guduleyici kullanmasma
yer vermektedir.

da

Bilimsel yonetimde denetmen ve ogretmen arasmda iliskilere de onem

vermektedir. Bu yaklasimda denetmen ve ogretmen iliskileri bilimsel bir temele dayanmalan
ve nesnel kurallar tarafmdan yonlendirilmelidir gorusu egemendir(Aydm, 2000:12-13).

Cagdas denetim

ozelligi

insan kaynaklanna

verilen

onemdir.

Insan kaynaginm

gelistirilmesi ve en etkili bir bicimde kullamlmasim amaclar. Denetim, ogrenmeyi daha etkili
kilrnak

amaciyla

okulun

di.izenlenmektedir.

isleyisini

Denetim,

ogretmen

ogrenmeyi

ve

si.irecini dogrudan
ogrenmeyi

etkileyen

etkileyecek

bicimde

etkenlerin

tumunu

degerlendirilmesi

ve daha etkili bir ogretme ve ogrenme ortarm

hazirlama

isidir. Bu

degerlendirmenin

sonuncul amaci egitim surecinin daha etkili kilmmasidrr. Denetime okul

orgutunun butunlugu acismdan bakildigmda belli olcude bagimsiz davrarnslar butunu olarak
dusunulebilir.

Formal bir orgutte yer alan bireyler rol davramslanrun

hie bir boyutu tam

bagimsiz degildir. Bir sistem olan okul orgutunun alt sistemi durumdaki denetim de bir
butunun parcasi, ogrenmeyi gerceklestirmeyi

amaclayan surecin cgesidir (Aydm, 2000: 16-

20).

Denetim surecinin dort asamasi bulunmaktadir.
olcutlerin konulmasi

gerekmektedir.

Denetimin

Birinci asamasi yapilan plan 19m

ikinci acamasi planm gerceklesmesi

19m

isgorenlerin yaptigi islem ve eylemlerin olculmesidir. Ucuncu asamasi isgorenlerin islem ve
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eylemlerinin olcum sonuclan ile onceden hazirlanan olctmlerin karsilastmlmasidir.

Denetimin

dorduncu asamasi planm gerektirdiklerinden

ne denli sapildigim ortaya cikarmaktir. Denetim

surecinde bu dort asama her planlamadan

sonra yinelenmektedir.

edilen donutler yeni plamn yapilanmasmda

90k yonlu ipuclan verir. Denetimle elde edilen

donutler hem planm gerceklesmesi

Denetim sureci ile elde

acismda, hem de planla elde edilen urunun izlenip

degerlendirilmesi sonucunda saglamr. Denetimde, denetlenen kisinin denetleme cahsmalanna
katilmasi

denetimi daha yararli kilmaktadir.

ilgili isgorenlerle

birlikte plan amaclanmn

saptanmasi, olcumlerin konmasi, olcme islemlerinin yapilmasi, olcme sonuclan ile olcumlerin
karsilastmlmasi,

sonucunun

degerlendirilmesi,

isgorenlerin

egitilmelerinde, basanlanru yukseltmede etkili olmaktadirfbasaran,

Denetleme
gerekenin
yapilan

egitim

planmm

karsilastmlmasi,

plandan

sirasnda

gerceklestirilmesi
sapmalarm

isin yada bu isi yapan isgorenlerin

onlenmesi
degerini

kusurlanm

duzeltmede,

1990:43-44).

yapilanlarla

yapilmasi

surecidir. Degerlendirme

bicme, tamma

surecidir.

ise,

Egitim

yonetiminde bu iki yonetim sureci de, onemlidir. Cunku herhangi bir egitim orgutiinun yaptigi
yonetim planmm uygulandigi egitim programmm ne kadar basanh oldugunu ortaya cikartmak
gerekmektedir.

Denetleme,

degerlendirme

surecinin islemedigi herhangi bir orgutun var

olacagi dusunulemez. Bu sureci eksik yada yanhs uygulayan orgutler amaclanru yitirerek
islevsizlesirlerflsasaran,

Denetimin
uygulanmasi

1983: 7 6-82).

orgutler icin gerekliligi,

gerekmektedir.

yararlannm

onemi, onun buyuk bir titizlikle

Denetim, orgutsel kaynaklarm

en verimli ve yararh bicimde

kullamlmasmm orgutlerin yasamasi ve gelismesinin temel kosullanndandtrtBasar,

1999: 93).

Denetleme surecinin oneminden dolayi bir 90k orgutte yonetim surecinin dismda
denetim birimleri kurulmustur. Bir yandan yonetim surecinin icinde ustler ve altlannm eylem
ve islevlerini denetlerken diger tarafta da orgutun denetleme biriminin elemanlan, personeli
ve orgutun isletisini denetler(http://cu.edu.tr,2005)

Egitimde Denetim
Denetim,

egitim

ogretim

cahsmalanm

milli egitimin

amaclanna

yoneltrne ve bu amaclan

gerceklestirmede

lilkelerde

de denetim de bu gozle bakilmaktadir.
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ve ogretim

kademesinin

90k faal bir faaliyettir.

Gelismis

Bu bakimdan teftis egitim sisteminin

aynlmaz bir parcasidir. Denetim de ki amac ogretmen, ogrenci ve yonetici iliskilerinde
isbirligini saglamak, ogretim cahsmalannda
calismalann

sonucunu

egitim kurumlanna

imkan saghyarak kurumlann
degeriendirmektir/Gokten

cahsmalanmn

bunu gelistirmek, ogretim alanmda yapilan ilmi
yansimasina

ve programlarm

genel amaclanna

uygunlugunu

gelistirilmesine
incelemek ve

1986:26).

Denetimin en belirgin amaclan;
•

Ogrenme icin uygun bir cevre saglamak.

•

Her cocugun surekli bir gelisme gostermesi icin gerekli metod arac ve

gerec gelistirmek.
•

ilgililerle isbirligi yaparak okul veya belli bir ogrenim basamagi icin

gercek ve ulasilabilir amaclar tesbit etmek.
•

Egitim _ ogretim amaclanna

ulasmak 19m acik ve secik bir denetim

programi hazirlamak ve uygulamak.
•

Programm

etkinlik

derecesini

degerlendirebilecek

nitelikte

degerlendirme metodlan gelistirmek.
•

But-Un

bulundugu
baskalan

ogretmenlerde,

denetimin

ve egitim _ ogretim cahsmalanm
ile yardimlasarak

isbirligine

basanya

yerine getirebilecegi

dayanmak

zorunda

ulastirma mecburiyeti

ancak

hususta, bir tutum ve davrams

gelistirmek.
•

Egitim _ ogretimde gelismenin, dogrudan dogruya, ogretmenlerin kendi

kendilerini yetistirmelerine bagh oldugu inancim yaratmak.
•

Ogretmenlere, zaman zaman ortaya cikan problemlerine cozum yollan

bulmalan hususunda yardim etmek.
•

Ogrctmenlerle guvene dayanan bir iliski kurmaktirt Gokten 1986:28,29).

ilk yillarda, denetim; ogretmeni smifta ziyaret etmek ve gorulen durumu rapor etmek
olarak bilinirken

gunumuzde,

ogretmene cesitli egitim _ ogretim faaliyetlerinde

yardimci

olmak, ogretrnene moral ve motivasyon saglama ve egitim sureci icinde degerlendirmek gibi
90k cesitli faaliyetleri kapsayan bir surectir,

S.M. Gwynn' e gore denetim uce aynhr:
1. Ogretmcn basansim olcmeye amaclayan ilmi teftis,
2. Demokratik egitim rahberligi olarak teftis,
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3. Rehberlik,

program

gelistirme

ve grup

cahsmalanna

onem

veren

yaratici

teftisdirt Akt.Gokten 1986:35).

Egitimde
ogretmenlerin

denetim,

ogretimi

gelistirmeyi

amacryla yoneltme,

rehberlik

etme ve

ogrerimscl davramsim gelistirme surecidir. Denetim anlayismda denetmenin

degeri, egitim ve ogretimin gelismesine yaptigi katki derecesi ile olculmektedir. Denetimden
de beklenen bu katki derecesini artirmaktir. Bu bakimdan etkili denetim herkesin en iyi
katkiyi yapabilecegi bir cevreyi saglamaya yardimci olan liderlik davramsi geekmektedir.
Cunku egitim denetciligi kontrol edip degerlendirme

ve raporlama

surecleri dismda da

islevleri olan bir gorevdir. Mufettis ve etkinlikleri arac boyutundaki kontrol, degerlendirme ve
raporlama ile, amac boyutunda da duzeltme ve gelistirme islevleri yer ahr. Bu anlamda
denetim, egitimin gelistirme surecinde, ogrencilerle cahsan kisiler olan ogretmenlere daha iyi
gorev

yapmalan

19m

sunulan

yardim

surecidir(http://yayim.meb.gov.tr

Idergiler/l 60/yalcinkaya.htm,2006).

Egitimde denetim etkinlikleri belirli bazi prensiplere gore duzenlenir.

Saptanmaya

calisilan her prensip, sistemin isleyisine yon veren bir kavram olarak gelistirilmistir. Egitimin
amaclanna ulasmada uygulama yapilan kurumlar genellikle okullardir. Bu nedenle amaca
ulastinci etkinlikle okullarda agirhk kazamrken okulda yapilan egitim denetiminde
prensipler goz onunde bulundurulmasi

gerekmektedir.

genel

Bunlar; denetim icin kisa ve uzun

sureli planlar yapilmali ve calismalarda kisi ve kuruluslarla isbirligi esas ahnmahdir, denetim
surekli degisim ve gelisimi icin olanaklar saglanmahdir, denetim arastirma ve bulgulann ve
yeniliklerin

aciklanmasmda

surecinde egitim programi

ve sonuclardan

yararlanmasmda

ile ic ice girmesi saglanmali,

faaliyetlerine

yardimci

olurken

etkinliklerin

gelisimine

olanak

ogretmenlerie
saglamahdir,

yonetici ve diger ilgililerin katilmalanm

isbirligi
denetim

saglanmahdir

yardimci olmahdir,

denetim

denetim ogretim ve ogrenim
saglanmah,

denetim

okul

d1~1

etkinliklerine

okuldaki

ogretmen,

ve son olarak denetim etkinlikleri

katilanlar ve ilgililer tarafmdan surekli olarak degerlendirilmelidirt'Taymaz,

2005 :41-42).

Egitimde yapilan denetim ve degerlendirme alanma gore iki tur teftis yer alir, Bunlar;
kurum teftisi ve ders teftisidir. Bir egitim kurumunun amaclanm gerceklestirmede

insan ve

maddi

edilmesi,

kaynaklannm

saglama,

yararlamlma

durumunun

gozlenmesi,

kontrol

incelenmesi olcultlerine gore degerlendirme islevi kurum teftisi olurken, ders teftisi bir egitim
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kurumundaki ogretici olarak gorev yapan ogretmenlerin ogretim ve egitim etkinliklerindeki

cahsmlanmn gozlenmesi, incelenmesi ve degerlendirilmesidir (Taymaz, 2005 :28).

Ders

teftisinde

degerlendirmenin

ogretmenin

ogretim

yapma

ve

ders

vermedeki

basansuu

yam sira eksikliklerin giderme, yetenekleri gelistirme, meslege ve cevreye

uyumu saglama, yenilik ve degisikliklerini de kapsamaktadir. Ders teftisi olarak nitelendirilen
simf ici etkimliklerin denetimi icin ogretimsel denetim ve kliniksel denetim kavramlanda
kullarulmaktadir (Taymaz,,2005: 172).

Ogretimin gelistirilmesi cabasina katilan tum egitim isgorenlerine liderlik saglamakla
gorevli okul personelinin gosterdigi cabalar ogretmenin mesleksel buyume ve gelismesini
gudulemeyi; egitim hedeflerinin, ogretim materyallerinin,

ogretme yontemlerinin ve ogretim

degerlendirme etkinliklerini kapsar. Ogretimsel denetimin amaci ogretme ve ogrenme si.irecini
gelistirmek ve etkili kilmak icin simf ici etkinlikler i.izerinde odaklasan planli ve programh
eylemler bi.iti.ini.idi.ir(Yildmm,2000:37-38).

Ogretimsel denetim kavrami, bir ogretim kurumu icinde yer alan farkli egitimci
gruplann yerine getirdikleri 90k genis bir si.ireci tammlar. Ogretimsel denetim ogretmenlere
hem bireysel hem de grup icinde hizmet etmektedir. Temel olarak ogretimsel
ogretim si.irecinin iyilestirilmesinde

denetim;

ogretmene yardim saglamaktadir. Bu yolla ogretmene

performansma iliskin objektif bir geri bildirim saglar. Ogrctimsel denetim, profesyonel bir
anlayis ve olumlu bir tutum icinde ogretim si.irecinde ortaya cikan sorunlann tammlanmasi ve
cozumlenmsei yoluyla ogretmenlerin si.irekli mesleki gelismelerinde katkida bulunur (Aydm,
2005:36-37).

Smif ici ogretimde
yeterliligini

artirmak

ogretmenin

amaciyla

daha etkili kilmmasmi

yapilan

kliniksel

denetimde;

saglamak ve ogretimdeki
ogretmen

davramslanm

degistirme ve gelistirme yoluyla ogretimin gelistirilmesi amaclamr. Kliniksel denetimin en
onemli ozelligi ogretme ve ogrenme si.irecine iliskin verilerin gozlern ve inceleme yolu ile
birinci

elden

saglanmasiduf'Taymaz.XnrSi l Zd).

Ogretmenin

suuf

ici

ogretimindeki

yeterliligini artirmak yada ogretmeni daha yeterli kilmak amaciyla planlanrrus bir program ve
uygulamadir. Kliniksel denetimde veriler simf icinde gercek yasantidan elde edilir. Toplanan
veriler, daha etkili bir ogretme ve ogrenme si.irecini gerceklestirilmesi amaci ile analiz edilir.
Bu analizde, ogretmen denetmen iliskisi, prosedi.irler, stratejiler uzerinde durulur. Ogrctmenin
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rol davramsnu

degistirme

yoluyla

etkili bir ogretim

gerceklestirmeye

cahsihrt Aydm,

2000:39).

Kliniksel

denetimde

mufettis

ile ogretmen

gercek siruf ortammda

karsi karsiya

bulunur ve karsihkli iliskiye dayah bir etkilesim gerceklesir. Bu tur denetim bes asamada
gerceklesir. Bunlar;
a. Gozlem oncesi gorusme
b. Gozlem yapma
c. Analiz yapma
d. Gozlem sonrasi gorusme
c. Degerlendirme'dirf'I'aymaz,

Klinik denetim,

2005:174).

denetmen ve ogretmen

arasmda bir ortakhk ve fikir paylasmu

gelistirmek, ogretmenin ogretimsel becerilerini iyilestirmek acisindan 90k yararh olmakla
birlikte , klinik denetim tum ogretmenler icin uygun bir yaklasim degildir. Klinik denetim
sureci hem ogretmen hem de denetmen icin 90k fazla zaman ayirmayi gerekmektedir. Bir
diger tehlike de bu yaklasimm

90k fazla kullamlmasi

aliskanhga ve bir torene donusebilmesidir.

durumunda butun asamalann

bir

Bu yaklasimda ogretmenin performansi zaten iyi

olan ve boylesine yogun bir denetime gereksinim duymayan bazi ogretmenier icin yersiz bir
asm denetim uygulanrrus olacaktir. Ogretmenlerin mizaclan ve gereksinmeleri de ogrenme
stilleri kadar farkhdir.

Klinik denetim bazi ogretmenler

icin 90k uygundur

ama bazi

ogretmenler icin hie uygun olmayabilir(Aydm 2005:46,47).

Ilkogretirn kurumlannda

simf ve ders denetimi ogretmenlerin

basan durumlanm

degerlendirmek ve gelistirmek uzere saptanan ilkelerle uygun olarak yapihr,

Egitimde Performansm Degerlendirilmesi

Gunumuzde egitim sorunlanna yeni cozum arayislan icerisine girmektedir. Bunlardan
biride Toplam Kalite Yonetimi'dir.
degil,

bir

Kuruluslann

butun

olarak

yonetim

Toplam Kalite Yaklasirm sadece uretilen urun ve hizmet
kalitesini

Toplam Kalite Yaklasimi

ve verimliligi

artrrmayi

amaclamaktadir.

ile 90k daha yuksek rekabet ulasabildikleri

bir

gercektir, Bu yaklasim yonetim anlayisi, felsefesi, orgut yapisi ve yontemlerle bir butundur.
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insan faktorunun on plana 91kt1g1 ve bilimselligin

on kosulu oldugu bu sistemde temel

ogelerin eksiksiz uygulamasi ile basanlabilir. Bunlar;
•

Hatalan ayiklamak yerine hata yapmamak yaklasmu benimsenmesi.

•

Grup cahsmalannm

Toplam Kalitenin aynlmaz bir parcasi oldugunu

kabul ederek orgutteki gorevleri bu cahsmlan destekleyecek sekilde dagitrnak.
•

Isletme icindeki butun planlama ve uygulama

cahsmalanni

surekli

gelisme anlayisma uygun olarak duzenlemek.
Bu tic temel ogeyi benimsemis ve Toplam Kaliteyi hedeflemis kuruluslarda, orgut
yapisi da cgelerini destekleyen ve uygulanmalanm
orgutlerdeki

yonetim

yetistirilmesine

stratejik kararlar

kolaylastiran bir yapida olmahdir. Bu

alan, rakiplerini

inceleyen,

eleman secimine ve

daha 90k zaman ayiran bir konumdadir. Operasyonlar ise bolurn, takim gibi

tarafmdan tum yetki ve tedarikci, kendisinden sonraki bolumu ise musteri olarak gorur. Takim
kararlan yerinden karar alma ilkesine dayah olarak verilir. Takimlar kendilerine ait isin bir
butun olarak tumunu yaparlar. Takim icinde hiyerasik duzen yoktur. i~ tasanmi, sosyal ve
teknik

kriterler

esit

onemde

yap1hr(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/163/gunbayi.htm,

Bir kurumun tinin ve hizmetlerinden

dusunulerek

2006).

yararlananlar

icin kalite oldukca onernlidir.

Kalite, mal ve hizmetlerin fiziki durumu, verimlilik oram, guvenirligi ve uretim kaynaklarmm
verimli kullammnu icerir. Geleneksel yonetim yaklasimmda standartlara uyma kosuluyla bir
olcude hata ve israfa musamaha vardir, TKY' de ise hedef, uretimde sifir hata yonetimi ne

gecmektir. Kalite, uretim sonrasi yapilan kalite kontrolleriyle degil, uretim surecinde gerekli
mudahaleler yaparak, urunun hatasiz uretilmesiyle saglarur. Kalitenin saglanmasi uretim
surecinin belli basamaklanm

degil, ham madde seciminden urunun elde edilmesine kadar,

butun uretim kademelerini

icerir. Kaliteyi, bir orgutte belirli kisileri degil, cahsanlann

hepsinin

dusunmesi

ve

caba

ula~1labilir(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/144/temel.htm

gostermesi

ile

, 2006).

Egitimde kalite kavrarm bir 90k anlami cagnstiran bir ifadedir. Cunku egitimin kalitesi
tarihsel olarak karakterize edilir. Zamanla degisir ve amaclann, islevlerin ve ortaya koydugu
urunlerin degiskenligi ile ilgili olarak cografik sekilde farkhlasir. En genel anlarmyla egitimin
kalitesi, egitimin amac ve islevlerini gerceklestirmeye veya basarma bicimi ve derecesi olarak
kabul edilmektedir. Gunumuzde egitimde kalite kavrami, bir ogrctmcn veya ogrencinin siruf
ortammda iletisim kurmasi veya akreditasyon
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sartlanrun yerine getirilmesinin

boyutlanm

asrrustir. Kalitenin farkh tammlan

arasmda, egitimin kullanma amaclanna

ogrenciler ile mezunlan bekleyen is dunyasmdan olusan musterilerinin

uygunlugu ve

isteklerinin yerine

gelmeside bulunmaktadir. Egitimde daha iyiye gitmek icin bir 90k cahsmalara yapilmaktadir.
Bu cahsmalann basanh sonuclar almasi icin 90k sistemli ve cagdas dunya ihtiyaclanna uygun
olmahdir. Egitimde kalite cahsmalan ve arayislan gecmiste oldugu gibi simdi ve gelecegin
dunyasi icin de aym derecede onem tasimaktadir.

Ilkogretimin,

kulturel

surekliligi

saglamasi,

istikrarh

demokratik

bir

toplumu

olusturmasi, halkm yasam kalitesinin yukselmesi, yasam boyu surecek bir ogrenmenin ve
insamn gelisimin olusturmasi, surecinin tartisma konusu edilmesi, olgusundan hareketle kalite
tartismalannm
kurumlannda

da buradan

baslayabilecegi

zorunlulugu

vardir. T.K.Y'i anlayisi,

egitim

da uygulama imkam bulan hatta biraz zorunluluk duyulan kuram ve ilkeler

arasmda yer almahdir. Bu dogrultuda T.K.Y'i egitim kurumlarmda hem bir yonetim felsefesi,
hem de bir yonetim anlayisi olarak uygulanabilmesi icin kalitenin cesitli ozellikleri acismdan
tammlanmasi gereklidir(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/163/gunbayi.htm,

Egitimde

kalite

denildigi

zaman,

egitim

sisteminin

2006).

begenilmesi,

kusursuzlugu,

insanlarm yenilikleri izleyebilme bilgi ve becerisine sahip olmasi, kisaca bu davramslan
gosteren

insanlann

kaynaklannm,
egitim

yetistirilmesi

fiziksel kaynaklanmn,

teknolojisinin,

akla

gelinebilir.

ogrenci hizmetlerinin,

ogrenci-okul-sektor

programmm

kalite

Egitim

is birliginin,

sisteminin

egitim

yonetimin

ve

egitirn
ile

dengesi

yukseltilebilirihttp ://yayim.meb.gov. tr/ dergiler/144/temel.htm,

insan

sosyal ve kulturel cevrenin,

zenginlik

Egitimde T.K.Y'i, egitimin butun paydaslannm

kalitesi,

2006).

belli bir oranda egitimde karar alma

surecine aktif bir sekilde katildigi, surekli iyilestirmeler ile artan musteri tatminin karakterize
ettigi bir yonetim yaklasunmi egitim sistemine hakim kilma surecidir. Burda ki arnac; surekli
egitim ile cahsanlann
dogru

algilamp

memnuniyetlerinin

niteliklerinin yukseltilmesi,
degerlendirmesi,

artmlmasi

kaliteyi

ve son olarak

cagm getirdigi degisim ve gelismelerin
artirarak

karar

alma

hizmetten
surecinde

gerceklestirilmesidir.

Toplam Kalite Yonetimin saglayacagi yararlar soyle siralanabilir:
Kurumsal acidan, ·
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yararlananlann
takim

kanhmmm

•

Hizmetten yararlananlann memnuniyeti saglamr.

•

Hizmet sunumunda guvenilir ve guncel olur.

•

Hizmetten

yararlananlarm

birimle

olan iliskilerinde

guven ortarm

olusturur.
•

Surecler rasyonellestirilir.

•

En az maliyetle en iyi sonuc ahrur.

•

Kaynaklann amaclara yonelik kullanilmasi saglamr.

•

Uygun bir kurum kulturu olusumu saglarur.

•

Ogrencn birey ogrenen organizasyon felsefesinin kurumda yerlesmesi

saglanarak surekli egitim kurumlastmhr,
•

Kalite kurulu, kalite gelistirme ekibi ve kalite cemberleri araciligryla

sorunlann yerinde cozttmlenmesi saglamr.
•

Birime bagh oldugu kurumlar arasi koordinasyonun

daha kolay ve

islevsel olarak kurulmasi saglamr.
Bireysel acidan:

•

i~ doyumu

•

Karar verme, yetki ve sorumluluk alma ozendirilir.

•

i~

artar.

tammma

alanlarda cahsmalan

uygun olarak cahsanlann

bilgi ve becerilerine

ve yapilan is ile ilgili olarak cahsanlann

uygun

niteliklerinin surekli

gelistirilmesi saglamr.
•

Cahsanlann birbirlerini hizmet sunumundan yararlanan bireyler olarak

gormelerini ozendirilmesi ve ic rnusteri bilincinin yerlesmesi saglamr.

gormesi

•

Birim cahsanlann arasmda isbirligi ve guvene dayah bir ortam olusur,

•

A91k ve objektif
ve

degerlendirme

yapilarak,

gelistirmesi

kendisini

(http://meb.gov.tr/stats/ist2001/Bolum9slhtm,

personelin

eksiklerini
saglarur

2006).

Egitimde kalitenin saglanabilmesi ve devam ettirebilmesi icin T.K.Y ihtiyac oldugu
soylenebilir. Egitimde kalite yonetimi dendiginde insan yetistirmede
gelmektedir. Ogrenci, veli tatmini ve ciktumezunjdan

hata yapmama akla

isverenin memnuniyeti, hatasiz insan

yetistirmeye baghdir. Insam hatasiz gelistirme: Girdiler( egitim prograrm, egitmanlar, diger
calisanlar, para, egitim araclan), Bu girdilerin egitim sureciiislem) baslamadan sifir hatali
yada kaliteli olmasi gerekmektedir.

Egitim silreci(program,
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yontemler, uygulama ve geri

beslenme); crktilarrogrenci

basansi, akadernik, sosyal, ktilturel, sportif vb., list ogrenime

girme, is yasamma girme, hizrnet ici egitim, cahsanlann basansuisveren

rnernnuniyeti) ile

mumkundur.
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Sekil-I. Siirekli Gelisme ve Hedeflerle Ydnetfm (Deming Dongiisii)
Bunun

icin

cevriminintSekil

Deming

dong-Usu de denilen

planla,

uygula,

degerlendir,

duzelt

1) kurulmasi ve isletilmesi gerekrnektedir. Orgutte surekli gelisirn icin bu

cevrimin uygulanmasma ihti yac vardirrhttp ://yayirn.rne b. gov. tr/ dergiler/ 144/ternel .htrn,2006).

Egitimde
dogru egitimlerle
ogrencilerin

kalite, dogru egitimin, dogru zarnanda, dogru kisilere, dogru rnekanda,
verilrnesiyle

gerceklesir.

aktif bir sekilde katildiklan

Egitimde

toplarn

kalite;

surekli iyilestimelerle

butun isgoren

ve

artan musteri tatrninin

karakterize ettigi bir egitim kuluturudur. Egitimde TKY uygularnasi sonucunda esnek ve
yaratici dusunce bicimini gelismekte,

surekli gelisim birincil amac olrnakta ve sonucta

organizasyon kulturu degismektedir, Hern orgut icindekileriiogretmen

ve ogrenciler) hem de

orgutun hizrnet verdigi toplurnsal cevreyi musteri olarak algilama ve bu kesirnlerin doyurnunu
gozetmek TKY'nin en onemli ozelligidir. 0 halde ogrencilerin ve ogretrnenlerin
performanslanm

ortaya cikarmak,

onlarm duygusal ve dusunsel tepkilerine

gercek

duyarh bir

yonetim felsefesi gerekli kilmaktadm Yildmm, 2002:76).

Okul toplurnunu olusturan birey ve gruplann yonetime ve egitim ogretim surecine
dogrudan katihrm gunumuz cagdas egitim anlayismm bir geregidir. Egitim surecinin yarattigi
degerlerden ogrenci, veli, toplurn ve devlet dogrudan etkilenir. Planli okul gelisim cahsmalan,
benimsedigi yaklasimlan okul rnerkezli yonetim, ogrenci rnerkezli egitim, okul-cevre isbirligi
ve okul standartlan gibi) yerelden evrensele, bugunden yanna yeni bir okul tasarlar.
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Gunumuzde

egitimde

cagdas

denetim

denildiginde;

yapilan

hizmetlerin

hukiki

duzenlemere ve belirlenmis kurallara ne derece uydugu yada uymadigi ile is gorenlerin, bu
yonde disiplin durumlannm degerlendiren klasik anlayistan uzaklasrms bunun yerine yonetim
ve egitim alanmda gorev yapan her derecedeki yonetici ve ogretmenleri degismelerden haberli
kilmak, onlara etkili bir kaynak hizmeti sunmak ve cagdas rahberlik fonksiyonunu yerine
getirmek seklinde hukuka uygunluk ve performans denetimi olarak algilanmaktadir. Bundan
dolayi, denetim, kamu sektorunde veya tuzel kisiligi bulunan kurumlarda yapilmakta olan
islerin kaynak, imkan ve kosullar dikkate almarak, mevzuat,
hedeflere uygunlugu,

dogrulugunu,

duzenligini,

verimliligini,

belirlenen

amac, ilke ve

ekonornikligini,

etkinligini;

objektif, gecerli, guvenilir olcutlere gore karsilastirma yapabilme, standartlara ve planlanan
esaslara gore durumunu ortaya koyma, rehberlikte bulunma, degisikliklere
getirme; basan degerlendirmesi

iliskin oneriler

icin, toplam kalite ile performansi da kapsayan bir surece

donii~mektedir(http://oyegm.me b. gov. tr/yet/uygulama.htm,

Performans degerlendirme, insan kaynaklanm

2 006).

yonetim surecinin onemli bir

asamasidir. Bu surecte personelin istihdarm, egitimi, kariyer basamaklarmdaki yen,
verimliligi gibi bir 90k degisken uzerinde geri bildirim saglamaktadir,

Performans Turkce'de tam bir karsiligi bulunmayan bir kavramdir. Bir isi yaparken,
cahsarun o isi hangi basan duzeyinde yaptrgmi ifade eder. Performans degerlendirme,
kisilerin, birimlerin yada kurumlarm performanslarmm onceden belirlenmis bazi standartlara
gore olcme islemi iceren bir surectirrAydm, 2005:146).

Performans degerlendirmesi; gercek anlamda cahsmaya, bilgi alisverisine, gerek
hatalar ve gerekse basanlar acismdan sorumlulugun paylasilmasma ve egitim-gelismeye
olanak saglayan dinamik bir surectir. Performans degerlendirmesi, bir baska acidan, bireyin
gorevdeki basansmi, isteki tutum ve davraruslanm, ahlak durumunu ve ozelliklerini
butunleyen ve cahsanm organizasyonun basansma olan katkilanm degerlendiren planli bir
arac olarakta tammlanabilinir.
Performans degerlendirme genel olarak calisanlann; kurumlan, ustleri ve kendileri
tarafmdan konulmus olan hedeflere ne derece ulastigru ve isin gerektirdigi yetkinlikleri ne
derece kazandigmm olcumtl olarak ozetlenebilir. Cahsarun is yerindeki performansi
uzerindeki geri bildirim almaya diger bir ifadeyle isini kurumun, ustunun ve cahsma
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arkadaslannm gozunde nasil yaptigi iel ilgili bilgi almaya ihtiyac vardir. Bu geri bildirim hem
kendisine

bulundugu

noktayi

objektif

olarak

gorme

imkam

saglayacak

hem kurumu

tarafmdan dikkate almdigi ve yaptiklanrun bir degeri oldugu gercegini gosterecek hem de
kendini gelistirmesi icin firsat yaratacaktm Yahm, 2005:64).

Performans yonetimi; okulun amac ve hedefleriyle yapilan is ve eylemler arasmda
baglanti kurmak ve hedefleri analiz etmektir. Ogretmen becerilerini, egitim sisteminin, okul
kademesinin ve dersin amaclanna gore analiz etmektedir. Her ogretmenle, okulun amac ve
beklentileri dogrultusunda acik bir iletisim kurar, ogretmenlerin en iyi performans duzeyini
kabul eder ve son olarakta egitim kalitesini iyilestirmek
duzeltme uygulamalanm
amaci kontroldur.

yapilacagnu

Ogretmenler

icin hangi alanlarda ne tur bir

saptamak ve uygulamaktir.

Performans

yonetimin

icin ayarlanrms hedefleri ve bu ogretmenlerin

ulastiklan

standartlan kontrol etmek ve standartlann ustune ciktiklannda odullendirerek ogretmenlerin
performanslanm

kontrol
_ l 54/cemaloglu.htm, 2006).

etmektir(http://www.yayim.meb.gov.tr/dergiler/153

Performans

degerlendirmenin

amaci; orgutlerdeki

isgorenlerin

performansmm

ve

basansmm olculmesidir. Bir dizi yonetsel karann verilebilmesi icin, cahsanlann performans
duzeylerinin zayif ve guclu yanlanmn bilinmesi gerekmektedir.

Diger taraftan cahsanlann

isgorenlerin islerini daha iyi yapabilmeleri icin performans degerlendirmeye
Etkili bir performans degerlendirmesi

ihtiyac vardir.

yapabilmek icin iyi duzenlenmis is tamrnlan ve i~

analizlerinin yapilmasi gerekir. Performans degerlendirmesinde

90k onemli bir arac olan is

tarurmm kapsar(Aydm, 2005: 148).

Performans

degerlendirme,

calisanm

isini ne kadar basanh yaptigim

belirleme,

kendisine bildirme ve bir gelisirn plam olusturma surecidir. Basanli bir performans sureci,
cahsana

yanhzca

verimlilik

konusunda

bilgilendirmememkte,

gelecekteki cabasim ve mesleki yonelimini de etkilemektedir.

aym zamanda
Performans

calisanm

degerlendirme

yoluyla cahsanm gelistirilmesi, onun daha etkili cabalar gostermesini saglayacak ve kariyer
plamm netlestirecektir.

Iyi planlanrms bir performans

degerlendirmenin

yoneticiye,

anlamda organizasyona saglayacagi yararlar bulunmaktadir. Bunlar;
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cahsana ve en genel

•

Performans degerlendirmesi,

yapilan is ve o isi yapan kisiler hakkmda

yoneticiye degerli bilgiler verir. Isi ve kisiyi gercekten anlamasim saglar.
•

i$ beklentileri ve sonuclan hakkmda yonetici ve cahsan arasmda iyi bir

iletisim kuruldugu zaman, gelistirilmis yontemler ve yeni fikirler icin firsatlar yaratihr.
•

Performans

iyi bir sekilde degerlendirildiginde

cahsanlar

isi nasil

yaptiklanrn bilirler ve isleri konusunda endiselenmekten kurtulurlar.
•

Cahsanlar performanslan

hakkmda zamanmda, olumlu geri bildirim

aldiklannda verimlilikleri ve is tatminleri artar.
•

Olumlu katkilar oldugu farkedildigi

anda bunlar konusularak

dogru

uygulamalar pekistirilir ve iyi performans tesvik edilir.
•

Cahsanlarla

iki yollu iletisim kuruldugu zaman amaclar acikhk ve

netlik kazamr, boylece cahsanlann odaklasmasi ve basanli olmasi kolaylasir.
•

Duzenli olarak yapilan performans

degerlendirmesi

toplantilan

ism

kalitesinin nasil algilandigi konusunda suprizleri azaltir.
•

Profeyonel

olarak performans

degerlendirmesini

ogrenmek

yonetim

becerilerinin gelistirilmesi ve sorumlulugun artmlmasi icin mukemmel bir hazirhktir.
•

Cahsarn,

yaptigi

ise ne olcuye kadar basanli

oldugu konusunda

uyarmak, performans degerlendirmesiyle daha etkili ve objektif olur.
Ttirkiye'de

ilkogretim kurumlannm

denetiminde, degisen ve gelisen sartlara gore

sorunlan belirlemek ve cozumunu ortaya koyabilmek, mevcudu iyilestirmek ve performansi
yukselterek kaliteyi arttrrmak; kamu kaynaklanm

daha etkin, verimli ve yerinde kullanmak

icin;

Performans

"Ilkogretim

Kurumlarmm

Denetiminde

Degerlendirme

Esaslan"mn
ihtiyac

belirlenmesine
duyulmu$tur(http://www.ogretmenimiz.com/dosya/ilkogretimperformans.doc,

Performans

degerlendirme

yonterniyle

personelin

isini istenilen

2006).

nitelikte,

siirede

beklenen davraruslarla ve normlanna uygun olarak yapma durumunu belirler. Standartlarma
gore degerlendirme denebilen bu yontemle daha 90k bireyin isteki becerisi ve ortaya koydugu
urunun kalitesi olculerek

degerlendirme

yapihr.

Buna gore degerlendirmede

yaptigi is belirlenir ve hedefler saptamr(Taymaz, 2005: 192).
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personelin

Ogretmen Performansmm Degerlendirihnesi

Ogrctmen performansmm
degerlendirme

etkinliklerinin

degerlendirilmesinde

cembersel

coklu kaynaklannm

bir yaklasimla

surekli

kullamlmasi ve

kilmmasi

buyuk

onem

tasimaktadir. Daha 90k isletmelerde kullamlan ve 360 derece performans degerlendirme adi
verilen geri bildirim toplama sistemi, is performansuu 90k yonlu olarak surekli bir anlayisla
sorgulamayi ve cahsanlann performanslan hakkmdaki bilgiyi, cahsan ile farkh iliskilere sahip
90k degisik kaynaklardan toplamayi amaclarrAydm 2005: 176). Diger tamma gore 360 Derece
performans Degerlendirme

Sistemi, bir cahsanm davramslan

hakkmda o cahsanm listlerinden, calisma arkadaslanndan,
diger

uyelerinden,

musterilerden

ve

tedarikcilerinden

(http ://www.saghk.gov. tr /makaleler/performansdegerlendirme

360

Derece

Performans

degerlendirmesinden

ziyade,

Degerlendirmenin

kisiye farkh kaynaklar

ve bu davraruslann

etkileri

parcasi oldugu proje takimlannm
bilgi

toplandigi

bir

sistemdir

.htm, 2006).

temel

tarafmdan

amaci,

performans

geribildirim

verilmesini

olanakli kilan, kisisel gelisimi saglamaktadir. 360 derece geri bildirim sureci, tum bireylerin
guclu ve zayif yonlerini anlamalarma yardimci olur. Dolayisiyla, 360 Derece Performans
Degerlendirme,

organizasyonda

formal olarak kullamlan degerlendirme

sisteminin yerine

gecen bir arac degil, formal performans degerlendirme sistemlerinin tamamlayicisi bir arac
niteligindedir(http://www.yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi41/aytac.htm,

2006).

360 Derece performans Degerlendirmenin yararlanm su sekilde siralanabilir:
•

Cahsanlann

performansuun

iyilestirilmesinde

90k yonlu

bir gen

besleme saglar.
•

Cahsanlarla

bu hizmetlerden

yararlananlar

arasmdaki iletisim duzeyi

hakkmda bilgi verir.
•

Orgutte kisisel iliskilerin gelismesi icin zemin hazirlar.

•

Cok sayida degerlendiriciye

•

Cahsanlann,

olanak saglar, tek kisinin duygusalhgi

onlenir.
yaptiklan

1~1

cevrelerindeki

kisilerin nasil gorduklerini

anlamalanm saglar.
•

Yoneticiler, cahsanlanmn

genis bilgi sahibi olurlar.
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yetenekleri ve yeterlilikleri konusunda daha

Egitim sisteminde ozellikle ogretmenlerin performansmm
Derece

Degerlendirme

degerlendirme

sistemine

son derece

benzeyen

coklu

degerlendirilmesinde

360

veri kaynaklanna

gore

sistemi giderek yaygmlasan bir bicimde cesitli i.ilkelerde kullamlmaktadir.

Buradaki asil amac, ogretimin cok karmasik bir surec olmasi nedeniyle farkh bicimlerde
dokumanlastmlrms

ve farkli kaynaklardan gorti~ bildirilmis olmasi gereklidir. Bir ogretmenin

performans degerlendirmesinde

ogrenci, veli, meslektas gorusleri, mesleki etkinlik kayitlan,

ogrenci

ogretmen

basan

kayitlan,

yararlamlabilir(Aydm

testleri

ve

benzeri

veri

kaynaklarmdan

2005: 176).

Ogretmcn hakkmda cahsanm arkadaslanndan,

astlanndan ve yoneticilerinden

gelen

geri bildirimler, kisi hakkmda ycgun bir bilgi trafigi olusmasma neden olur. Boylece tek bir
kisinin gorusuntm temel almdigi geleneksel teftis sistemine gore daha saghkh olmaktadir.
Kisinin, yaptig; isle ilgili cahsma arkadaslannm

fikirlerini ogrenmesi o kisi icin ufuk acici

olabilir. Aynca bu sistem ile geri bildirim surecine bir cok kisinin katilmasmdan
yoneticilerin

isini kolaylastiracakur.

Ogretmen

teftis surecinde

dolayi

360 Derece Performans

Degerlendirme sisteminde olasi taraflar sunlardmsekil 2)

I
Sekil 2. Ogretmenin Degerlendlrilmesfnde

360 Derece Performans

Degerlendirme

sistemini

Taraflar

digerlerinden

ayiran fark gen

beslenme ozelligidir. Bu ozelligi sayesinde bir kiside sahip olmasi beklenen yetkilerin, astlan,
ustleri, is arkadaslan
degerlendirmesidir.

ve musterileri

gibi birden

fazla degerlendirme

grubu tarafmdan

Aym zamanda, 360 derece performans degerlendirme yaklasimi 8 temel

yetenek alanmda personelin cok yonlu olarak izlemesini kolaylastmr. Bu alanlar:
•

Iletisim

•

Liderlik
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•

Degisime uyabilirlik

•
•
•

insanlarla iliskiler

•

Baskalannm yatistirilmesi

•

Personelin

Gorevin yonetimi
Uretim ve is sonuclan

geli~tirilmedir(http://www.yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi41/aytac.htm,

2006).

IV. Milli Egitim Surasmda alman 13. kararda " ... temel egitim boyunca okul ve
ogretmenlere

etkin, surekli, yonlendirici,

ogretici

denetim ve degerlendirme

hizmetleri

sunulur. Coklu denetim ve kriter tabanh denetim ve ozdenetim yapihr. Bu amacla ivedi olarak
Egitim denetim Yasasi hazirlanarak

uygulamaya

konulur .. " maddesinde

anlasildigi

ogretmen denetiminde eek yolu bir yaklasim olan 360 derece performans

gibi

degerlendirme

sistemini benimsenmistir,

Egitim Denetim Yasasmdada
cahsanlannm

performansmm

yerlestirilmesine
ogretmenlerin

calismak

" .... ogretmenlerin,

okul yoneticilerin

etkin bir sekilde olculmesine
ve bu konu

degerlendirilmesinde

ve diger okul

olanak taruyici bir sistemin

ile ilgili gortis ve onerilerini ... " maddesinde

kullamlan

geleneksel

teftis

uygulamalanmn

yerine

performansa dayah bir sistem anlayisuu getirmektedir.

Ogretmenin degerlendirilmesi,

uzerinde cok durulmus ve durulmasi gereken bir konu

olmustur. Bundan dolayi ogretmenlerin guvenilir bir degerlendirmeye
Ozellikle

ogretmenlere,

hizmetten

once

mesleki

egitimlerinde

ihtiyac duylumustur.

faydah

olabilecek

bir

degerlendirme sistemine ihtiyac vardir. Halen mevcut sartlar altmda, bir ogretmen egitimde
iken aldigi yolu kesin olarak bilmiyor;
gerektiginden

cunku yeterli bir ogretmen

olmak icin neler

habersiz, gerek o gerekse kendisini hazirlayan ogretmenler

yapuklanm

el

yordamiyla yapiyorlar. Hem ogretmen adayma hem de onun ogretmenlerine ne kadar verimli
cahstiklanm gosteren bir degerlendirme sistemine ihtiyac vardirt Ward, 1961: 192).

Cesitli degerlendirme olcutlerinden en ahsilrms olam, kideme dayah basandir. Her
meslekte oldugu gibi, egitimde de eski kusak kidemi, yeni kusak yeterliligi savunur. Kidemin
secilmesi, ogretmenin degerlendirilmesinde

ki guclukten dogmaktadir.

39

Bir degerlendirme

olcusu

olarak

kidemin

yararlan,

sosyal

adalet

duygusunu

kapsamasi

kisisel

etkileri

engellemesi teskilata baghhk isareti olmasi, kolay olculebilmesi, yikici yansmayi onlemesi,
yonetirni

baskidan

saglayamamasi,

kurtarmasi

ve

degerlendrime

gi.i9li.igi.ini.i

azaltmasidir.

Y eterliligi

kusaklar arasi catismayi artirmasi, yetersiz personel teskilata yuk etmesi,

yetki ile yeterlilik dengesini bozmasi ve meslegin onemsizlesmesi
arasmdadmfrincer

bu olcunun zararlan

1986:59).

Ogrctmcnler degerlendirilirken

ilk olarak genel izlenim tekniginden yararlamlrmsnr.

Ogretmcnlcr bu esas i.izerinden meslege almrms, terfi edilmis veya maaslen azaltilmistir.
Ancak son yillarda daha saglam ve objektif bir degerlerndirme metoduna gittikce artan bir
ihtiyac hissedilmistir. S0nu9 olarak genel izlenim metodu yerine daha objektif olan bir metot
koymak yolunda cabalar sarfedilmistir.

Butun bu cabalann

ortak amaci, ogretmenlerin

yeterliligi ve basansina dair bilgi toplayarak bu bilgiyi di.izenlemek oldugu icin hepsinin bir
anlami vardir. Bu degerlendirme metodlarmdan biride stenografi ile dersleri not etmektir. Bu
metoda gore bir stenograf ders esnasmda ogrenciler ile ogretmen tarafmdan soylenen ve
yapilanlan

not etmek uzere suufa gitmektedir.

Alman notlar yaziya cevrildikten

soma

ogretmenler ve mufettisler tarafmdan dikkatle gozden gecirildikten soma ogretmenin ogretim
teknigi i.izerinde bir degerlendirme yapilmaktaydi. Ancak bu teknigi uygulamak pahahya mal
oldugu icin yayginlasmasi guc olmustur.

Diger bir degerlendirme

metodu ise degerlendirme

kart ve cetvelleridir.

Bunlar

ogretmenin yeterligini degerlendirmek uzere daha objektif bir usul saglamak icin en buyuk
cabalar ogretmen degerlendirme

kart ve cetvelleri hazirlamaya

sarfedilmistir.

Mukemmel

ogretmenlerin tasidiklan vasiflar uzerinde en genis arastirma The Commonwealth TeacherTraining Study adh arastirmadrr. Bu arastirmada gosterilen en onemli yirmi bes vasif asagida
cesitli tip ogretmenler icin liste halinde verilmistir, Bunlar;
1.

Uyum saglama

2.

Sahsi gortintls

3.

ilgiler(topluma, meslege, ogrenciler)

4.

Dikkauacikhk, kesinlik, tamhk)

5.

Nezaket(taktir, incelik, iyi kalplilik, sempati, yerinde davranma, ozveri)

6.

Isbirligifyardim, sadakat)

7.

Gtivenirlik( disiplin, asayis)

8.

Baghhkr hazir olma, canhhk, ilham)
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9.

Konusmada ahenklik

10.

Azim( cesaret, kararhhk, israr, bagimsizhk, gayeli olma)

11.

YargrlamarAyrmcihk,

12.

Saghk

13.

Dogruluk

14.

Cahskanhk

15.

6nderlik(insiyatif,

kendine guve)

16.

Cekicilikiyakmhk,

nese, iyimserlik,ho~luk,giri~kenlik,niikte,

1 7.

Temizlik

18.

A91k fikirlilik

19.

Orjinallik(hayal kudreti, yaraticihk)

20.

ilerleme gayreti

21.

Vazifeyi vaktinde yapma( suret, sozunde durma)

22.

Ruh inceligiizevki selim, tevazu, ahlak, sadelik)

23.

Arastirmai entellektuel rnerak)

24.

Kendine hakimiyet(sakinlik,

2 5.

Tasarruf severlik(W ard, 1961 : 194).

ileri gorii~, zeka, algi)

hosa giden

ses)

agirhk)

Gunumuzde ogretmen yeterligi konusunda 90k calisma yapilrmstir. Bu yeterlikleri
bashklar

altmda

toplarruslandr,

Ogretmcnin

genel

yeterlik

alanlan

6

bashk

altmda

toplanmisttr. Bunlar yukarda verilen ogretrnen vasiflan ile ortusmekte ve daha kapsarnh bir
hale donusturulmustur. Ogretmen genel yeterlik alanlan:

1. Kisisel Ve Mesleki Gelisim Genel Y eterlik Alanlan
1.

Ogrencilcre deger verme anlarna ve saygi gosterme

2.

Ogrencilerin ogrenebilecegine ve basarabilecegine inanrna

3.

Ulasal ve evrensel degerlere onem verme

4.

Oz degerlendirme yaprna

5.

Ki~isel gelisimi saglama

6.

Mesleki gelisimleri izlerne ve katki saglama

7.

Okulun iyilestirilmesine ve gelistirilmesine katki saglama

8.

Mesleki yasalan izleme, gorev ve sorurnlulukanm yerine getirme
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Belirlenen bu sekiz alt yeterligin her birinin her birinin gerceklesip gerceklesmedigini
yada ne olcude gerceklestigini

gozlem yada gorusmeler yoluyla olcme olanagi saglayacak

performans gostergeleri olusturulmustur.

Bu ana yeterliligin oncelikli amaci ogretmenlerin

hizmet oncesi ve hizmet icinde mesleki ve kisisel gelisim saglamalanna rehberlik etmektedir.
Alt yeterlik ve bunlara ait performans
gelisimlerini

planlayabilecek,

gostergeleri

varsa eksiklerini

yoluyla ogretmenler

giderebilmek

kendi kariyer

icin gerekli onlemleri hem

kendileri hemde yonetim kaderneleri yoluyla alabileceklerdir.

2. Ogrenciyi Tamma Genel Yeterlik Alanlan
1.

Gelisim ozelliklerini tamma

2.

ilgi ve ihtiyaclan dikkate alma

3.

Ogrcncilcrle iliskilerinde onlara deger verme

4.

Ogrcnciye rehberlik etme

Bu dort alt yeterlik alam olusturulurken norobilim arastirmalanndaki

calismalanmn

sonuclan ogretme ve ogrenme anlayisirmzi gelistiren heyecan verici bir potansiyele sahiptir.
Bu sonuclar;
•

Beyin yasantilar sonucu fizyolojik olarak degisir.

•

IQ dogumda sabit degildir.

•

Bazi yetenekler belirli firsat pencereleri

acikken daha kolay

kazamhr.
•

Ogrenme duygulardan oldukca etkilenir.

Bu sonuclar sayesinde ogrenme icin olumlu cevreler gelistirilmistir, Ozellikle Howard
Gardner(Multiple intelligences) ve Carl Yung(leaming styles) iki kuram ve buna bagli olarak
iki ogrenme modeli sunmuslardir. Bu modellerde ogretmenin degisen rolunu aciklamakta ve
ogrenci merkezli bir yaklasima gecisinde gerekcesinide
dolayi ogretmenlerin simdiye kadar donammlannda

olusturmaktadir.

Bu nedenlerden

degisiklikler ve ilaveler gerekmektedir.

Boylece ogrctmen yeterlik alanlan yeniden gozden gecirilmesi ve yeni duruma uygun hale
getirilmesi vazgecilmez olmaktadir. Ogrenciyi tamma yeterlik alanma sahip olmasi beklenen
beceriler diger alanlann da temelini olusturmaktadir.

3. Ogrenme Ve Ogretme Sureci Genel Y eterlik Alanlan
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1.

Dersi planlama

2.

Materyal hazirlama

3.

Ogrenme

4.

Ders d1~1 etkinlikler

duzenleme

5.

Bireysel farkhhklan

dikkate alarak ogretimi

6.

Zaman yonetim

7.

Davrams

Bu yedi alt yeterlik,
ogretme sureciyle

ilgilidir.

biri olan ogrenme-ogretmc
alt yeterlige

cesitlendirme

yonetimi

karmasik

ve 90k boyutlu

Ogretrnenin

bir yaprya

sahip

egitim ve ogretim programlanmn

surecini basanyla

planlayip,

uygulamasi

Ve Gelisimi izleme Ve Degerlendirme

1.

Olcme ve degerlendirme

2.

Degisik

ogrenmelerini
3.
hakkmda

olan ogrenme

ve

temel unsurlanndan

ve yonetmesi

icin bu yedi

Genel Y eterlik Alanlan

yontem ve teknikleri

tekniklerini

kullanarak

belirleme

ogrencinin

konu

alanmdaki

olcme
analiz

ederek

yorumlama,

cgrencinin

gelisimi

ve ogrenmesi

geri bildirim saglama
Sonuclara

Bu dort alt yeterlik
belirlemesinde

olmasi

olcme

Verileri

4.

sahip

duzenleme

sahip olmasi gerekmektedir.

4. Ogrenmeyi

ogrendigini

ortamlan

gereken

gore ogretme-ogrenmc

ogretmenin

ne kadar iyi ogrettigi

yararlamlmaktadir.

yeterlikler

surecini gozden gecirme

bu dort

Ogretmcnin
alt yeterliklere

veya ogrencinin

ne kadar iyi

olcme ve degerlendirme
ait performans

ile ilgili

gostergeler

ile

gelistirilmistir,

5.

0 kul, Aile Ve Top 1 um Iliskileri Gen el Y eterlik Alanlan
1.

Cevreyi tamma

2.

Cevre olanakalanndan yararlanma

3.

Okulu bir kultur merkezi olarak gorme

4.

Aileyi tamma ve ailelerle iliskilerde tarafsiz olma

5.

Aile katihmi ve is birligi saglama

Bu bes alt yeterlik, ogretmenlerin okul, aile ve toplum iliskileri ile ilgili sahip olmasi
gereken yeterlikler nasil gorulebilecegine <lair performans gostergeleri gelistirilmistir.
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6. Program Ve Icerik Bilgisi Genel Y eterlik Alanlan
1.

Turk milli egitimin amaclan ve ilkeleri bilgisi

2.

Ozel alan ogretim programi bilgisi ve uygulama becerisi

3.

Ozel alan ogretim prograrrnru izleme ve degerlendirme

Bu yeterlik alanmm temel kapsarm Turk milli egitim sisteminin dayandigi temel deger
ve ilkeleri ile ozel alan ogretim programmm temel aldigi yaklasimlar, programm amaclan ve
ilkeleri,

programda

degerlendirrne
ortaya

sunulan

icerik

ve icerige

uygun

anlayisi konusunda ogretmenlerin

koymak

ve

bu

konularda

olan

yontem

ve teknikler

hangi yeterlige sahip olmasi gerektigini

anlayislanm

gelistirmek

uzere

onlara

gostermektir(http://www.yayim.meb.gov.tr/dergier/sayi58/ogretmen-taslag1.htm,
Ogrctmen

degerlendirmede

kullamlan

genel yeterlik

mukemmel ogretmenlerde genellikle teslim edilen
cekmesidir.
kendilerini

Bircok ogretmenler,
degerlendirmelerine

Bunlar, ogretmeni,

ile

alanlan

yol

2006).
en buyuk

ozelligi

bazi yeterliklere ogretmenlerin dikkatini

idareciler ve mufettisler,

bu yeterliklerin,

ogretmenlerin

yarayacak bir metod sagladigi noktasmda birlesmektedir.

kendini tahlile tesvik eder ve bu yolda klavuzluk

gorevini

gorur.

Ogretmenin, iyi bir ogretmene has vasiflardan haberdar olmasi ve bu vasiflara kiyasla kendi
yetenek ve eksiklerini arada bir dusunmesine yarar saglart Ward, 1961: 194 ).

Okulda

ogretim

etkinliklerin

degerlendirilmesi,

durumuna bagimh olarak gerceklestirilmelidir.
yanmda

orgutun,

etkinlikeri

gorevin

degerlendirilerek

ozellikleri

yonetim,

olanaklar

ve cevrenin

Cunku bireyin davramsi onu ozelliklerini

ile cevre belirler.

ogretim degerlendirilmesi

Ogretmenin

yaplamaz.

yanhzca

dersteki

Ogretim etkinliklerinin

degerlendirilmesi icin ogretim surecini etkileyen her ogenin bu degerlendirme icine katilmasi
gerekir.

Bu ogeler ogretmen,

ogrenci,

yonetici

ve uzmanlar,

ortam ve olanaklar

ile

cevredirrBasar, 2000:37).

Egitimde isgorenin degerlendirilmesi yaptigi i~ ile kendinin sahip oldugu yeterliklerin
birbirine uygunlugunu ortaya cikartmak icin yapihr, Boylece bir isgoreni hem yeterliklerine
uygun bir ise yerlestirmek, hem de isin istedigi yeterlige sahip olmayan isgoreni yetistirmek
olanaklasm'Basaran,

Ogretmenin

1983 :78).
degerlendirilmesi,

ogretimin

degerlendirilmesiyle

yakmdan

ilgilidir.

Ogrctimin bir butun olarak ve devamh bir sekilde degerlendirilmesi gerekir. Ogretmen, insan
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davramsnu olusturma yada degistirme stireci icinde isgorusu gti9 ve karmasik olan bir ogedir.
Ogrenciler

dogal

cevresinden

de ogrenebilirler

ancak, bu dogal

cevrenin

ogrenmeyi

kolaylastiracak ve mumkun kilacak sekilde planlanmasi ve duzenlenmcsi gerekmektedir. Bu
konuda temel kaynak kuskusuz
ortami ile yavas kazamlacak
davrams

degisikliginin

ogretmendir.

bir davrams

olusmasim

Ogretmen duzenleyecegi

ortusiinii hizlandirma

olanaklastirma

gibi

ogrenme-ogretme

yada hie olusmayacak

onemli

bir

isgoruyu

yerine

getirmektedir(http:/ /yayim.meb.gov. tr/ dergiler/mdergi/19 .htm 2006).

Toplumun butun kuramlan ile organik bir bagmti icinde olan ve o denlide karmasik
nitelik

kazanan

egitim,

gerektirmektedir(Aydm

ogretmenlik

rolunu

zorlastrrmakta,

90k yetenekli

ogretmen

2000:36).

IV. Milli egitim suansmda

7. kararda ogretmen profili temel egitim kademesinde

gorev yapacak olan ogretmenlerin ogrenci merkezli egitim anlayisina uygun olarak profili
soyle belirlerler:
•

Ogrencilerin

ilgi

ve

yeteneklerine

uygun

ogrenme

ortamlan

hazirlayabilen.
•

Ogrenci ile cevresi arasmda gerekli etkilesimi saglayabilen.

•

Y atay iletisimi benimseyen, ogrencilerle arkadasca iliskiler kurabilen.

•

Meslegini seven ve bir yasam bicimi olarak kabul eden.

•

Egitimdeki gelismeleri takip eden.

•

Teknoloji kullammma yatkm.

•

Kendini gelistirmeye onem veren.

•

Psikodrama bulus ironi, tartisma, gosteri, gozlem ve incelem, deney,

soru-cevap gibi yontemleri etkili ve verimli bir bicimde kullanabilen olarak ifade
edilmisitirt IV. Milli Egitim Suarasi 2005:60).

Ogretmc, ogrenmeyi saglama ve kilavuzlarna faaliyetidir. Ogrctmenin olusabilmesi,
yasantilann

duzenlenmesiyle

mumkundur.

ustlenen ogretmen, ogretme faaliyetlerini
nitelikte

duzenlemelidir.

Gecerli

Ogrenmeyi kilavuzlama yada saglama gorevini
ogrencilerde belli gecerli yasantilan

ogrenme

yasantilanni

ogrencilere

ogretmenin payi btiyukttir(http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/mdergi/19
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olusturacak

maletmede

.htm 2006).

smiftaki

Su halde ogretimi degerlendirirken ogretmeni de degerlendirmek mumkundur. Burada
ogretmen degerlendirilecek
ogrenim

olan butunun asli ve en onemli parcasidir. Gercekte ogretim ve

degerlendirilirken

degerlendirilecektirtfrincer

ogrctmen

de

ogrenime

etki

yapan

davramslanyla

1986:61 ).

Ogretimin degerlendirilmesinde

ii<; oge onem kanamr. Bunlar;

1. Programma bakilarak ogretimi degerlendirme:

Iyi yapilrms bir plan ve program cercevesinde yapilan bir ogretim, hedeflere ulasma
bakimindan buyuk kolayhklar saglar. Diger taraftan ders teftisi yapan bir mufettis ilk once
ogretmenin planma bakacaktir. Plana gore ogretmen neleri ogretmeyi planlamissa mufettis
ogretilmesi planlanan bu hususlan denetleyecektir.

Sadece plana bakarak yapilan denetim

kesin sonuclara ulasilamaz. Bunun icin ogretimin diger unsurlanm

da gozonunde tutmak

gerekir.

2. Staretejisine bakilarak ogretimi degerlendirme:

Ogretim ortammm diizenlenmesi,
cesitli ogretim yontemleri,

ogretim

ogretim arac ve materyallerinin

stratejisi

olarak dusunulebilir,

kullarulmasi ve

Ogretimi,

uygulanan

stratejilere bakarak degerlendirmede, hedeflere ulasip ulasilmadignu kestirilmesi bakimindan
ancak farazi yargilara vanlabilir.

Bununla birlikte, ogretim stratejilerinin

kendi basma deger tasir. Modem ogretim yontemlerinin
faaliyetleri

yiiklenir, ogretmenede

sebeple ogretim stratejilerini

bu cahsmlara

degerlendirmede

degerlendirmek

hepside ogrenciyi aktif ogrenme

uygun yonlendiricilik

rolleri duser. Bu

90k sik olarak bas vurulan yollardan biri

ogretmenin ve ogrencilerin smif ici faaliyetlerini gozleyip olcmektir.

3.Uriine bakarak ogretimi degerlendirme:

Mezunlann

kalitesine bakarak ogretimin degerlendirmenin

dolayh yollanda vardir.

Mezunun ust ogrenmindeki veya is basindaki basansi, ozellikle ogretimin ust ogrenimine
veya bir ise hazirhk amaciyla yapildigi hallerde bu degerlendirmede kullamlacak en onernli
olcu olur(Turgut

1985: 107).
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Degerlendirmenin,

denetim
yapan

denen

denetci,

etkinlikler
gozlern,

butununun

gorusme,

bir boyutu

planlama,

oldugunu

dusunebiliriz.

Denetim

programlama

degerlendirme

gibi pek 90k alanda etkinlik gosterir. Denetim ve degerlendirme arasmdaki

iliski Good tarafmdan editorlugu yapilan egitim sozlugunde yer alan tammda,

ve

ogretmenlerin

denetimi; okul yetkileri tarafmdan ogretimin iyilestirilmesinde, ogretmeni mesleki gelisiminin
uyarlamasmi

iceren,

egitsel

amaclann,

secilmesi ve gozden gecirilmesins
sureclerde

ogretmenlere

ogretim

yontemleri

ve ogretim

saglayan, ogretim degerlendirilmesini

liderlik yapmak

uzere atanan kisilerin

materyallerinin

yapan ve tum bu

tum cabalandirt Aydm,

2005:118).

Denetimin amaci, ogretmenlerin degerlendirilmesi

icin gerekli kosullann yaratilmasi

degildir. Denetimin amaci ogrencilerin daha iyi ogrenebilmelerini
programlannm

saglayacak kaliteli egitim

saglanmasi cabalanru surekli kilmakur. Ogretmen degerlendirme, denetimin

pek 90k boyutundan sadece biridir. Degerlendirme, denetimin ulasmak istedigi temel amaci
gerceklestiren parcalardan biridir. Ogrctmen degerlendirmede sonuc ve surec oldukca onemli
bir yer tutmaktadir.

Ogrctmenlerin

sonuc degerlendirilmesi,

ogretmen

sorumluluklarmm

orgutsel gereklilikleri ne derecede karsiladigi ortaya cikarmaya yonelik yonetsel bir islevi
yerine getirmeyi amaclar. Bu tur degerlendirme,
karar vermeyi icerir. S0nu9 degerlendirmede
karsilarruyor

ise

sonuc

degerlendirme

ogretrnenin performans duzeyi hakkmda

her zaman ogretmenin minumum beklentileri
dokumanlan

ogretmenin

iyilestirilmesi

icin

gerektiginde isten cikanlmasi icin kullarnhr. Bu tur degerlendirme sonuclan bazen de olagan
ustu performansi olan ogretmenlerin

bir odul icin aday olup olmayacagi konusunda karar

vermek icin kullamhr.

Surec degerlendirme,

ogretmenin

ogretim

surecinin

iyilestirilmesini

ve mesleki

gelisimini desteklemesi icin ona yardim olmayi hedefleyen bir denetim islevidir. Bu yaklasim,
orgutsel gereksinimlerden 90k ogretmenin gereksinmelerine odaklasir. Ogrctmenin suuf ici ve
d1~1 davramslanru

dikkate alan sonuc degerlendirmeden

yanhzca ogrenme ve ogretme uzerinde yogunlasirrAydm

Degerlendirme
degerlendirmeyi

her

ogretmenin

hakki

yapan hem de degerlendirilen

onemlidir. Degerlendirme

olarak

farkh olarak surec degerlendirme
2005: 122).

gorulmelidir.

Bunun

icin

kisilerin bu surece aktif katilmasi

hem
90k

ogrctmcn tizerinde var olan baskilara yenisini eklemek yerine

performans degerlendirme calisanlann enerjilerini yuzeysel eylemlerden 90k temel konulara
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yonlendirmeyi

hedefler.

Ogretmenler

rem performans

degerlendirme

bir yandan kendi

yeterliligini gosterme firsati sunarken diger yandan da gelismeye acik alanlanm fark etme ve
onlan gelistirme olanagi elde etmek acisindan son derece onemlidirrAydm

Ogrctmen performansmm

coklu degerlendirilmesinde,

2005: 163 ).

turn kaynaklardan elde edilen

veriler belli oranlarda kullamlarak butuncul ve tek bir degerlendirme yapihr, Boylece aym
kisinin farkh performans
olunur(Aydm

alanlan

ile ilgili kisilerin

gorusleri

almarak

degerlendirilmis

2000: 185).

Ogretmen yeterligi degerlendirilirken

akilda tutulmasi gereken belli bash prensipler

asagida ozetlenmistir. ilk alt! prensip, Report of the Cornmitte of One Hundred Classroom
Teachers,

ProblemsrStmf

Ogrctmcnlcrinin

problemleri

Uzerinde

Yuz Kisilik Kornisyon

Raporu)'nda ahnrms digerleri ise yazar tarafmdan tavsiye edilmistir:
1.

Bir degerlendirme

plamnm

bashca

amaci,

hizrnete sevk etmek olrnahdir. Ogretmen degerlendirme
ogretirnin gelismesini

saglamaktir,

ogretmenleri

daha iyi

sisterninin bashca amaci,

Bu sebeple, degerlendirme

plam, yaratici ve

ogretici olmahdir.
2. .

Ogretmcn

degerlendirme

sisterni,

degerlendirilen

her ogretrnene,

verirnini artirmak icin acik ve gozle gorulur bir ternel vermelidir.
3.

Ogretim yeterligi degerlendirmede

kullamlan usuller, egitimin gelisim

derecesinin imkan verdigi oranla objektif ve ilmi olmah ve degerlendirilen kisilerce
anlasilmahdir,

Her ogretmen, bir okul sisterninde hizrnete girdigi andan itibaren,

cahsmasmm hangi olcutlere gore ve ne tarzda degerlendirilecegi konusunda tamamen
aydmlatilmahdir.
4.

Degerlendirme

sonuclan

her ogretrnene,

otomatik

olarak,

bilgi

verilrnek ve .rehberlik edilrnek i.izere yazilan bir sekilde bildirilmelidir.
5.

Son

degerlendirmeyi

yapacak

resrni

bir

degerlendirme

makarm

olmahdir. Ozel konu ve sirnf mufettisleri bu makama uzman olabilirler.
6.

Degerlendirme

sistemi, idareci, rnufettis ve ogretmenlerin birlikte ve

karsihkh anlasmalan sonucunda ortaya konulmus olmahdir.
7.

Degerlendirme plammn, bir kopyasi ile bu planla ilgili hi.iki.imler her

ogretmene verilmeli ve ogretmenlerin
tesvik edilrnelidir.
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siki sik kendi kendilerini degerlendirmeleri

8.

Degerlendirmede agirhk noktasi yapandan cok yapilan is, ogretmenden

cok ogretimin sonuclan olmahdir.
9.

Degerlendirme, ogretmenin durumuna etki eden bir karan icap ettirecek

her hangi bir halin ortaya cikmadan once yapilrms olmahdir.
10.

Ogrctmeni mumkun oldugu kadar cok uzman kimse degerlendirmeli,

bunlann ortalamasi ogretmenin degeri olarak kabul edilmelidir.
11.

Her degerlendirici, ogretmeni mumkun oldugu kadar aym zamanlarda

degerlendirmelidir.
12.

Her ogretmenin devamh bir dosyasi olmah ve bu dosya teftis raporlan,

yayinlanrms makalelerin kopyalan, ders planlan, ozel hizmet raporlan ve ogretmenin
cahsmalanru degerlendirmeye yarayacak diger materyaller konmahdir.
13.

Hepsinden

daha da onemli bir prensip de ogretmen degerlendirme

hareketi henuz ilmi bir temele dayanmamaktadir.
annrrus gibi dustmulmemelidir.
toplanmah

ve

hie

Hi9 bir degerlendirme

Ogretmen degerlendirilirken
bir

degerlendirme

hatadan

mevcut her turlu bilgi

plana

yanhz

basina

dair henuz

bir belge

gtivenmemelidir(Ward, 1961 :205).

B. ilgili Arasnrmalar

Yurtiei Arasnrmalar

Kibns

Turk

bulunamarmsnr.

egitiminde

Ancak

teftis

tanzimattan

ne zaman
sonra

baslandigina

1838

yilmda

Umur'u

Nafia

Erctimeni

ilkokullardaki tahsili bir duzene koymak icin hazirladigi lahialar, iptidaileri iki kisma ayndi.
1.

Simfi Evvel(birinci simf).

2.

Simfi Soni( ikinci snuf).

Burada amaclanan Subyan mekteplerindeki
subyan

okullarmdaki

ogretmenlerin

kalitenin ytikseltilmesi idi. Bunun icin

degerlendirmesi

fikrinden

teftisin

dogdugu

anla~ilmaktad1r(Akt.Past1rmac10glu, 2003 :29).

Kibns 'ta teftis sistemi ile ilgili olarak ilk olarak yapilan cahsma, 29 Mart 1884
tarihinde Lefkosa'da secimle kurulan ilk Maarif Ercumen'inin , 1959 yilma kadar devam eden
calismalannda

teftise iliskin inceleme ve arastirmalara

aciklamak rnumkundur:
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dayah kararlandir.

Bunlan

soyle

•

Vazifeden

cikanlacak

suclu ogretmenler

hakkmda

karar ahmrken

mufettis raporu esas almmahdir.
•

Okullar mufettislerin Maarif Ercumeni uyesi sayilmah.

•

Okullar mufettislerden

ozel izin almadikca hasat zamanmda okulda

ogrenci bulunsun bulunmasm okulun kapah tutulmamasi.
•

Okullarda okutulacak ders kitaplannm mufettislerce secilmesi,

•

Koy komisyonuna birer genelge gonderilerek koylerine mufettis gittigi

zaman ilgi gostermeleri
•

Mufettislerin

icap eden kasaba okullanna

ogretmen yardimcisi tayin

etmeye yetkili kilmdigi,
•

Okul bahcelerinin denetimi icin ziraat mufettisliginin kurulmasi,

•

Muftu tarafmdan ogretmenlere

verilen imamhk sertifikasmm

okullar

bas mufettisince onaymdan soma kabul edilmesi.
•

1937 yilmdan itibaren rnufettis olarak gorevlendirileceklerde

koleji mezunu olmasi, ingilizce ordinary ile distiction

ogretmen

smavmi gecmesi sartmm

aranmas1.
•

Kasaba ve koy okul komisyonlannm

hesabim teftis etmek uzere bir

hesap mufettisligi kadrosu tahsisi.
•

Mufettis sayisirun artmlmasi ve rehberlik icin ozel mufettisler ahnmasi.

•

Mufettislerin

on deneyim

kazanabilmesi

icin mufettis

yardimciligi

kurulmasi.

1949 yilinda Kibns Turk liderlerinden onde gelen isimlemden

8 kisilik bir grup,

Kibns Adasmm ingiliz yoneticilerine sunmak uzere Turk Isleri Komisyonu Ara Raporundaki
maarifle ilgili bolumde, teftis ile ilgili su konular yer ahyordu:
1.

Deneyimli ogretmenler Turkiye ve ingiltere' de pedagoji tahsili

gordukten soma mufettis olmalidir.
2.

Mufettislere egitim-ogretimle ilgili acrai yetki verilmelidir.

3.

Her

turlu

smav

komisyonlarmda

mutlaka

bir

murakebe

ve nezareti

Maarif Dairesi

mufettis

bulunmahdir.
4.
muahafaza

Okullann
edilmelidir.

Maarif

olmahd1r(Aytekin,1997:17_18)

Dairesi kararlannda

mufettis

tarafmdan
raporu )(,,,
esas-'.•. RS
{ -"'
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Aytekin(l 997), Turkiye Cumhuriyeti mufettisleri ile Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
mufettislerinin

kisisel

ve uzmanlik

niteliklerine

iliskin

cgretmen

algilan konulu tez

cahsmasinda K.K.T.C. mufettisleri lehine anlamh bir farkhhk saptanrmsnr. Bu farkhhklar
asagida gosterilmektedir:

•

Ogrctmen algilanna gore, Turkiyede gorev yapan mufettislerle, KKTC'de
gorev yapan mufettislerin kisisel nitelikleri arasmda KKTC mufettisleri lehine
farkhhk bulunmaktadir. Turkiye'de ogretmenler, mufettislerin sahip olmalan
-

gereken kisisel niteliklere dusuk duzeyde ( x =2,43), KKTC' deki ogretmenler
mufettislerin kisisel niteliklere 1y1 derecede ( X=3,74), sahip bulunduklanm
belitrmektedirl er.
•

Ogretmen algilanna gore, Turkiyede gorev yapan mufettislerle, KKTC'de
gorev yapan mufettislerin yoneticilik nitelikleri arasmda KKTC mufettisleri
lehine farkhhklar bulunmaktadir, Turkiye' deki ogretmenler mufettislerin
dusuk derecede ( x =2,30), KKTC' de ise ogretmenler mufettislerin orta
derecede ( x =3 ,31) yoneticilik niteliklerine sahip olduklanm belirtmektedir.

•

Mufettislerin rehberlik ve denetim yapabilme boyutlanndan olusan gorev
boyutuna ait nitelikleri arasmda, Tilrkiye'de gorevli ogretmen algilan ile,
KKTC'de ogretmen algilan arasmda, KKTC'de gorevli egitim mufettislerin
lehine farkhhklar bulunmaktadir. Turkiye' de gorev boyutuna ait niteliklere
iliskim ogretmen algilannm aritmetik ortalamasi az katihyorumf x =2,58),
KKTC'de ise 90k katilryorumt x =3,58) duzeyinde yer almaktadir, Bu iki ulke
ogretmenlerinin algilan arasmdaki farkhhk, rehberlik boyutu ile denetim alt
boyutu niteliklerinde degerlerini korumaktadir.

•

Mufettislerin moral verme ve guduleme boyutlanndan olusan, davrarus
boyutuna ait nitelikler arasmda, Turkiyede gorevli ogretmen algilanyla,
KKTC'de gorevli ogretmeu algilan arasmda, KKTC'de gorevli mufettisler
lehine farkhhklar bulunmaktadir. Turkiye'de davrams boyutuna ait niteliklere
iliskin algilannm agirhk ortalamasi az kauhyorumt x =2,08), KKTC'de ise 90k
katihyorum ( x =3,47) duzeyinde yer almaktadir. Bu iki ulke ogretmenlerinin
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algilan arasmdaki farkhhk moral verme alt boyutu ile guduleme alt boyutu
niteliklerinde yerlerini korurnaktadir.
•

Turkiyede gorev yapan mufettislerle,
degerlendirme

yapabilme

KKTC'de

nitelikleri , arasmda

farkhhklar bulunmaktadir.

gorev yapan mufettislerin
KKTC

rnufettisleri

lehine

Tiirkiye'de degerlendirme boyutuna ait niteliklere

iliskin ogretmen algilannm agirhk ortalamasi orta derece ( x =2,66), KKTC'de
( x =3,75)

ise 90k katihyorum
ogretmenlerinin

algilan

duzeyinde

arasmdaki

yer almaktadir,

farkhhk

Bu iki ulke

degerlendirme

boyutuna

niteliklerin siralanmasmda da farkhhgmi korumaktadut.Aytekin,

Ersoy (2002) "Ilkogretimde

ait

1987)

Teftis Sistemi" konulu tez cahsmasinda

su bulgulara

ulasnustir:
1. Yonetici ve ogretmenlerin, mufettislerin gorev oncesi ve sonrasi hizmet
ici egitimlerine iliskin gorusleri degerlendiginde

mufettislerin goreve

atanmadan once himet ici egitimden gecirilmeleri, goreve atandiktan
sonra ise her bes yilda bir hizmet ici egitimden gecirilmeleri, her yil
istekli olan mufettislere sertifika duzeyinde, yuksek lisans ve doktora
duzeyinde

uzamanlik

egitimden

gecirilmelerine

imkan

tarumasi

konularmda yo gunlasmaktadrr.
2. Milli Egitim Bakanhgi
gorevlidir.

Gorevleri

mufettisleri

teftisin

sistemin butunu ile ilgili ve

bir kesimi

ile ilgili degildir.

Boyle

algilanmasma sebep okul, ogrctmen ve smav denetimleri ise de bunlar
gorevlerinin

sadece

bir

turudur.

Diger

butun

gorevleri

dikkate

almdigmda sistemin tumunu ve surec boyutunda her faaliyetine yonelik
fonksiyoneldirler.
3. Denetimde
oldugundan,

sorusturma

bash

sorusturmayi

gerekmektedir.

Bu

basma

uzmanlik

getiren

yuzden

ilkogretim

mufettislerine

Teftisine Yonelik Karsilastirmah

konulu tez cahsmasmda su bulgulara ulasmistir:
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konu

yurutecek kisinin alamnda uzman olmasi

uzmanlasma imkam saglanmahdm Akt. Pastirmacioglu

Past1rmac10glu(2005) "Ogretmen

bir

bu

konuda

2003:73).

Degerlendirme"

•
ilkeler

Yoneticiler,
dogrultusunda

mufettislerin
"orta

ilkokullarda

derecede

ogretmen teftisini amaclar ve

katihyorum"

seviyesinde

ve

esaslar

dogrultusunda da "cok katihyorum" seviyesinde gerceklestirdigine inanmaktadir,
•

Ogretmcnlcr,

mufettislerin

dogrultusunda "az katihyorum''

ilkokullarda

ogretrnen

teftisini

amaclar

seviyesinde, ilkeler ve esaslar dogrultusunda da ise

"orta derecede katihyorum" seviyesinde gerceklestirdigine inanmaktadirlar.
•

Yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda toplam elli maddenin yirmi iki

tanesinde "anlamli bir fark" oldugu ortaya cikrmstir. Bu maddelerin ii<; tanesi amaclar,
alti tanesi ilkeler ve on uc tanesi de esaslar dogrultusunda gerceklestirilmesi
maddelere aittirtl'astrrmacioglu

gereken

2005).

Yurtdisr Arasnrmalar

Tiirkiye'de yapilan arastirmalarda denetim ile ilgili bir 90k cahsrna yapilmistr. Bunlar;

Karagozoglut l 977),
etkinliklerinde

"Ilkogretim

mufettislerinin

ogretmene

egitim-ogretim

ne derecede rehber ve yardimci olabildigi" konusunda yaptigi arastirmasmda:

Ogrctmenlerin yandan cogunun yilda bir, az bir kismmm da yilda iki defa denetim gordukleri,
mufettislerin genellikle denetimleri ile ilgili olarak bes yilda bir defa iki uc haftalik seminer
ve kursa katildiklanru, ogretmenleri yansida ilkokullardaki egitim-ogretim cahsmalannda ve
bu cahsmlann duzenlenmesinde

hicbir kimseden

yardim almadiklanni

belirtilmistir. Aym arastirmada "ogretmenler, denetim uygulamalannda
degerlendirerek

basansi

konusunda

rapor

ileri surdukleri"

en 90k yapilan isin

ogretmenin

cahsmalanm

vermek

oldugu,

mufettislerin

yuzde otuz yedisinin ancak rehberlik yapabildigini belirttikleri ortaya ciknustir,

denilmektedir.

Arastirmada,

ogretmenlerin

egitim-ogretim

etkinliklerinin

yurutulmesinde

mufettislerden gerekli yarduru gormediklerini, yardimci olma ve yol gosterme davramslanm
daha az gosterdiklerini ortaya koyduklanm belirtmektedirler.

Aym arastirmada ogretmenlerin denetim hakkmdaki goruslerini soyle ozetlenebilir:
1.

Ogretmenler, denetimin, ogretmenin zayif taraflanm bulmaya yonelik

bir kontrol etkinligi oldugu gorusunde birlesmektedirler.
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2.

Ders denetim raporlan

ogretmenler

tarafmdan tehdit unsuru olarak

gorulmektedir.
3.

Ogretmen basansma ait denetim kanaatini egitim faaliyetlerinden 90k,

simf ternizligi, kihk kiyafet ve denetmene gosterilen ilgi etkilemektedir(Akt.

San

1987:17).

Seckim l 978) yaptigi arastirmada, ogretmenlerin mufettisler hakkmdaki imajlannm ya
otoriter ve kotkutucu yada hayalci ve snuf gercegi disinda oldugunu, mufettislerin

teftis

sirasmda ogretmenlerden istediklerinden dort kez daha 90k kendi goruslerini belirttiklerini,
ogretmenlerin hakli gorus ve yakmmalanndan
ogretimden 90k tekniklere ayirdiklanm,

kacilma egiliminde olduklanm, surenin ccgunu

ogretmenlerin ise mufettislerin ogtit ve goruslerini

sessizce kabul ettiklerini, mufettis ve ogretmenlerin

rol yaptiklan

izlenimini verdiklerini"

tesbit etmistir. Arastirma sonunda da asagidaki onerilerde bulunmustur:

Denetim mesleginin, ogretim ve yonetim mesleginden farkli bir meslek oldugundan
farkh nitelikler ve yeterlilikler

kazandiracak

olan hizmet oncesi ve hizmet ici egitim

yaptmlrnasi gerektigi,

Mufettislerin
yetistirilmesinin

modem

teftis

anlayisiru

gerekli oldugu belirtilmektedir.

yansitmasi

19m

ogretmenlerinde

Bu arastima ve incelemeler

1y1

isigmda su

sonuclara vanlmistir:
1.

Mufettislerin ogretmenlere rehberlik yapma yeterliliginin az oldugu

2.

Mufettislerle

ogretmenler

arasmda

iletisim

boslugu

ile

isbirligi

yetersizliginin bulundugu
3.

Mufettis basina dusen ogretmen sayisimn fazlaligi

4.

Mufettis ve ogretmenin birbirlerinden neler istediklerinin bilmedikleri

5.

Denetim

sisteminin

yetersizligi,

modem

denetim

sisteminin

uygulanmadigi
6.

Denetlemeye iliskin yonetmelik ve genelgelerde rehberlik esas oldugu

halde denetmenlerin bu alanda davrams gostermedikleri
7.

Bir

kisim

denetmenin

denetrnenligi

metoduyla ogrendigi
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smama-yamlma,

usta

cirak

8.

Kurumda cahsan personelin denetim amaci hakkmda gerekli, guvenilir

bilgiye sahip olmadigi
9.

Ogrctmcnlcrin mufettisler hakkmdaki imajlarm otoriter, korkutucu ve

smif gercegi dismda oldugu
10.

Ogretmenlerin

mufettisin ogtit ve goruslerini sessizce kabul ettikleri

gorulmusturrAkt. San 1987: 19).

Dincert l 986) yapmis oldugu " Milli egitimde denetim ve degerlendirme"

adh tez

arastirma sonucunda; ilkogretimde teftis ve denetim hizmeti yapan ilkogretim mufettislerin
fonksiyonlanm tamamladigi, saygi ve guvenlerinin yitirdiklerini, gorevlerini ifade uzlastmci,
birlestirici, yol gosterici, moral vermekten ziyade, huzursuzluk
cesitli cevreler ve yazarlar tarafmdan
rnufettisligi

kaynagi haline geldikleri

ifade edilmis, bu tenkitler karsismda

muessesi yipranrms ve yeniden duzenlenmesi

ilkogretim

bir zorunlu haline ahnmisnr.

Ilkogretim rnufettisliginin yeniden duzenlenerek, modem teftis anlayisina gore, sadece rehber,
bir is arkadasi ve egitim-ogretimi gelistirmekle gorevli olmasi saglanmali ve ders teftisi yapan
mufettislerle, sorusturmalan yuruten mufettisler aynlmalidm Dincer, 1986).

Kapuzsuzoglu(l988)
ve teftis uygulamalannda
ilgili ve gorevlilerin

tarafmdan yapilan "Son yilda ilkogretim mufettislerinin rolunde
degismeler" isimli arastirmasmda,

ilkogretim

mufettislerinin

on yil oncesine kiyasla yakm

rollerine ve teftis uygulamalanna

iliskin

gorusleri degismis midir?" sorulanna yamtlar aranmis olup arastirma sonuclanna gore, gecen
on yil icinde yakm ilgili ve gorevlilerin mufettislerin

rollerine ve uygulamalanna

iliskin

gorusleri degismedigi belirtilmistir. Alman sonuclara gore:
1.

Aym amaci gerceklestirmek

icin birlikte cahsma ve isbirligi yapmasi

gereken ogretmenler ve mufettisler, mufettisin rolu konusunda farkh dusunrnektedir.
Mufettisin rolu konusunda farkh dustmen kisilerin isbirligi ve yardimlasmalann

kolay

olmayacagmi,
2.

Mufettisler

ve ogretmenlerin, mufettilserin sadece mesleksel rehberlik

gorevini yurutmelerini, sorusturma gorevinin mufettislerden alinmasi konusunda gonis
birligi icinde olduklan,
3.

Mufettislerin,

ogretim

amaclanna

uygun

yontem

ve

tekniklerin

secilmesinde ve uygulanmasmda ogretmenlere yardimci olmada yetersiz olduklan,
4.

Ogretmenlerin, on yil once oldugu gibi, egitim-ogretirndeki

sorunlanm

mufettislere aciklamaktan kacmdiklan, sonucuna vanlrmstm Akt.Yuksel 2001 :36).
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Karakaya(l 988) yaprms oldugu doktora tezinde, ilkogretim teftis sistemi, modem
teftis anlayisma

henuz

gecmemis

kazandiramarrustufls.arakaya,

Yalymkaya(l991),
karsilasilan

aksakhklar

sisteminin gelismesine

ve bu konuda

rnufettislere

gerekli

bilgi ve beceri

1988).

Tlirkiye'de

ortaogretim

kurumlarmda

ile onernli gorulen konularda
katkida bulunacak

yapilan

beklentileri

denetimlerde

belirleyerek

amaciyla yapngi "Ortaogretim

denetim

ders denetimi"

konulu cahsmasmda asagidaki sonuclara ulasrms .ve sistemin yapisiyla ilgili onerilerde
bulunmustur.
Arastirma bulgulanna gore su sonuclar elde edilmistir:
•

Ders denetiminde ogrennen degerlendirilmesi icin ankette yer alan ders

etkinliklerinin
•

tamarm butun gruplarca dikkate deger bulunmustur.
Ders

denetimleri

gorevlerini yerine

genellikle

ilgili

gorevler

getirdiklerini

konusunda

belirtirlerken,

bakanhk

mufettisleri

yoneticileri ve

okul

ogretmenler bu gorevlerin orta derecede yerine getirildigini belirtmislerdir.
•
gorus

Tartismah

belirtmislerdir,

beklentileri

bazi denetim konulan
Bunlann

onceden

arasmda

ogretmenlere

hakkmda gruplar genellikle

mufettislerin

bildirilmelidir,

ders

farkh

denetimlerindeki

gorusunu butun gruplarda

cok

derecede katilmislardir.
•
denetim

Mufettislikte ilgili gorevlerin eek olusundan dolayi rehberlik ve ders
calismalanna

yeterli zamanm

aynlmayisi,

mufettislerin

gorevini

yenne

getirmede karsilastiklan problemlerin basmda yer alnustir.
Arastirmada ongorulen oneriler soyle belirtilmistir:
1.

Turk milli egitimin amaclannm

uygulamalarda

gerceklesme

durumunu denetimlerde izlenmelidir.
2.

Denetimler

egitim-ogretimin

gelistirilmesi

ve

ogretmenin

basansmm artmlmasi amaciyla yapilmahdir.
3.

Rehberlik ve yetistirme cahsmalanna

gereken onem verilmeli,

daha fazla zaman aynlmahdir.
4.
yontemlerle

Ogretmenlerin
degerlendirrne

basan
yapilmah,
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durumlan

belirlenirken,

bu degerlendirmelerde

bilimsel

okul ortarm,

cevre

ve

ogretmenlerin

icinde

bulundugu

psikoljik

durum

gozonune

almmahdir.
5.

Morali

yukseltmek

rein

odttllendirme

yontemlerine

bas

vurulmahdir.
6.

Denetim-rehberlik

gorevi ile sorusturma gorevi ayn mufettisler

tarafmdan yurutulmelidir,
7.

Mufettisler

beklentilerini

denetimden

once

ogretmenlere

bildirmeli, daha da onemlisi denetimler ogretmenler ile birlikte planlanmah ve
bu plana gore yapilmahdirt Akt. Aytekin 1987: 17).

Burgaz(l 992), "Turk egitim sisteminde denetmenlerin basanlanni

etkileyen nedenler"

adh cahsmasinda :
1.

Egitim araclannm,

ogrerune amacma ve ortamma uygun bir bicimde

secilmesi ve kullamlmasmda yardimci olma
2.

Kullamlan ogretim yontem ve tekniklerin ogrenme amacma uygun bir

bicimde secilmesinde ve uygulanmasmda yardimci olma
3.

Yilhk,

unite ve ders planlannm

egitim

amaclanna

Egitim

ogretimle

tamtma

uygun

olarak

yardimci olma
4.

ilgili

yaymlan

ve mesleksel

yaymlan

okumaya ozendirme
5.

Ogrctmcnlcrin

meslekte

yetismelerini

saglamak

amaciyla

mesleki

cahsmalar duzenleme
6.
olarak

Ogretmen basansim

saptanan

davraruslanrun

guvenilir yontem ve tekniklerle
yeterince

yerine

gercege uygun

getirilmeyisinin

nedenlerinini

arastirmak amaciyla yaptigi tezde mufetttis ve ogretmen goruslerinde fark oldugu,
arastirmaya
davramslar

secilen
oldugu

davramslar,

mufettis

ancak yeterince

ve

ogretmenler

gosterilmedigi

sonucu

tarafmdan

beklenen

ortaya cikrmstm.Akt:

Yuksel 2001 :38).

Topcut l 995),

"Turk

egitim

sisteminde

ilkogretim

ogretmenlerinin

gudulenme

duzeyleri" adh arastirmasmda elde edilen sonuclar asagida sunulmustur:
1.

Ilkogretim

okulu ogretmenleri,

anlayish olmasi, rahat ve etkili cahsabilecekleri
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okul rnudurunun

guven venci

ve

bir goreve sahip olmalan, okulda

isbirligine

onem verilmesi,

sorunlann

karsihkli

konusarak

cozulmesi

ve iletisim

surecinin etkin olarak isletilmesi gorusune sahiptirler.
2.

Ilkogretim okulu ogretmenlerinin yaratici cahsmalanrnn desteklenmesi,

cahsmalanmn

objektif olarak degerlendirilip,

kazandmlmasi

ve

etkili

basanyi

degerlendirme

ortaya

cikanci

olcutlerine

belirlilik

cahsmalannm

artmlmasi

istenmektedir.
3.

Ogretmenlerin

denetim

kaygisi

duyulmaksizm

gorevlerini

yerine

getirmeleri, yaptiklan isi kontrol yetkisine sahip olmalan, mufredati siki sikiya izleme
zorunlulugu
saglayacak

olmadan calismalan
yansma

ve ogretmenler

havasi yaranlmasi

gerektigi

arasmda basanya

yonelmelerini

sonucuna venlrmstnt.Akt.Cermik

2003:13).

Kale(l 995) yaprms oldugu tez arastirma sonucunda, yonetim sisteminin en onemli alt
sistemlerden biri olan teftisin, bir 90k egitimci ve bilim adarru tarafmdan kabul edilen
amaclann basmda, yonetici ve ogretmenlere
mesleki yardnn ve rehberligin,

egitim-ogretim

artiran bir yardun olmasi gerekmektedir.
oldukca

onemlidir.

Mufettisler

rehberlik ve mesleki yardim yapmaktir. Bu
faaliyetlerinin

nitelik ve nicelik acismdan

Modem teftis anlayisma

ile ogretmenler

arasmdaki

gore, insan iliskileri

olmasi

istenilen

etkilesim,

mufettislerin kisisel ozellikleri, tavir ve yaklasnnlan oldukca onernlidirrKale, 1995).

Peksent l 996) yapmis oldugu arastirmada,
olmasma fazlaca dikkat edilmemektedir.
ogretmenlere aktanlmamaktadir.
yeterli firsatm verilmedigi,
smiflarda karsilasilan
olarakta

ders

saptanustirtl'eksen,

Denetimler

mesleki arastirmalanrun

sonucunda

snufla ilgili gozlemler

Ogretmenlerin smifin durumu ile goruslerini aciklamasina

ogretmenle

egitsel sorunlarm

teftisleri

ogretmenlerin

rehberlik

snufin durumu tartisrlmadigi,
cozumune
amacma

katkismm
hizmet

teftis etkinliginin

yeterli olrnadigiru ve son

etmekte

yetersiz

oldugunu

degerlendirme

olcutleri

konusunda

1996).

Akcan(l 998) yaprms oldugu "Ogrctmcnlcrin

ilkogretim denetcilerinin gorusleri" adh arastirmasmda elde ettigi sonuclar asagida verilmistir:
1. Ogretmenlerin degerlendirilmesinde

gozetilmesi gereken ozelliklerden, denetcilerin

yuksek duzeyde benimsedikleri ozellikler sunlardir:
•

Ogretmenin uygun yontem secip kullanmasi

•

Ogrcnciyi tarumaya yonelik cahsmalan
58

•

Ogrencilerde ilgi istek uyandirmasi

•

Bilgi ve beceri acismdan hazirligi

•

Ogrencilerin sorunlanyla ilgilenmesi

•

Arac-gerec hazirhgi

•

Ders icinde plan ve amaca yonelik caba harcamasi

•

Okulda kitaphk ve arac gerec bulunmasi

•

Ogrencileri derse hazirlamasi

•

Plan yapmasi

•

Ogrencilcri amaclar yonunde desteklemesi

•

Ogrcncilere on okuma, gezi, gozlem, on deney, inceleme, arastirma,

gorusme yaptirmasi,
•

Amaclara ulasmayi denetlemesi

2. Denetcilerin
ozelliklerinin

orta

duzeyde

benimsedikleri

bes

dort tanesinin, modelin olanaklar boyutunda

ozellik

incelendiginde,

bu

yer alan "ogrenci ve okulun

bulundugu yakm cevrenin sosyal yasam ve ekonomik gelismislik duzeyi" ile " ogrencinin
ailesinin egitim ve gelir durumlan" na ait ozellikler oldugu gorulmektedir. Denetcilerin bu
ozellikleri ogretmen degerlendirilmesinde

orta duzeyde benimsemeleri,

onlann, ogretmenin

egitim sureci icinde cabalan ile okul icindeki ortam ve olanaklara daha 90k onem verdiklerini
bir gostergesi olarak yorumlanabilir.
dismda

ve

ogretmenden

degerlendirilmesinde
edilmistirrAkcan,

Aynca soz konusu ozelliklerin ogretmenin kontrolu

bagimsiz

olarak

bulunuyor

olmasi

denetcilere

ogretmen

orta duzeyde benimseme nedeni olarak dusunulebilir, sonuclanru elde

1998).

Yliksel(2001 ), yapmis oldugu "Ogrctmenlerin

surekli gelisiminde mufettislerin rolu"

adh arastirmasinda elde edilen bulgular asagida verilmistir:
1.

Ilkogretim

mufettislerinin

"ilkogretim/derslerin

amaclannm

gerceklesmesine katkilan" orta duzeyde gerceklestigi,
2.

Iklogretim mufettislerinin "ogretim yontem ve ilkelerinin belirlenmesi

ve uygulanmasma katkilan "nm az duzeyde gerceklestigi
3.

Ilkogretim

mufettislerinin

"ogretmenlere

rehberlik/is basmda

yetisrnelerine iliskin katkilan"nm az duzeyde gerceklestigi
4.

Ilkogretim

mufettislerinin

" yeni ogretim

uygulanmasma katkilari'tnm az duzeyde gerceklestigi
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materyallerinin

tarutihp

5.

Ilkogretim

konusunda

mufettislerinin

ogretmenlerin

"yasal duzenlemelerle

bilgilendirilmesi

iliskin

ilgili degisiklikler

katkilan'tmn

az

duzeyde

gerceklestigi
6.

Ilkogretim mufettislerince

olarak degerlendirilmesi'tnin

"ogretmenlerin

az duzeyde gerceklestigi

basan duzeylerinin objektif
anlasilmaktadir,

bulgularma

ulasilrmstut Yuksel, 2001 ).

Strange ve Tucker'in (2001), "ogretim elemam degerlendirilmesi ve ogrenci basansi''
Uzerine yaptiklan cahsmada, ogrenci basan olcutlerinin ogretim elemam degerlendirilmesinde
kullamlmasmm gittikce yaygmhk kazanmasi Uzerinde durulmustur. Bu arastirmada, ogrenci
basansma gore ogretim elemamm degerlendirme yaklasumnm ustun ve zayif yonleri uzerinde
durulmus

sonuc olarak

ve

olculebilecegini,
sonuclara
etkinligi

ogretim

elemamnm

fakat sadece test puanlanna

yol acacagmi
arasmda

yanhs

vurgularmstir.

ogrenci

bakarak bir degerlendirme

Ogrenci

iliski kurulmasiru

performansmm

ogrenme

duzeyiyle

ve on yargilan

basansiyla

yapmanm yanhs

ogretim elemanmm

onlemek

icin su onerileri

yaprmslardir.
1.

Ogrenci basansim, coklu veri kaynaklanna

dayanan ogretim elemam

performans degerlendirme sisteminin verilerinden sadece biri olarak kullarulmahdir.
2.

Ogretim

elemam

degerlendirilmesi

icin belirli bir ogrenci

basan

standardi belirlemek yerine ogrenci gelisimini ol<;iit almak gereklidir.
3.

Kullamlan mufredatla bire bir ortusen olcme degerlendirme testleri ve

teknikleri kullarulmahdirtAkt.

Cermik 2003:30).

Westerman ve Smith tarafmdan yapilan bir arastirmada, ogretmenle mufettis arasmda
mesleki bir iliskinin olusturulmasi
sonucunu

vermektedir.

Ogretim

gerektigi, teftisin basansmm
oncesinde,

ogretim

bu iliskiye bagli oldugu

sirasmda

ve ogretim

sonrasmda

ogretmenlerden toplanan veriler, teftis sonrasmda ogretmenlerin planlamada, ogretimde ve
degerledirmede etkili oldugunu gostermektedirrAkt.Yuksel

Riordan tarafmdan yapilan arastirmada,

2001 :40)

cahsmaya katilan turn ogretmenlere

gore,

mufettislerle birlikte cahsrnak ogretmenler icin risk olusturdugu durumlarda, ogretmenlerin
mufettislerle

calismaya

isteklilik gostermedigini

ortaya koyrnaktadir.

Bunun icin teftisin

baslangicinda karsihkli guven ve dostca bir iliskinin gelistirilmesi gerekmektedir(Akt.
2001:42).
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Yuksel

Sergiovanni ve Starrat tarafmdan yapilan bir arastirmada, teftisin en onemli amacmm
ogretmenlerin gelismelerini saglamak oldugunu belirtmislerdir. Bu gelisiminin odak noktasi,
ogretmenlerin

bilgisini artirmak, ogretim becerilerini, mesleki konularda karar verme

yetkilerini, problem cozme becerilerini ve uygulama becerilerini gelistirmektirrAkt.
2001:42).
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Yuksel

BOLUMIII

YONTEM

Arastirmada

verilerin

toplanmasmda

izlenen

yolun

aydmlanmasmda

evren

ve

omeklem tamtilrms, sonra da veri toplama, cozumleme arac ve teknikleri konusunda bilgi
verilmistir.

Evren

Bu

arastirmamn

evreni,

2005-2006

· Ogretim

yilmda

Kuzey

Kibns

Turk

r

ilkogretim

Cumhuriyet' inde
yoneticileriunudur

kurumlan'nda

cahsan

simf

ogretmenleri

ile

okul

ve muavin) olusturmaktadus.,

K.K.T.C.'nde

gorev yapan simf ogretmenleriniµ

sayisi 676'dir. Okul yoneticilerin

saytsi ise 149' dur. Bunlardan 83 'u mudur, 66' si ise mudur muavinidir.(Tablo

1 )

Tablo-1. ilkogretim Dairesi Miidiirliigii 2003_2004 Egitim ve Ogretim Y1h
ileelere Gore Okul, Miidiir, Miidiir Muavini ve Sunf Ogretmen Saytlan

I
I
I

I
I

il<;e Adi

Mudur Muavini

Mudur

Okul Sayisi

Simf Ogretmeni

Lefkosa

30

23

29

204

Guzelyurt

17

13

9

91

Gazimagusa

33

27

12

194

iskele

13

7

5

74

Gime

17

13

11

113

Toplam

110

83

66

676

Orneklem

Arastrrmamn
Mudurlugune

orneklemi

K.K.T.C.'de

bagh ilkokullarmdan

bes ilcesinde

sans yoluyla(random)
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bulunan

orneklemi

ilkogretim

Dairesi

temsil eden okullar

tesbit

edilmistir.

Veriler,

omeklemi

olusturan

okullann

smif

ogretmenleri

ve okul

yoneticilerinden anket yoluyla elde edilmistir.

KKTC'nin

bes

ilcesinde

ilkogretim

kurumlannda

istihdam

edilen,

689

simf

ogretmenden sans yoluyla secilen 216' sma, 149 okul yoneticisinden sans yoluyla secilen 70
okul yoneticisine anket yoluyla ulasilip anketin donutu saglanabilmistir.

Verilerin Toplamasi ve <;oziimlenmesi

Arastirmada veri toplama araci olarak Turkiyede ogretmenlik yeterligi konusunda
Temel Egitim Destek Projesi(TEDP) kapsammda cahsmalar yapildi. Proje faaliyetleri 2002
yilmda baslarmstir. TEDP; ogrctmcn egitimi, egitimin kalitesi, yonetim ve orgamzasyon,
yaygm egitim ve iletisim olmak uzere bes bilesenden olusmaktadir.

Bu proje

cahsmalanmn

sorumlulugunu

rnudurlugu tarafmdan ustlenmistir,

Ogretmcn

yetistirme

ve egitim

genel

Ogrctmen yeterlikleri konusunda yapilan bu cahsrnada

butuncul ve sistematik bir yaklasimla, Ogretmen Y eterlikleri ile ilgili Turkiye' de Milli Egitim
Gelistirme Proje kapsammda YOK, MEB, Ogretmcn Yetistirme Ve Egitim Genel Mudurlugu
ve EARGED tarafmdan daha once hazirlanan cahsrnalann tumu ile proje sekreteri tarafmdan
hazirlanan 5 ulkeye ait yeterlik dokumanlan incelenerek konuya iliskin kavram ve terimler
uzerinde ortak bir anlayis olusturmaya cahsilrrustir.

Cahsmalar
yeterliklere

sonunda ogretmenlik

meslegi genel yeterliklerinin,

ait alt yeterlikler ve bu alt yeterliklere

belirlenmesinin

ait performans

en uygun yontern olacagi kararlastmlmus,

ana yeterlik, ana

gostergeleri

ogretmen

seklinde

yeterlikleri

sadece

6 pilot ilden gelen ogretmenlerden

olusan

bilgiye degil beceri ve tutumlan da kapsamasi kabul edilmistir.

21-25.06.2004
komisyonlarca
degerlendirme
maddeler

tarihlerinde

Ogreunenlik

Tiirkiye'de

Meslegi

Genel

Y eterligi

Taslagi

sonucunda ana yeterlik alanlan aynen benimsenmis,

cikartilarak

alt

yeterlik

alanlan

dusurulmustur,
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31 'e,

performans

degerlendirilmistir.

Bu

ortusen ve tekrar eden
gostergeleri

de

221 'e

Ogretmenlik Mesleginin Genel Y eterlikleri ve Ozel Alan Bilgisi Y eterlik taslaklanmn
bilimsel

gtrvenilir, gecerli, uygulanabilir

temelde

ve

gelistirilebilir olup olmadigmi

belirlenmesi icin;

Paydas gorusleri arastirmasi veri toplama araci olarak uygulanm1~t1r.(Ogretmenlik
Meslegi

Genel Y eterlikleri

Anketi,

yoneticilert l o"), ogretmenler(l913)
elemanlan(63),

6 pilot ilde 72 ilkogretim

okulunda

gorev yapan

ve bu illerdeki egitim fakiiltelerinde belirlenen ogretim
ilkogretim mufettislerit-l B), egitirrr ogretim ve

son smif ogrencileri(394),

bilim hizmetleri kolunda faaliyet gosteren sendika temsilcileri(227) kisiye uygulanrmstrr).

Paydaslann

dortte ucunden fazlasi %78.6-87.6's1 A. Kisisel ve Mesleki Degerler-

Mesleki Gelisim, B.Ogrenciyi

Tamma, C.Ogretme

Gelisim Izleme ve Dgerlendirme,
Bilgisi

olmak

uzere

ve Ogrenme sureci, D. Ogrenmeyi,

E.Okul, Aileve Toplum Iliskileri, F.Program ve Icerik

alti bashktan

olusan

genel

yeterlik

alanlanna

tamamamen

katilmaktadirlar.

Kismen katilanlarla birlikte bu oran %97'ye ulasirken, katilmayanlann

oram en fazla

%3 ile sunrh kalmistir. Paydaslann tamamma yakim %82.9-95.1 arasi, 32 yeterllikten olusan
alt yeterlik alanlanna tamamamen katilmaktadirlar, kismen kanlanlarla birlikte bu oran %99'a
ulasmaktadir. Paydaslardan

%83. Tye ulasan bir oran, alt yeterliklere ait 225 performans

gostergesini eek onemli gormustur. Bu orana, onemli gorenler de eklendiginde paydaslann
tamamma yakmmm performans gostergelerini onemli bulmaktadir. Onemsiz gorenlerin oram
ise oldukca dusuk olup % 1 ile %4.6 arasmda degismektedir.

Mevcut durum tesbiti icin il calisma ekiplerince pilot okullardaki butun ogretmen ve
yoneticiler

bilgilendirildikten

uygulanrmstir.

Bu sonuclara

gorulmustur. Ogretmenlerin

sonra oz degerlendirme
gore yeterlik

alanlannda

ile gozlem ve gorusme formlan
yigilma

5-6 yeterlik

diizeyinde

<;ogunlugunun kendilerini tum yeterllik alanlannda

yeterli ve

oldukca yeterli olarak degerlendirdigi anlamma gelmektedir. Oz degerlendirme de kendilerini
1-2 arahgmda
ogretmenlik

degerlendiren
gen el

ogretmenlerin

sayisi yok denecek kadar azdir.Bu baglamda

yeterlik

cahsmasina

verilmi~tir(http://oyegm.meb.gov.tr/yet/uygulama.htm,
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2006).

son

sekil

\
Bu

cahsmalar

isigmda

hazirlanan,

ilkogretimde

denetim

degerlendirme kitabmda yer alan ogrctmcn performans degerlendirme
kriterlerden yararlamlarak
bu davramslann

ve

performans

formunda

yer alan

bu formdaki her davrarus bir anket sorusu seklinde donusturulerek

ne kadar onemli oldugu ve ne olcude sahip oldugu seklinde

uzman

goruslerin isrgmda duzenlenip orneklem gruplarma uygulanrmstir.

"Ogrctmen

performans

degerlendirme

formu'ndaki"

davranislara

gore olusturulan

ankette 59 soru bulunmaktadir. Sorulara verilen cevaplar; 1. Hi9, 2. Az, 3.0rta,
Cok seklinde bir olcek uzerinde degerlendirilmistir.

-l.Cok, 5.Pek

Bu form 10 bolumden olusmaktadir. 1.

bolumde simf ogretmeninin Alan Bilgisini Ogretime Y ansitma ile ilgili 3 soru yer almaktadir,
2. bolumde, Planlama ve hazirhk cahsmasi ile ilgili 6 soru yer almaktadir, 3. bolumde Ders i9i
Etkinlikler ile ilgili 13 soru yer almaktadir, 4. bolumde Basanyi Olcme Ve Degerlendirme ile
ilgili 7 soru yer almaktadir, 5. bolumde Rehberlik yapma ile ilgili 4 soru yer almaktadir, 6.
bolumde Ders

D1~1 Etkinlikler

ile ilgili 4 soru yer almaktadir, 7. bolumde Okulun Genel

Isleyisine Katkisi ile ilgili 6 soru yer almaktadir, 8. bolumde Kisisel Ozellikler ile ilgili 7 soru
yer almaktadir,

9. bolumde Smf Yonetimi ve Ogrencilcrlc

almaktadir

10.

ve

bolumde

Milli

Egitim

temel

Iletisim ile ilgili 6 soru yer

Kanunundaki

Amac

Ve

ilkeleri

Gerceklestirmedeki Cabasi ile ilgili 2 soru yer almaktadir.

Arastirmada kullamlan veriler, anket yoluyla toplanarak gruplandinlrms
amacim ve alt amaclan karsilayacak

sekilde degerlendirilmistir.

problemi,

Anket yoluyla toplanan

veriler su islemlere tabi tutulmustur.

•

Arastirma

gruplannca

doldurulup,

geri donen anketler incelenerek

yonetici ve ogretmen gruplan olarak aynstinlrms,
tarafmdan tek tek elle bilgisayara

elde edilen bilgiler arastirmaci

islenmis ve yine bilgisayarda

da elde edilen

gruplann

ilgili verilerle,

verilerin analizi yapilrmstir.
•
cevaplann

Arastirmaya

katilan

degerlendirilmesinde

ve

kisisel

nitelikleriyle

cozumlenmesinde

betimsel

istatiksel

yontemlerden, frekans, yuzde, aritmetik ortalama, aritmetik ortamalann siralanmasi, t
testi gibi teknikler kullamlrmsur.
•

istatksel cozumlemeler yapihrken ;
1.

Anketin

cozumlenmesinde

ilk

kismmda

yer

alan

frekans ve yuzde dagihmi hesaplanrrus
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bireysel

verilerin

2.

Okul yoneticisi ile smif ogretmenlerinin

algilanmn

arasmdaki

farkm bulunmasi islemi icin bagimsiz gruplar arasi t testinden yararlamlrmstir.
3.
arasmdaki

Smif

ogretmenlerinin

farkm bulunmasi

onem

ve

islemi icin bagnnli

yararlarulnustrr.
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sahip

olma

duzeylerinin

gruplar arasi t testinden

BOLUMIV
BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bolumde arastirmaya katilan simf ogretrnenleri ile ilkokul yoneticileri gruplannm
dagihrm

ve

ozellikleri

degerlendirilmesinde
ogretmenlerinin

ile

ilkokullarda

gorev

yapan

smif

ogretmenlerinin

kullamlan performans degerlendirme formlannda iceren olcutlere, simf

ne derece sahip olduklan ve bu davranislan

ne derece onemli gordukleri

konusunda, simf ogretmenlerinin ve okul yoneticilerinin algilanmn ortaya kondugu bulgular,
arastirmanm amacma gore ele alinrms ve yorumlanrmstir.

A- Gruplann Bireysel Ozellikleri ile ilgili Bulgular ve Yorumlar

Bu bolumde arastirmaya katilan ogretmen ve okul yoneticisinin cinsiyetleri, kidernleri
ve cgrenim durumlanm gosteren bulgulann, frekans ve yuzde dagihmlan tablolarda verilmis
ve aciklanmistrr.

1. Gorev dagilurn:

Tablo-2. Gorev Dagilum
N

%

216

75,5

Okul Yoneticisi

70

24,5

Toplam

286

100,0

Go rev
Ogretmcn

Tablo 2'de goruldugu gibi arastirmaya katilan kisiler 216 smif ogretmeni(% 75,5) ve
70 okul yoneticisi(%24,5) olmak uzere toplam 286 kisidir.

3. Cinsiyet:

Tablo-3. Cinsiyet Dagilmn
Cinsiyet

N

%

Kadm

161

56,3

Erkek

125

43,7

Toplam

286

100,0
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Tab lo 3 'de goruldugu gibi arastirmaya katilan kisilerin cinsiyet 161 kadm(%56,3) ve
125 erkek(%43,7) olarak gerceklesmistir.

3. En son mezun olunan okul:

Tablo-4. Mezun Olunan Okul Dagihnn
Mezuniyet

N

%

On Lisans

6

2,1

Li sans

37

12,9

Ogretmen Koleji

206

72,0

Y uksek Li sans

29

10,2

8

2,8

286

100,0

Baska
Toplam

Tablo 4'te goruldugt; gibi arastirmaya katilanlann,

en son mezun olduklan okul, on

lisan 6 (%2,1), lisans 37 (%12,9), ogretmen koleji 206(%72,0), yuksek lisans 29(%10,29) ve
baska okuldan mezun olan 8(%2,8)'dir.

4. Egitimde Hizmet Yillan

Tablo-5. Egitimde Hizmet Yillan Dagrhun
Hizmet Y1h

N

%

5 yil ve daha az

50

17,5

6-10 yil

50

17,5

11-15 yil

73

25,5

16-20 yil

50

17,5

21-25 yil

45

15,7

26 yil ve uzeri

18

6,3

286

100,0

Toplam

Tablo 5'te goruldugt; gibi arastirmaya katilanlann egitimdeki hizmet yillan; 5 yil ve
daha az olan 50(% 17 ,5) kisi, 6-10 yil arasi olan 50(% 1 7 ,5) kisi, 11-15 yil arasi olan
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73(%25,5) kisi, 16-20 yil arasi olan 50(% 17,5) kisi, 21-25 yil arasi olan 45(%15,7) kisi ve 26
yil ve uzeri olan 18(%6,3) kisi olusturmaktadir.

B- Ilkokullarda Smif Ogretmenlerinin teftisine Iliskin Okul Ydneticisi Ve Sunf
Ogretmenlerin Algtlan ile ilgili Bulgular ve Y orumlar

1- Sunf ogretmenlerinin algdanna gore performans degerlendirme formunda yer
alan davramslara, sunf ogretmenlerinin sahip olma diizeyi ile dnem diizeyi

Arastirmamn birinci alt probleminde;

Performans

degerlendirme

formu'nun "Alan

Bilgisini egitim ve ogretime yansitma" boyutunu olusturan davramslann smif ogretmenlerine
gore onem duzeyi ile bu davraruslara sahip olma duzeyleri arasmda fark var midir? (sorular
1,2 ve 3) sorulanna simf ogretmenlerinin
egitim

ve ogretime

davramslara
duzeyde

yansrtma"

gorusleri almnustir. Buna gore "Alan Bilgisini

boyutunu

olusturan

davraruslann

sahip olma duzeyleri arasmdaki korelasyon
olup

aralannda

gostermektedir(r=,564,

onem

duzeyi

lehine

onern duzeyi

ile bu

tablo 6'da goruldugu gibi orta
bir

anlamh

iliski

oldugunu

p<0.05).

Tablo-6. Snuf ogretmenlerinin "Alan Bilgisini egitim ve ogretime yansitma"
boyutunu olusturan davramslara karsr onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma
diizeyleri arasmdaki korelasyon
Anlamhhk

ABEY O Y sahibolmaderece
air 1

N

Kore las yon

duzeyi

216

,564

,000

si & ABEVOYonemderecesi

Tablo-7. Snnf ogretmenlerinin "Alan Bilgisini egitim ve ogretime yansitma"
Sahip Olma Diizeyi ile"Alan Bilgisini egitim ve ogretime yansitma"

Onem Derecesi

arasmdaki t testi sonucu
X

ss

sd

t

p

216

4,20

,631

215

-5,615

,000

216

4,42

,595

Olcum (Alan
bilgisini egitime ve
ogretime yansrtma)
Sahip olma duzeyi

N

Onem Derecesi
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Tabla 7' de goriildligli gibi siruf ogretmenlerinin

"Alan bilgisini egitim ve ogretime

yansrtma" sahip alma diizeyi ile onem derecesi arasmda anlamh bir fark bulunmustur

(

t(215)= -5,615 ve p<0.05). Simf ogretmenlerine gore onem duzeyi X=4,42 iken buna sahip
alma duzeyi

x =4,20 'dir. Buna gore onem duzeyi yonunde anlamh bir iliski vardir, Burada

simf ogretmenlerinin

"Alan bilgisini

egitim ve ogretime yansitma"

boyutunu

olusturan

davramslan uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri

seklinde

yorumlanabilir,

Alt Problem

1 -b )Performans

degerlendirme

calismasi" boyutunu olusturan davramslann

formu'nun

"Planlama

ve hazirhk

onem duzeyi ile bu davranislara

sahip alma

duzeyi arasmda smif ogretmenlere gore fark var rmdir? (sorular 4,5,6,7,8,9) sorulannda simf
ogretmenlerin

gorusleri ahnrrustir. Buna gore Tabla 8'de goruldugu

hazirlik calismasi" boyutunu olusturan davramslann

gibi "Planlama

ve

onem duzeyi ile bu davraruslara sahip

alma duzeyi arasmdaki korelasyon orta duzeyde olup orta iliski goriilmli~tlir.(r=,692).

Tablo-8. Sunf ogretmenlerinin

"Planlama ve hazirhk eahsmasi" boyutunu

olusturan davramslara karsi onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi
arasmdaki korelasyon
Anlamhhk
N
& 216

PVHCsahipalma
air 1

Korelasyon

duzeyi

,692

,000

PVHConemderecesi

Tablo-9. Simf ogretmenlerinin "Planlama ve hazirhk eahsmasi"

Sahip Olma

Diizeyi ile"Planlama ve hazirhk eahsmasi" Onem Diizeyi arasmdaki t testi sonucu
019-Um

(Planlama

ve

N

X

ss

sd

t

p

215

-4,004

,000

hazirhk cahsmasi )
Sahip Olma Duzeyi

216

4,25

,537

Onern Derecesi

216

4,37

,571

Tabla 9'da goruldugu gibi "Planlama ve hazirlik cahsmasi''
onem derecesi arasmda anlamh bir fark bulunmustur.
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sahip alma duzeyi ile

( t(215)= -4,004 ve p<0.05). Smif

ogretmenlerine gore onern duzeyi x =4,3 7 iken buna sahip olma duzeyi

x =4,25 'dir. Buna

gore simf ogretmenleri, onem duzeyi lehine anlamli bir farkhlik oldugu soylenebilinir. Burada
simf ogretmenlerinin
uygulamaya

"Planlama ve hazirhk cahsmalan"

verdikleri

onerne

gore

gercekte

daha

boyutunu olusturan davramslan,
az

uygulayabildikleri

seklinde

yorumlanabilir.

Alt Problem

1 -c; Performans

formu'nun "Ders ici etkinlikler"

degerlendirme

boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davrarnslara sahip olma duzeyi arasmda
fark

var

midir?

ogretmenlerinin

(

sorular

gorusleri

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)

almrmstir.

Buna

gore

Tab lo

1 O' da

sorulannda
goruldugu

simf

gibi

snuf

ogretmenlerine gore "Ders ici etkinlikler" boyutunu olusturan davraruslann onem duzeyi ile
bu davranislara sahip olma duzeyi arasmdaki korelasyon, onem duzeyi lehine

orta duzeyde

iliski oldugu soylenebilir.(r=,595).

Tablo-10. Snnf ogretmenlerinin "Ders i~i etkinlikler" boyutunu olusturan
davramslarm onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi arasmdaki korelasyon
Anlamhhk

D YEsahipolmaderecesi

Pair 1

N

Korelasyon

duzeyi

216

,595

,000

& D YEonemderecesi

Tablo-11. Snnf ogretmenlerinin "Ders iei etkinlikler" Sahip Olma Diizeyi ile
"Ders i~i etkinlikler" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
Olcum

(Ders

tci

N

X

ss

sd

t

p

215

-10,887

,000

etkinlikler)
Sahip Olma Duzeyi

216

4,07

,507

Onem Derecesi

216

4,41

,499

Tablo 11 'de goruldugu gibi "Ders ici etkinlikler" sahip olma duzeyi ile onem duzeyi
arasmda anlamh bir fark bulunmustur ( t(215)= -10,887 ve p<0.05). Siruf ogretmenlerine gore
onem duzeyi X=4,41 iken buna sahip olma duzeyi

X=4,07 'dir. Buna gore onem duzeyi

yonunde anlamh bir farkhhk vardir. Burada simf ogretmenlerinin
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"Ders ici etkinlikler"

boyutunu

olusturan

uygulayabildikleri

davramslan,

uygulamaya

verdikleri

onerne gore gercekte

daha az

seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem

1 -d; Performans

degerlendirme

formu'nun "Basanyi olcme ve

degerlendirme cahsmalan" boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara
sahip olma duzeyi arasmda fark var rmdir? (sorular 23,24,25,26,27,28,29)
ogretmenlerinin
ogretmenlerine

gorusleri

almrmstir.

gore "Basanyi

Buna gore tablo

olcme ve degerlendirme

12'de

sorulannda siruf

de gorilldilgil

gibi smif

cahsmalan" boyutunu

olusturan

davramslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmdaki korelasyon, onem
duzeyi lehine orta duzeyde anlamli bir iliski oldugu soylenebilir (r=,531 ).

Tablo-12. Snnf ogretmenlerinin "Basarryi ol~me ve degerlendirme eahsmalari"
boyutunu olusturan davramslarm onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi
arasmdaki korelasyon
Anlamlihk
N
Pair
1

& 216

BOVDCsahipolma

Korelasyon

Duzeyi

,531

,000

BOVDConemderecesi

Tablo-13. Sunf ogretmenlerinin "Basarryr ol~me ve degerlendirme eahsmalari"
Sahip Olma Diizeyi ile "Basariyi ol~me ve degerlendlrme eahsmalari" Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu
Olcum (Basanyi olcme

-

N

X

ss

sd

t

p

215

-9,825

,000

ve degerlendirme cahsmalar)
Sahip Olma Duzeyi

216

4,01

,557

Onern Derecesi

216

4,37

,527

Tablo 13 'de goruldugu gibi "Basanyi olcme ve degerlendirme cahsmalan" sahip olma
duzeyi ile onem duzeyi arasmda anlamli bir fark bulunmustur ( t(215)= -9,825 ve p<0.05).
Smif ogretmenlerine gore onem duzeyi x =4,3 7 iken buna sahip olma duzeyi
Buna gore snuf ogretmenlerinin
olusturan davraruslanmn

"Basanyi olcme ve degerlendirme

x =4, 01 'dir.

calismalan"

alamm

onem duzeyi lehinde anlamh bir iliski gorulmustur. Burada simf
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ogretmenlerinin

"Basanyi

olcme

ve

degerlendirme

cahsmalan"

boyutunu

olusturan

davraruslan, uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri

seklinde

yorumlanabilir.

Alt Problem 1 -e; Performans degerlendirme formu'nun "Rehberlik yapma" boyutunu
olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davraruslara sahip olma diizeyi arasmda fark var
rmdrr? (sorular 30,31,32,33) sorularmda siruf ogretmenlerinin gorusleri almrmstrr. Buna gore
tablo 14'de de goruldugu gibi "Rehberlik yapma" boyutunu olusturan davramslann

onem

diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi arasmda onem diizeyi lehine anlamh bir orta
diizeyde iliski oldugu gorulmustur.u=

,653 p<0.05)

Tablo-14. Snnf ogretmenlerinin "Rehberlik yapma" boyutunu olusturan
davramslarm onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi arasmda
Anlamhhk
N

1

Duzeyi

,653

,000

& 216

RY sahipolma

Pair

Korelasyon

R Yonemderecesi

Tablo-15. Sunf ogretmenlerinin "Rehberlik yapma" Sahip Olma Diizeyi ile
Rehberlik yapma Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
N

X

ss

sd

t

p

Sahip Olma Duzeyi

216

4,38

,553

215

-6,200

,000

Onem Derecesi

216

4,57

,517

(Rehberlik

619um
yapma)

"Rehberlik yapma" boyutunu olusturan davramslara
diizeyi

arasmda

anlamh

bir fark

bulunmustur

sahip olma duzeyi ile onem

( t(215)=

-6,200

ve p<0.05).

ogretmenlerinc gore onem diizeyi x =4,57 iken buna sahip olma diizeyi
15 'de

goruldugu

davraruslanna

gibi

simf

gosterdikleri

onem diizeyi lehinde

ogretmenlerinin,

"Rehberlik

yapma"

Smif

x =4,38 'dir. Tablo
boyutunu

olusturan

onern duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

anlamh

bir farkhhk

gorulmustur.
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Burada

simf ogretmenlerinin

"Rehberlik

yapma"

boyutunda

uygulamaya

verdikleri

oneme

gore gercekte

daha az

uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.
Alt Problem

1 -f; Performans

degerlendirme

formu'nun

"Ders d1~1 etkinlikler"

boyutunu olusturan davramslann onern duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda
fark var midir? (sorular 34,35,36,37,38) sorulannda smif ogretmenlerinin gorusleri almrmstir.
Buna gore tablo

16'de de goriildtigti gibi "Ders d1~1 etkinlikler"

boyutunu

olusturan

davramslann onern duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi lehine
anlamh bir orta duzeyde iliski oldugu gorulmustur.tr= ,553 p<0.05).

Tablo-16. Sunf ogretmenlerinin "Ders d1~1 etkinlikler" boyutunu olusturan
davramslarm onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi arasmdaki korelasyon
Anlamhhk
N

1

& 216

DDEsahipolma

Pair

Korelasyon

Duzeyi

,553

,000

DDEonemderecesi

Tablo-17. Sunf ogretmenlerinin "Ders d1~1 etkinlikler Sahip Olma Diizeyi ile
Ders d1~1 etkinlikler Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
N

X

ss

sd

t

p

Sahip Olma Duzeyi

216

4,26

,537

215

-7,601

,000

Onem Derecesi

216

4,51

,495

619um

(Ders

d1~1

etkinlikl er)

Ders d1~1 etkinlikler sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamh bir fark
bulunmustur ( t(215)= -7,601 ve p<0.05). Srmf ogretmenlerine
iken buna sahip olma duzeyi

x =4,26 'dir. Tab lo 1 7' de goruldugt; gibi smif ogretmenlerinin,

"Ders d1~1 etkinlikler" boyutunu olusturan davramslanna
olma

gore onem duzeyi X=4,51

davraruslara

sahip

duzeyi

arasmda

gorulmustur.

Burada simf ogretmenlerinin

onem

gosterdikleri

duzeyi

lehinde

onem duzeyi ile bu
anlamh

bir farkhhk

"Ders d1~1 etkinlikler" boyutunda uygulamaya

verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri
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seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 1 -g; Performans degerlendirme

formu'nun

"Okulun genel isleyisine

katkisi" boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip alma duzeyi
arasmda

fark var rmdir?

almmisnr.

(sorular

39,40,41,42,43,44).

Simf

ogretmenlerinin

gorusleri

Buna gore Tabla 18'de de goruldugu gibi "Okulun genel isleyisine katkisi"

boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip alma duzeyi arasmda
onem duzeyi lehine anlamh bir orta duzeyde iliski oldugu gorulmustur.tr= ,553 p<0.05).

Tablo-18. Sunf ogretmenlerinin "Okulun genel i~leyi~ine katkisi" boyutunu
olusturan davramslarm onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi arasmdaki
korelasyon
N
OGYKsahipalma

Pai
r 1

& 216

Korelasyon

Sig.

,723

,000

OG YKonemderecesi

Tablo-19. Sunf ogretmenlerinin "Okulun genel i~leyi~ine katkisr" Sahip Olma
Diizeyi ile "Okulun genel i~leyi~inekatkisi" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
N

X

ss

sd

t

p

Sahip Olma Duzeyi

216

4,39

,554

215

-4,038

,000

Onem Derecesi

216

4,51

,576

Olcum (Okulun genel
isleyisine katkisi)

Okulun genel isleyisine katkisi sahip alma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamli
bir fark bulunmustur ( t(215)= -4,038 ve p<0.05). Smif ogretmenlerine
X=4,51 iken buna sahip alma duzeyi
ogretmenlerinin,
gosterdikleri

"Okulun

genel

X=4,39 'dur. Tabla 19'de gorlildiigli gibi simf

isleyisine

katkisi''

boyutunu

olusturan

davramslanna

onem duzeyi ile bu davraruslara sahip alma duzeyi arasmda onem duzeyi

lehinde anlamli bir farkhhk
isleyisine

gore onern duzeyi

katkisi"

boyutunda

gorulmustur.
uygulamaya

Burada smif ogretmenlerinin
verdikleri

oneme

gore

"Okulun

gercekte

genel

daha

az

uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 1 -h; Performans degerlendirme formu'nun "Kisilik ozellikleri" boyutunu
olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davraruslara sahip alma duzeyi arasmda fark var
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midir? (sorular 45,46,47,48,49,50,51).

Smif ogretmenlerin gorusleri ahnmistir.

Buna gore

Tablo 20'de de goruldugu gibi "Kisilik ozellikleri" boyutunu olusturan davramslann

onem

duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi lehine anlamh bir orta
duzeyde iliski oldugu gorulmustur.tr= ,519 p<0.05).

Tablo-20. Snnf

ogretmenlerinin "Ki~ilik ozellikleri" boyutunu olusturan

davramslarm dnem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi arasmdaki korelasyon
Anlamlihk

,000

,519

& 216

KOsahipolma

Pair 1

Duzeyi

Korelasyon

N

KOonemderecesi

Tablo-21. Suuf ogretmenlerinin "Ki~ilik ozellikleri" Sahip Olma Diizeyi ile
"Ki~ilik ozellikleri" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
sd
ss
N
(Ki~ilik

Olcum

X

t

p

-1,694

,092

ozellikleri)
Sahip Olma Duzeyi

216

4,58

,717

Onem Derecesi

216

4,65

,464

215

Kisilik ozellikleri sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamh bir fark
bulunmamistrr ( t(215)= -1,694 ve p>0.05). Tablo 21 'de goruldugu gibi simf ogretmenlerinin,
"Kisilik ozellikleri" boyutunu olusturan davramslanna
davramslara

sahip

olma

duzeyi

arasmda

gosterdikleri

bir farklihk

onem duzeyi ile bu

gorulmemistir.

ogretmenlerinin "Kisilik ozellikleri" boyutunda uygulamaya verdikleri onem ile

Burada

siruf

gercekte de

uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem

1 -1; Performans

degerlendirme

formu'nun

"Simf yonetimi

ve

ogrencilerle iletisimi" boyutunu olusturan davraruslann onern duzeyi ile bu davramslara sahip
olma duzeyi arasmda fark var midir? (sorular 52,53,54,55,56,57).

Snuf ogretmenlerinin

gortisleri almrmstir. Buna gore Tablo 22'de de goruldugu gibi "Smif yonetimi ve ogrencilerle
iletisim" boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davraruslara sahip olma duzeyi
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arasmda onem duzeyi lehine anlamh bir orta duzeyde

iliski oldugu gorulmustur.rr=

,658

p<0.05).

Tablo-22. Snnf ogretmenlerinin "Snnf yonetimi ve ogrencilerle iletisimi"
boyutunu olusturan davramslarm onem diizeyi ile bu davramslara sahip olma diizeyi
arasmdaki korelasyon
Anlamhhk
N

1

& 216

SYVOYsahipolma

Pair

Korelasyon

Duzeyi

,658

,000

SYV O Yoncmdcrecesi

Tablo-23. Snnf ogretmenlerinin "Snnf yonetimi ve ogrencilerle Iletisimi" Sahip
Olma Diizeyi ile "Sunf ydaetimi ve ogrencilerle ileti~imi" Onem Derecesi arasmdaki t
testi sonucu
Olcum (Siruf yonetimi

-

N

X

ss

sd

t

p

215

-5,250

,000

ve ogrencilerle iletisimi)
Sahip Olma Duzeyi

216

4,40

,514

Onem Derecesi

216

4,54

,488

Simf yonetimi ve ogrencilerle iletisimi sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda
anlamli bir fark bulunmustur ( t(215)= -5,250 ve p<0.05). Simf ogretmenlerine
duzeyi X=4,54 iken buna sahip olma duzeyi

gore onem

X=4,40 'dir. Tablo 23'de goruldugu gibi siruf

ogretmenlerinin, "Snuf yonetimi ve ogrencilerle iletisimi" boyutunu olusturan davranislanna
gosterdikleri

onem duzeyi ile bu davramslara

sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi

lehinde anlamli bir farkhlik gorulmustur. Burada snuf ogretmenlerinin
ogrencilerle

iletisimi"

uygulayabildikleri

boyutunda

uygulamaya

verdikleri

"Simf yonetimi ve

oneme gore gercekte daha az

seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem

1 -j; Performans

degerlendirme

kanunundaki arnac ve ilkeleri gerceklestirmedeki

formu'nun

"Milli

egitimin temel

cabasi'' boyutunu olusturan davramslann

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda fark var midir? (sorular 58,59)
sorularmda simf ogretmenlerinin

gorusleri almnustir. Buna gore Tablo 24'de de goruldtlgtl
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gibi "Milli egitimin temel kanunundaki amac ve ilkeleri" boyutunu olusturan davramslann
onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi lehine anlamh bir
orta duzeyde iliski oldugu gorulmustur.tr= ,706 p<0.05).

Tablo-24. Snnf ogretmenlerinin "Milli egitimin temel kanunundaki amae ve
ilkeleri gereeklestirmedeki eabasi" boyutunu olusturan davramslarm onem diizeyi ile bu
davramslara sahip olma diizeyi arasmdaki korelasyon
Anlamhhk
N
& 216

METKsahipolma

Pair

Korelasyon

Duzeyi

,706

,000

METKonemduzeyi

1

Tablo-25. Smif ogretmenlerinin "Milli egitimin temel kanunundaki amac ve
ilkeleri gereeklestirmedeki

eabasi"

Sahip Olma Diizeyi ile Milli egitimin temel

kanunundaki amae ve ilkeleri gereeklestirmedeki eabasi Onem Derecesi arasmdaki t
testi sonucu
Olcum (Milli egitimin
temel kanunundaki

-

N

X

ss

sd

t

p

215

-3,190

,002

amac ve

gerceklestirmedeki

ilkeleri
cabasi)

Sahip Olma Duzeyi

216

4,39

,648

Onem Derecesi

216

4,50

,684

Milli egitimin temel kanunundaki amac ve ilkeleri gerceklestirmedeki

cabasi sahip

olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamh bir fark bulunmustur ( t(215)= -3,190 ve
p<0.05). Simf ogretmenlerine
X=4,39

gore onem duzeyi

'dir. Tablo 25'de goruldugt;

x =4,50 iken buna sahip olma duzeyi

gibi smif ogretmenlerinin,

"Milli egitimin temel

kanunundaki amac ve ilkeleri" boyutunu olusturan davraruslanna gosterdikleri

onem duzeyi

ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi lehinde anlamh bir farkhhk
gorulmustur.

Burada simf ogretmenlerinin

""Milli egitimin temel kanunundaki

amac ve

ilkeleri boyutunda uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri
seklinde yorumlanabilinir.
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2- Okul yoneticilerinin

algtlanna gore performans degerlendirme formunda yer

alan davramslara, sunf ogretmenlerinin sahip olma diizeyi ile onem diizeyi

Alt Problem 2 -a; Performans degerlendirme

formu'nun "Alan Bilgisini egitim ve

ogretime yansitma" boyutunu olusturan davraruslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip
olma duzeyleri arasmda fark var midir? (sorular 1,2 ve 3). Okul yoneticilerinin

gorusleri

almmistir.

Tablo-26. Ydneticilere gore smif ogretmenlerinin "Alan Bilgisini egitim ve
ogretime yansnma" Sahip Olma Diizeyi ile Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
019-Um (Alan Bilgisini

-

N

X

ss

sd

t

p

69

8,238

,000

egitim ve ogretime yansitma)
Sahip Olma Duzeyi

70

3,99

,595

Onem Derecesi

70

4,62

,369

Alan bilgisini egitim ve ogretime yansitma sahip olma duzeyi ile onem derecesi
arasmda anlamli bir fark bulunmustur ( t(69)= 8,238 ve p<0.05). Yoneticilere gore onem
duzeyi- X=4,62 iken buna sahip olma duzeyi
ogretmenlerinin,
davramslanna

"Alan

bilgisini

gosterdikleri

egitim

X=3,99 'dur. Tablo 26'de goruldugu gibi snuf
ve

ogretime

yansitma"

boyutunu

olusturan

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

onem duzeyi lehinde anlamh bir farkhhk gorulmustur, Buna gore yoneticilerin algilanna gore
smif ogretmenleri

"Alan bilgisini egitim ve ogretime yansitma" boyutunda

uygulamaya

verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -b; Performans

degerlendirme

cahsmasi" boyutunu olusturan davramslann

formu'nun

"Planlama ve hazirhk

onem duzeyi ile bu davramslara

sahip olma

duzeyi arasmda fark var rmdir? (sorular 4,5,6,7,8,9). Okul yoneticilerinin gorusleri almrmsnr.

Tablo-27. Ydneticilere

gore snnf ogretmenlerinin "Planlama ve hazirhk

~ab~mas1" Sahip Olma derecesi ile Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
t
sd
ss
N
019-Um

(Planlama

ve

X

p

hazirlik cahsmasi )
Sahip Olma Duzeyi

70

3,98

,576

Onem Derecesi

70

4,52

,378
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69

7,831

,000

Planlama ve hazirhk calismasi

sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamh

bir fark bulunmustur ( t(69)= 7,831 ve p<0.05). Yoneticilere gore onern duzeyi x =4,52 iken
buna sahip olma duzeyi
"Planlama

x =3,98 'dir.

ve hazirhk calismasi"

Tablo 27'de goruldugu gibi simf ogretmenlerinin,

boyutunu olusturan davramslanna

gosterdikleri

onem

duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda onern duzeyi lehinde anlamh bir
farkhlik gorulmustur. Buna gore yoneticilerin algilanna gore smif ogretmenleri " Planlama ve
hazirhk

calismasi"

boyutunda

uygulamaya

verdikleri

oneme

gore

gercekte

daha az

uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -c; Performans

degerlendirme

formu'nun

"Ders ici etkinlikler"

boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davranislara sahip olma duzeyi arasmda
fark var rmdir? ( sorular

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22).

Okul yoneticilerinin

gorusleri almrmstir.

Tablo-28. Ydnetieilere gore sunf ogretmenlerinin "Ders i~i etkinlikler" Sahip
Olma Diizeyi ile Ders iei etkinlikler Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
Olcum

(Ders

191

N

X

ss

sd

t

p

69

9,343

,000

etkinlikler)
Sahip Olma Duzeyi

70

3,73

,683

Onem Derecesi

70

4,52

,438

Ders ici etkinlikler sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamli bir fark
bulunmustur ( t(69)= 9,343ve p<0.05). Yoneticilere gore onem duzeyi x =4,52 iken buna
sahip olma duzeyi x =3,73 'dur,

Tablo 28'de goruldugu gibi simf ogretmenlerinin, "Ders ici

etkinlikler" boyutunu olusturan davranislanna

gosterdikleri

onem duzeyi ile bu davraruslara

sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi lehinde anlamh bir farkhlik gorulmustur, Buna gore
yoneticilerin algilanna gore simf ogretmenleri "Ders ici etkinlikler" boyutunda uygulamaya
verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri

Alt Problem

2 -d; Performans

degerlendirme

seklinde yorumlanabilir.

formu'nun

"Basanyi olcme ve

degerlendirme cahsmalan" boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara

80

sahip

olma

duzeyi

arasmda

fark

var

rmdir?

(sorular

23,24,25,26,27,28,29).

Okul

yoneticilerinin goursleri almnustir.

Tablo-29. Yoneticilere gore sunf

"Basarryi

ogretmenlerinin

ol~me ve

degerlendirme eahsmalari" Sahip Olma Diizeyi ile "Basarry; ol~me ve degerlendirme
eahsmalari" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
Olcum (Basanyi olcme

-

N

X

ss

sd

t

p

69

9,971

,000

ve degerlendirme calismalar)
Sahip Olma Duzeyi

70

3,66

,689

Onem Derecesi

70

4,50

,465

Basanyi olcme ve degerlendirme cahsmalan

sahip olma duzeyi ile onem derecesi

arasmda anlamh bir fark bulunmustur ( t(69)= 9,971 ve p<0.05). Yoneticilere gore onem
duzeyi X=4,50 iken buna sahip olma duzeyi
ogretmenlerinin,
davramslanna

"Basanyi
gosterdikleri

olcrne

ve

X=3,66 'dir, Tablo 29'de goruldugt; gibi simf

degerlendirme

cahsmalan"

boyutunu

olusturan

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda

onem duzeyi lehinde anlamh bir farkhhk gorulmustur. Buna gore yoneticilerin algilanna gore
simf ogretmenleri

"Basanyi olcme ve degerlendirme

cahsmalan"

boyutunda uygularnaya

verdikleri onerne gore gercekte daha az uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -e; Performans degerlendirme formu'nun "Rehberlik yaprna" boyutunu
olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davranislara sahip olma duzeyi arasmda fark var
rmdir? (sorular 30,31,32,33). Okul yoneticilerinin gorusleri almrmsur.

Tablo-30. Yoneticilere gore snnf ogretmenlerinin "Rehberlik yapma" Sahip
Olma Diizeyi ile "Rehberlik yapma" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
N

X

ss

sd

t

p

Sahip Olma Duzeyi

70

3,91

,775

69

7,522

,000

Onem Derecesi

70

4,61

,421

619um

(Rehberlik

yapma)

Rehberlik yapma sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlarnh bir fark
bulunmustur ( t(69)= 7,522 ve p<0.05). Yoneticilere gore onem duzeyi x =4,61 iken buna
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sahip olma duzeyi x =3,91 'dir. Tablo 30'de goruldugu gibi simf ogretmenlerinin, "Rehberlik
yapma" boyutunu olusturan davramslanna

gosterdikleri

onem diizeyi ile bu davramslara

sahip olma diizeyi arasmda onem diizeyi lehinde anlamh bir farkhhk gorulmustur. Buna gore
yoneticilerin

algilanna gore simf ogretmenleri "Rehberlik yapma" boyutunda uygulamaya

verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -f; Performans

degerlendirme

formu'nun

"Ders d1~1 etkinlikler"

boyutunu olusturan davramslann onem diizeyi ile bu davraruslara sahip olma diizeyi arasmda
fark var rmdir? (sorular 34,35,36,37,38). Okul yoneticilerinin gorusleri almrrustir.

Tablo-31. Ydnetieilere gore snnf ogretmenlerinin "Ders d1~1 etkinlikler" Sahip
Olma Diizeyi ile "Ders d1~1 etkinlikler" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
p
t
sd
ss
N
619um

(Ders

d1~1

X

etkinlikler)
Sahip Olma Duzeyi

70

3,78

,698

Onem Derecesi

70

4,55

,482

69

8,879

,000

Ders d1~1 etkinlikler sahip olma diizeyi ile onem derecesi arasmda anlamh bir fark
bulunmustur ( t(69)= 8,879 ve p<0.05). Yoneticilere gore onem duzeyi x =4,55 iken buna
sahip olma diizeyi x =3,78 'dir. Tablo 30'de goruldugu gibi smif ogretmenlerinin, "Ders d1~1
etkinlikler" boyutunu olusturan davrarnslanna gosterdikleri

onem diizeyi ile bu davraruslara

sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi lehinde anlamh bir farkhhk gorulmustur. Buna gore
yoneticilerin algilanna gore simf ogretmenleri "Ders d1~1 etkinlikler" boyutunda uygulamaya
verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -g; Performans degerlendirme

formu'nun

"Okulun genel isleyisine

katkisi" boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi
arasmda fark var midir? (sorular 39,40,41,42,43,44). Okul yoneticilerinin gorusleri ahnrmstrr.
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Tablo-32. Yoneticilere gore snnf ogretmenlerinin "Okulun genel i~leyi~ine
katkisi" Sahip Olma Diizeyi ile "Okulun genel isleyisine katkisi" Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu
Olcum (Okulun

genel

-

N

X

ss

sd

t

p

69

8,469

,000

isleyisine katkisi)
Sahip Olma Duzeyi

70

3,90

,664

Onem Derecesi

70

4,59

,475

Okulun genel isleyisine katkisi sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamh
bir fark bulunmustur ( t(69)= 8,469 ve p<0.05). Yoneticilere gore onern duzeyi x =4,59 iken
buna sahip olma duzeyi

x =3,90 'dir. Tablo 32'de goruldugt; gibi snuf ogretmenlerinin,

"Okulun genel isleyisine katkisi" boyutunu olusturan davranislanna
duzeyi ile bu davramslara
farkhhk gorulmustur.

gosterdikleri

onem

sahip olma duzeyi arasmda onern duzeyi lehinde anlamh bir

algilanna gore smif ogretmenleri "Okulun

Buna gore yoneticilerin

genel isleyisine katkisi" boyutunda uygulamaya

verdikleri oneme gore gercekte daha az

uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -h;Performans

degerlendirme formu'nun "Kisilik ozellikleri" boyutunu

olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davrarnslara sahip olma duzeyi arasmda fark var
rmdir? (sorular 45,46,47,48,49,50,51).

Okul yoneticilerinin gorusleri almrmstir.

Tablo-33. Ydneticilere gore sunf ogretmenlerinin "Ki~ilik ozellikleri" Sahip Olma
Diizeyi ile "Kisilik ozellikleri" Onem Derecesi arasmdaki t testi sonucu
(Ki~ilik

Olcum
ozellikleri)

N

X

ss

sd

t

p

69

7,369

,000

Sahip Olma Duzeyi

-,
70

4,14

,591

Onem Derecesi

70

4,64

,410

"Kisilik ozellikleri" sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamh bir fark
bulunmustur ( t(69)= 7,369 ve p<0.05). Tablo 33'de goruldugu gibi sirnf ogretmenlerinin,

"Kisilik ozellikleri" boyutunu olusturan davramslanna gosterdikleri onem duzeyi ile bu
davramslara

sahip

olma

duzeyi

arasmda

onem

duzeyi

lehinde

anlamh

bir farkhlik

gorulmustur. Buna gore yoneticilerin algilanna gore simf ogretmenleri "Kisilik ozellikleri"
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boyutunda uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri

seklinde

yorumlanabilir.

Alt Problem

2 -1; Performans

degerlendirme

formu'nun

"Simf yonetimi

ve

ogrencilerle iletisimi" boyutunu olusturan davramslann onem duzeyi ile bu davramslara sahip
olma duzeyi arasmda fark var midir? (sorular 52,53,54,55,56,57).

Okul yoneticilerinin

gorusleri almnustir.

Tablo-34. Ydneticllere gore sunf ogretmenlerinin "Snnf yonetimi ve ogrencilerle
iletisimi" Sahip Olma Diizeyi ile "Suuf yonetimi ve ogrencilerle iletisimi" Onem Derecesi

arasmdaki t testi sonucu
N

X

ss

sd

t

p

Sahip Olma Duzeyi

70

3,97

,605

69

8,505

,000

Onem Derecesi

70

4,59

,407

Olcum (Siruf yonetimi
ve ogrencilerle iletisimi)

Siruf yonetimi ve ogrencilerie iletisimi sahip olma duzeyi ile onem derecesi arasmda
anlamh bir fark bulunmustur

( t(69)= 8,505 ve p<0.05). Yoneticilere

X=4,59 iken buna sahip olma duzeyi

X=3,97

gore onem duzeyi

'dir. Tablo 34'de goruldugi; gibi siruf

ogretmenlerinin, "Smif yonetimi ve ogrencilerle iletisimi" boyutunu olusturan davramslanna
gosterdikleri

onem duzeyi ile bu davramslara

lehinde anlamh bir farkhhk
ogretmenleri

gorulmustur.

sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi

Buna gore yoneticilerin

"Smif yonetimi ve ogrencilerle

algilanna

iletisimi" boyutunda uygulamaya

gore smif
verdikleri

oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 2 -j; Performans

degerlendirme

kanunundaki amac ve ilkeleri gerceklestirmedeki

formu'nun

"Milli egitimin temel

cabasi" boyutunu olusturan davramslann

onem duzeyi ile bu davramslara sahip olma duzeyi arasmda fark var midir? (sorular 58,59).
Okul yoneticilerinin gorusleri almrrustir.

84

Tablo-35. Yoneticilere

gore simf ogretmenlerinin "Milli egitimin temel

kanunundaki amae ve ilkeleri ger~ekle~tirmedeki eabasi" Sahip Olma Diizeyi ile Milli
egitimin temel kanunundaki amae ve ilkeleri ger~ekle~tirmedeki eabasi Onem Derecesi
arasmdaki t testi sonucu
Olcum (Milli egitimin
temel kanunundaki

ss

sd

t

p

X

69

6,648

,000

-

N

amac ve

ger9ekle$tirmedeki

ilkeleri
cabasi)

Sahip Olma Duzeyi

70

4,09

,732

Onem Derecesi

70

4,61

,524

Milli egitimin temel kanunundaki

amac ve ilkeleri gerceklestirmedeki

olma duzeyi ile onem derecesi arasmda anlamh bir fark bulunmustur

cabasi sahip

( t(69)= 6,648 ve

p<0.05). Yoneticilcre gore onem duzeyi x =4,61 iken buna sahip olma duzeyi x =4,09 'dur.
Tablo 35'de goruldugu gibi ~1mf ogretmenlerinin, "Milli egitimin temel kanunundaki amac ve
ilkeleri ger9ekle~tirmedeki

cabasi" boyutunu olusturan davram~lanna

duzeyi ile bu davramslara

sahip olma duzeyi arasmda onem duzeyi lehinde anlamh bir

farkhhk

gori.ilmi.i$ti.ir. Buna gore yoneticilerin

egitimin

temel

uygulamaya

kanunundaki

verdikleri

amac

oneme

ve ilkeleri

gore

gercekte

algilanna

gore simf ogretmenleri

ger9ekle~tirmedeki
daha

gosterdikleri

az

cabasi"

uygulayabildikleri

onem

"Milli

boyutunda
seklinde

yorumlanabilir.

3- Okul yoneticilerinin ve snnf ogretmenlerinin algdarma gore Performans
degerlendirme formunda yer alan davramslara sunf ogretmenlerinin sahip olma diizeyi

Alt Problem 3 -a; Performans degerlendirmc formu'nun

"Alan Bilgisini egitim ve

ogretime yansitma" boyutunu olusturan sahip olma davram~lannm ogretmen ve yoneticilere
gore farki varmidir ?( sorular 1,2 ve 3) sorulanna simf ogretmenlerinin ve okul yoneticilerinin
gorusleri ahnm1$tlr. Bagimsiz gruplar arasi t testi uygulanm1$tlr.

Tablo-36. "Alan Bilgisini egitim ve ogretime yansitma" boyutunuda ogretmen ve

yoneticinin Sahip Olma Diizeyi arasmdaki t testi sonucu
ss
N
Gorev
X
Ogretmen

216

4,20

,631

Yonetici

70

3,99

,595

sd

t

p

284

2,490

,013*

"Alan bilgisini egitim ve ogretime yansrtma" sahip olma duzeyi boyutunda snuf
ogretmenleri ve yoneticiler

arasmda anlamh bir fark bulunmustur (p<0.05). Simf

ogretmenlerine gore sahip olma duzeyi x =4,20 iken yoneticilerde x =3 ,99' dur. - Buna gore
Tablo 36'da goruldugu gibi simf ogretmenlerinin, "Alan bilgisini egitim ve ogretime
yansrtma" boyutunu olusturan davramslara sahip olma duzeyi, simf ogretmenleri kendilerini

okul yoneticilerine gore daha yuksek dtizeyde algiladiklan seklinde yorumlanabilir.
Alt problem 3-b; Performans degerlendirme formu'nun "Planlama ve hazirhk
cahsmasi'' boyutunu olusturan sahip olma davramslanmn ogretmen ve yoneticilere gore farki
varrmdir ? (sorular 4,5,6,7,8,9) sorulannda smif ogretmenlerinin ve okul yoneticilerinin
gorusleri almnustir. Bagimsiz gruplar arasi t testi uygulanrmstrr.

Tablo-37. Planlama ve hazirhk ~ah~mas1 boyutunuda ogretmen ve yoneticinin
Sahip Olma Diizeyi arasmdaki t testi sonucu
X

ss

sd

t

p

216

4,25

,537

284

3,691

,000*

70

3,98

,576

Gorev

N

Ogretmen
Yonetici

-

"Planlama ve hazirhk cahsmasi'' sahip olma dtizeyi boyutunda siruf ogretmenleri ve
yoneticiler arasmda anlamh bir fark bulunmustur (p<0.05). Simf ogretmenlerine gore sahip

olma dtizeyi x =4,25 iken yoneticilerde x =3,98'dir. Buna gore Tablo 37'da goruldugu gibi
simf ogretmenlerinin, "Planlama ve hazirlik cahsmasr" boyutunu olusturan davramslara sahip

olma duzeyi, smif ogretmenleri kendilerini okul yoneticilerine gore daha yuksek duzeyde
algiladiklan seklinde yorumlanabilir.
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Alt Problem

3 -c; Performans

degerlendirme

formu'nun "Ders ici etkinlikler"

boyutunu olusturan sahip olma davramslannm ogrctmcn ve yoneticilere gore farki varmidir ?
( sorular 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22)

sorularmda snuf ogretmenlerinin

ve okul

yoneticilerinin gorusleri almmistir. Bagrmsiz gruplar arasi t testi uygulanrmsur.

Tablo-38. Ders i~i etkinlikler boyutunuda ogretmen ve ydnettcinin Sahip Olma
Diizeyi arasmdaki t testi sonucu
X

ss

sd

t

p

216

4,07

,507

284

4,473

,000*

70

3,73

,683

Go rev

N

Ogretrncn
Yonetici

"Ders ici etkinlikler" sahip olma duzeyi boyutunda simf ogretmenleri ve yoneticiler
arasmda anlamh bir fark bulunmustur (p<0.05). Smif cgretmenlerine gore sahip olma duzeyi

X=4,07

iken yoneticilerde

ogretmenlerinin,

X=3,73'dir.

Buna gore Tablo 38'da goruldugu

gibi simf

"Ders ici etkinlikler" boyutunu olusturan davraruslara sahip olma duzeyi,

smif ogretmenleri

kendilerini okul yoneticilerine

gore daha yuksek duzeyde algiladiklan

seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem
degerlendirme
yoneticilere

3 -d; Performans

cahsmalan"
gore

ogretmenlerinin

farki

boyutunu
varrmdir

degerlendirme

olusturan
?

ve okul yoneticilerinin

(sorular

formu'nun "Basanyi olcme ve

sahip olma davraruslanrun
23,24,25,26,27,28,29)

ogretmen ve

sorulanda

smif

gorusleri almmistir. Bagimsiz gruplar arasi t testi

uygulanrmstrr.

Tablo-39. Basariyr ol~me ve degerlendirme eahsmalari boyutunuda ogretmen ve
yoneticinin Sahip Olma Diizeyi arasmdaki t testi sonucu
Go rev

N

X

ss

sd

t

p

Ogretmcn

216

4,01

,557

284

4,384

,000*

Yonetici

70

3,66

,689

"Basanyi olcme ve degerlendirme
ogretmenleri

ve

yoneticiler

arasmda

cahsmalan" sahip olma duzeyi boyutunda simf
anlamli
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bir

fark

bulunmustur

(p<0.05).

Smif

ogretmenlerine
Tablo

39'da

gore sahip olma duzeyi X=4,01 iken yoneticilerde
goruldugu

gibi simf ogretmenlerinin,

"Basanyi

X=3,66'd1r. Buna gore

olcme ve degerlendirme

cahsmalan" boyutunu olusturan davranislara sahip olma duzeyi, smif ogretmenleri kendilerini
okul yoneticilerine gore daha yuksek duzeyde algiladiklan seklinde yorumlanabilir.

Alt Problem 3 -e; Performans degerlendirme formu'nun "Rehberlik yapma" boyutunu
olusturan sahip olma davraruslanrun ogretrnen ve yoneticilere gore farki varrmdir ? (sorular
30,31,32,33) sorulannda

smif ogretmenlerinin

ve okul yoneticilerinin

gortisleri almrmstir.

Bagimsiz gruplar arasi t testi uygulanrmstir.

Tablo-40. Rehberlik yapma boyutunuda ogretmen ve yoneticinin Sahip Olma
Diizeyi arasmdaki t testi sonucu
X

ss

sd

t

p

216

4,38

,553

284

5,544

,000*

70

3,91

,775

Go rev

N

Ogretmen
Yonetici

"Rehberlik yapma" sahip olma duzeyi boyutunda smif ogretmenleri ve yoneticiler
arasmda anlamli bir fark bulunmustur (p<0.05). Smif ogretmenlerine gore sahip olma duzeyi
x =4,3 8 iken yoneticilerde

x =3 ,91 'dir.

Buna gore Tab lo 40' da goruldugu

gibi siruf

ogretmenlerinin, "Rehberlik yapma" boyutunu olusturan davramslara sahip olma duzeyi, smif
ogretmenleri kendilerini okul yoneticilerine gore daha yuksek duzeyde algiladiklan seklinde
yorumlanabilir.

Alt Problem

3 -f, Performans

degerlendirme

formu'nun

"Ders d1~1 etkinlikler"

boyutunu olusturan sahip olma davraruslannm ogretmen ve yoneticilere gore farki varmidir ?
(sorular 34,35,36,37,38)

sorulannda

smif ogretmenlerinin

ve okul yoneticilerinin

gorusleri

almnusnr. Bagimsiz gruplar arasi t testi uygulanmistir.

Tablo-41. Ders d1~1 etkinlikler boyutunuda ogretmen ve yoneticinin Sahip Olma
Diizeyi arasmdaki t testi sonucu
Go rev

N

X

ss

sd

t

p

284

6,055

,000*

-

Ogretmen

216

4,26

,537

Yonetici

70

3,78

,698
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Ders d1~1 etkinlikler sahip olma duzeyi boyutunda simf ogrermenleri ve yoneticiler
arasmda anlamh bir fark bulunmustur (p<0.05). Smif ogretmenlerine gore sahip olma duzeyi
x =4,26 iken yoneticilerde
ogretmenlerinin,

x =3,78'dir.

Buna gore Tablo 41 'de goriildiigii gibi simf

"Ders d1~1 etkinlikler" boyutunu olusturan davramslara sahip olma duzeyi,

simf ogretrnenleri kendilerini okul yoneticilerine

gore daha yuksek duzeyde algiladtklan

seklinde yorurnlanabilir.

Alt Problem 3 -g;· Performans degerlendirme

formu'nun

katkisi" boyutunu olusturan sahip olrna davramslanmn

"Okulun genel isleyisine

ogretrnen ve yoneticilere gore farki

varmidir ?(sorular 39,40,41,42,43,44) sorulannda smif ogretrnenlerinin ve okul yoneticilerinin
gorusleri almrmstir. Bagimsiz gruplar arasi t testi uygulanmistir.

Tablo-42. Okulun genel i~leyi~ine katkisi boyutunuda ogretmen ve yoneticinin
Sahip Olma Diizeyi arasmdaki t testi sonucu
X

ss

sd

t

p

216

4,39

,554

284

6,118

,000*

70

3,90

,664

Go rev

N

Ogretmen
Yonetici

Okulun genel isleyisine katkisi sahip olrna duzeyi boyutunda simf ogretrnenleri ve
yoneticiler arasmda anlamh bir fark bulunmustur (p<0.05). Simf ogretrnenlerine gore sahip
olrna duzeyi x =4,39 iken yoneticilerde

x =3,90'd1r. Buna gore Tablo 42'de goriildiigii gibi

smif ogretrnenlerinin, "Okulun genel isleyisine katkisi'' boyutunu olusturan davramslara sahip
olrna duzeyi, snuf ogretrnenleri kendilerini okul yoneticilerine

gore daha yuksek duzeyde

algiladiklan seklinde yorurnlanabilir.

Alt Problem 3 -h; Performans degerlendirme forrnu'nun "Kisilik ozellikleri'' boyutunu
olusturan sahip olrna davramslartmn ogretmen ve yoneticilere gore farki varmidir ? (sorular
45,46,4 7 ,48,49,50,51)

sorularmda

simf ogretrnenlerinin

almrmstir. Bagimsiz gruplar arasi t testi uygulanrmstir.
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ve okul yoneticilerinin

gorusleri

Tablo-43. Kisilik ozellikleri boyutunuda ogretmen ve yoneticinin Sahip Olma
Diizeyi arasmdaki t testi sonucu
X

ss

sd

t

p

216

4,58

,717

284

4,608

,000*

70

4,14

,591

Go rev

N

Ogretmen
Yonetici

-

"Kisilik ozellikleri" sahip olma duzeyi boyutunda simf ogretmenleri ve yoneticiler
arasmda anlamh bir fark bulunmustur (p<0.05). Simf ogretmenlerine gore sahip olma duzeyi
X=4,58 iken yoneticilerde

X=4,14'diir.

Buna gore Tablo 43'de goruldugu

gibi srmf

ogretmenlerinin, "Kisilik ozellikleri'' boyutunu olusturan davramslara sahip olma duzeyi, simf
ogretmenleri kendilerini okul yoneticilerine gore daha yuksek duzeyde algiladiklan seklinde
yorumlanabilir.

Alt problem 3-1; Performans degerleudirme formu'nun "Simf yonetimi ve ogrencilerle

iletisimi" boyutunu olusturan sahip olma davramslanmn ogretmen ve yoneticilere gore farki
varmidir ?(sorular 52,53,54,55,56,57) sorulannda smif ogretmenlerinin ve okul yoneticilerinin
gorusleri almrmsnr. Bagunsiz gruplar arasi t testi uygulanrmstir.

Tablo-44. Snnf yonetimi ve ogrencilerle iletisfmi boyutunuda ogretmen ve
yoneticinin Sahip Olma Diizeyi arasmdaki t testi sonucu
ss
N
Go rev

X

Ogretmen

216

4,40

,514

Yonetici

70

3,97

,605

"Smif yonetimi
ogretmenleri
ogretmenlerine

ve

ve ogrencilerle

yoneticiler

arasmda

iletisimi"
anlamli

t

p

284

5,709

,000*

sahip olma duzeyi

bir

fark

bulunmustur

gore sahip olma duzeyi x =4,40 iken yoneticilerde

Tab lo 44' de goruldugu gibi smif ogretmenlerinin,
boyutunu

sd

olusturan

davramslara

siruf

(p<0.05).

Suuf

x =3,97' dir. Buna gore

"Smif yonetimi ve ogrencilerle iletisimi"

sahip olma duzeyi, smif ogretmenleri

yoneticilerine gore daha yuksek duzeyde algiladiklan seklinde yorumlanabilir.
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boyutunda

kendilerini

okul

Alt Problem
kanunundaki

3 -j ;Performans

degerlendirme

amac ve ilkeleri gerceklestirmedeki

formu'nun

"Milli

egitimin

temel

cabasi" boyutunu olusturan sahip olma

davramslanrun ogretmen ve yoneticilere gore farki varrmdir ? (sorular 58,59) sorulannda siruf
ogretmenlerinin

ve okul yoneticilerinin

gorusleri almmisur. Bagimsiz gruplar arasi t testi

uygulanmistrr.

Tablo-45. Milli egitimin temel kanunundaki amae ve ilkeleri gereeklestirmedeki
eabasi boyutunuda ogretmen ve yoneticinin Sahip Olma Diizeyi arasmdaki t testi sonucu
X

ss

sd

t

p

216

4,39

,648

284

3,292

,001 *

70

4,09

,732

Go rev

N

Ogrctmen
Yonetici

Milli egitimin temel kanunundaki amac ve ilkeleri gerceklestirmedeki

cabasi sahip

olma duzeyi boyutunda smif ogretmenler ve yoneticiler arasmda anlamh bir fark bulunmustur
(p<0.05).

Smif

ogretmenlerine

gore

sahip

olma

duzeyi

x =4,39

iken

x =4,09' dur. Buna gore Tab lo 45 'de goruldugi; gibi smif ogretmenlerinin,
temel

kanunundaki

amac

ve ilkeleri

gerceklestirmedeki

cabasi"

yoneticilerde

"Milli egitimin

boyutunu

olusturan

davrarnslara sahip olma duzeyi, simf ogretmenleri kendilerini okul yoneticilerine gore daha
yuksek duzeyde algiladiklan seklinde yorumlanabilir.

4- Sunf Ogretmenlere gore onem diizeyi ile okul yoneticilere gore onem diizeyi
arasmdaki fark ile ilgili bulgular
Alt Problem

4; snuf ogretmenlere gore onem duzeyi ile okul yoneticilere gore onem

duzeyi arasmda fark var rrudir? Sorusuna snuf ogretmenlerinin

ve okul yoneticilerinin

gorusleri ahnrmstir. Bagimsiz gruplar arasi t testi uygulanmisur.

Tablo-46. Snnf iigretmenlere gore onem diizeyi ile okul ydneticilere gore onem
diizeyi arasmda fark
X

ss

sd

t

p

216

4,49

,428

394

1,295

,196

70

4,56

,366

Go rev

N

Ogretmen
Yonetici
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Tablo 46'da goruldugu gibi; suuf ogretmenlere gore onem di.izeyi ile okul yoneticilere
gore onem di.izeyi arasmda fark var yoktur (t=l,295 ve p>0,05). Buna gore simf ogretmenleri
ve okul yoneticileri

performans

degerlendirme

formunda

yer alan davraruslara

yi.iksek

di.izeyde onemli gormektedirler.

Son olarak birinci alt problem olan, "Simf ogretmenlerinin algilanna gore performans
degerlendirmesinde

kullamlan formun'da yer alan davramslara, siruf ogretmenlerinin

sahip

olma di.izeyleri ile onern di.izeyleri arasmdaki fark" sorusuna ait bulgular, 59 davramsi iceren
bir sekilde tablo halinde ek 3 'te verilmistir,
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BOLUMV

SONU<; VE ONERiLER

Bu bolumde, arastirmada elde edilen bulgulara dayah olarak vanlan sonuclara ve
onerilere yer verilmistir. Sonuclar basta belirtilen dort problem ve bu problemlere ait alt
problemlere yamt seklinde sunulmustur,

Sonuelar

l .Smif ogretmenlerinin performans degerlendirme formunda yer alan davramslann,
smif ogretmenlerinin algilanna gore sahip olma duzeyleri ile onem duzeyleri arasmdaki fark
ortaya cikrmstir. Bunlar;
a. Performans degerlendirme formunun "Alan Bilgisini egitim ve cgretime yansrtma"
boyutunu olusturan davramslar; "Alam ile ilgili kavram ilke ve genellemeleri bilir,
Gelismeleri izler, Alam ile ilgili konulan diger alanlarla iliski kurar ve Derslerin islenisinde
gunluk hayati ile iliskilendirir" maddelerin siruf ogretmenlerinin sahip olma duzeyi ile bu
maddelere onem duzeyi arasmda fark ortaya cikrrustrr. Buna gore simf ogretmenleri bu
davranislara sahip olmasma ragmen bu davraruslan uygulamaya verdikleri oneme gore
gercekte daha az uygulayabildikleri seklinde sonuc ortaya cikmistir.
b. Performans degerlendirme formunun "Planlama ve hazirhk cahsmasi" boyutunu
olusturan davramslar; "zumrede alman kararlara katki verir, zumrede alman kararlan uygular,
unitelendirilmis yillik planlan dersin ogretim programma uygun olarak hazirlar, Ataturkculuk
ile ilgili konulan hazirlarna ve gerektiginde derslerde de yer verir, ders planlarmda konunun
amaclanna gore yontem belirler, dersin ve konunun ozelligine gore onceden egitim ogretim
ortami hazirlar" maddelerinin siruf ogretmenlerinin sahip olma duzeyi ile bu maddelere onem
gosterme duzeyi arasmda fark ortaya cikrrustir. Smif ogretmenleri bu davranislara sahip
olmalanna ragmen bu davramslan uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az
uygulayabildikleri seklinde sonuc ortaya cikrmstir.
c.

Performans degerlendirme formunun " Ders ici etkinlikler" boyutunu olusturan

davramslar "Ogrcncilcrine konunun hedeflerini onceden bildirir, ogrencileme islenecek
konunun ana hatlanm belirtir, ders esnasmda ogrencilerin ilgi ve dikkatini cekecek konunun
amacma yonlendirir, her konu icin aynlan surey etkili kullamr, onceden ogrenenlerle islenen
konu arasmda bag kurar, konunun ozelligine gore metod ve tekniklerini uygular, ogrencilerin
93

ogrcnmc diizeylerini dikkate alarak seviye gruplan olusturur ve konuyu isler, ogrencilerin
ogretim etkinligine aktif katilumm

saglar, ogrcnmc siirecinde yeni teknolojileri

dersin konusuna uygun kaynak arac-gerecten
yanhshklanm

yararlarur, ogrencinin

kullamr,

ogrenme eksiklerini,

giderir, ogrencilerin konuyu anlayip anlamadiklanm cesitli yontemlerle kontrol

eder, cgrencilerin islenecek konu ile ilgili onceden hazirlik yapmasi saglamr" maddelerinin
smif ogretmenierinin sahip olma duzeyi ile bu maddelere onem gosterme duzeyi arasmda fark
ortaya cikrmstir. Suuf ogretmenleri bu davramslara sahip olmalanna ragmen bu davramslan
uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri

seklinde sonuc ortaya

cikrrustir.
d.
cahsmalan"

Performans

degerlendirme

formunun

"Basanyi

olcme

ve

degerlendirme

boyutunu olusturan davramslar; "Islenen konularla ogrencilere kazandmlmasi

amaclanan bilgi ve davranislan

olcebilecek nitelik ve nicelikte olcme araclanru hazirlar ve

uygular, olcme ve degerlendirme
eksikleri giderir, odevlerle

tekniklerini

ilgili planlama

kullamr, smav sonuclanna

ve arastirma cahsmalan

hususlannda ogrencilere rehberlik yapar, odev ve proje cahsmalanrn
dersin ozelligine

gore is atolyeleri,

laboratuvar

vb. Cahsmalan

gore belirlenen

ile proje hazirlama
izler ve degerlendirir,

izler ve degerlendirir"

maddelerinin smif ogretmenlerinin sahip olma diizeyi ile bu maddelere onem gosterme diizeyi
arasmda fark ortaya cikrmsnr. Simf ogretmenleri bu davramslara sahip olmalanna ragmen bu
davramslan uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri

seklinde

sonuc ortaya ciknustir.
e. Performans

degerlendirme

davraruslar; "Ogrencilere
ogrencilerle

formunun

"Rehberlik

okuma ve cahsma aliskanligi

iyi iliskiler kurar, olumlu rol modelligi

problemlerinin

cozumunde

yardimci olur, ogrencilerin

yapma"

boyutunu

kazanmalannda

olusturan

rehberlik yapar,

yapar, ogrencilerin

egitimle

kisisel problemlerinin

ilgili

cozumunde

yardimci olur" maddelerinin smif cgretmenlerinin sahip olma diizeyi ile bu maddelere onem
gosterme duzeyi arasmda fark ortaya ciknustir. Smif ogretmenleri
olmalarma ragmen bu davramslan

uygulamaya

bu davramslara

sahip

verdikleri oneme gore gercekte daha az

uygulayabildikleri seklinde sonuc ortaya cikrmstir.
f. Performans
davramslar;

"Ogrenci

degerlendirme
velileri

etkinliklerin hazirlanmasmda

formunun "Ders d1~1 etkinlikler" boyutunu olusturan

ile isbirligi

yapar,

okuldaki

sosyal, kulturel

ve sportif

rol ahrve katihr, ogrencilerini okul ici ve okul d1~1 etkinliklere

ve yansmalara tesvik eder ve hazirlar, okul esyasinm bakim ve korunmasma ozen gosterir,
ogrenci ve velilerle ilgili ozel bilgileri gizli tutmayi ozen gosterir"
ogretmenlerinin

maddelerinin

smif

sahip olma diizeyi ile bu maddelere onem gosterme duzeyi arasmda fark
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ortaya cikmistir. Siruf ogretmenleri bu davraruslara sahip olmalarma ragrnen bu davramslan
uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri

seklinde sonuc ortaya

cikrrustir.
g. Performans degerlendirme

formunun "Okulun genel isleyisine katkisi" boyutunu

olusturan davrarnslar; "ilgili mevzuat ve kurallara uyar, okulun isleyisine iliskin kurallann
uygulanmasmda

yonetimle

isbirligi

yapar,

gorev

aldigi

kurul

ve

komisyonlarda

sorumlulugunu yerine getirir, okulun gelismesi ve irnkanlarm artmlmasi icin caba gosterir,
aday ogretmenlere rehberlik eder, islerini zamamnda ve diizenli yapar" maddelerinin
ogretmenlerinin

siruf

sahip olma diizeyi ile bu maddelere onem gosterme diizeyi arasmda fark

ortaya cikmisnr. Smif ogretmenleri bu davramslara sahip olmalanna ragmen bu davramslan
uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri

seklinde sonuc ortaya

cikrmstir.
h. Performans

degerlendirme

formunun

"Kisisel

ozellikler"

boyutunu

olusturan

davramslar; "Kihk kiyafet yonetmeligine uygun giyinir, sabirh ve hosgorulu olur, okunakh bir
yaziya sahip olur, ogrencileri ile karsihkli sevgi ve saygiya dayah iletisim kurar, kendine
giiven duyar, ogrencilerin kisiliklerine deger verir, meslegini severek yapar" maddelerinin
simf ogretmenlerinin sahip olma diizeyi ile bu maddelere onem gosterme diizeyi arasmda fark
ortaya cikmarrusnr. Suuf ogretmenleri bu davramslara sahip olma diizeyleri ile bu davramslan
uygulamaya

verdikleri

onem

duzeyi

aym

olmakta

ve

gercekte

bu

davranislan

uygulayabildikleri seklinde sonuc ortaya cikrmstir.
1.

Performans

degerlendirme

boyutunu olusturan davramslar;
etkinlikleriyle

formunun "Siruf yonetimi ve ogrencilerle

"Simf kurallanm

ogrencilerle

ogrencilere sorumluluk bilinci kazandmr,

iletisimi"

belirler, bireysel ve grup

ogrencilere olumlu yorumlan

ile

destekler ve ogrenme ortamma ceker, vucut dilini etkili bir sekilde kullamr ve etkili bir
konusmaya sahip olur, ogretim hizim ogrencilerin bilgi seviyesine gore ayarlar" maddelerinin
simf ogretmenlerinin sahip olma duzeyi ile bu maddelere onem gosterme diizeyi arasmda fark
ortaya cikmistir. Suuf ogretmenleri bu davraruslara sahip olmalarma ragmen bu davramslan
uygulamaya verdikleri oneme gore gercekte daha az uygulayabildikleri

seklinde sonuc ortaya

cikrmstir.

j Performans degerlendirme
ilkeleri gerceklestirmedeki

formunun "Milli egitim temel kanunundaki

cabasi" boyutunu olusturan davramslar; "KKTC'nin

amac ve ilkelerini planlamalannda

amac ve
egitiminin

yansrtir, Turk dilini ozelliklerini bozmadan ve asmliga

kacmadan ogretilmesine ozen gosterir" maddelerinin smif ogretmenlerinin sahip olma diizeyi
ile bu maddelere onem gosterme diizeyi arasmda fark ortaya cikrmstir. Simf ogretmenleri bu
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davramslara

sahip olmalanna

ragmen bu davramslan

gercekte daha az uygulayabildikleri

seklinde sonuc ortaya cikrmsnr.

Aynca simf ogretmenlerinin
degerlendirme

formunda

uygulamaya verdikleri oneme gore

algilanna

gore;

simf ogretmenlerinin

performans

yer alan davramslann "kisilik ozelikleri'' boyutunu

olusturan

diger alanlara nazaran daha yuksek di.izeyde( x =4,58) uyguladiklan

ortaya

91km1$tH. Bunun yam sira smif ogretmenler "Basanyi olcme ve degerlendirme"

alamm

olusturan

ortaya

davraruslan

davramslan

diger alanlara nazaran daha dusukf x =4,01) uyguladiklan

cikmistir.

2. Simf ogretmenlerinin performans degerlendirme formunda yer alan davrarnslann
okul yoneticilerinin algilanna gore simf ogretmenlerinin bu davramslara sahip olma di.izeyi ile
onem di.izeyi arasmda fark ortaya cikmistir. Simf ogretmenleri bu davramslara onem di.izeyi
sahip olma di.izeyinden yi.iksek cikmistir. Siruf ogretmenleri bu davramslan onemli gormesine
ragmen bu davramslan gercekte daha az uyguladiklan ortaya cikrrustrr.

3. Performans degerlendirilmesinde
ogretmenlerinin

kullamlan formunda yer alan davramslar, siruf

sahip olma duzeyi, okul yoneticilerinin

algilan ile smif ogretmenlerinin

algilan arasmda fark ortaya 91km1$tH.

Smif ogretmenleri kendilerini bu davranislara sahip olma di.izeyi olarak yoneticilere
gore daha yuksek algiladiklan ortaya cikrmstir.
a."Alan bilgisini egitim ve ogretime yansitma" boyutunu olusturan davramslanrnl ,
m2, m3), siruf ogretmenleri

bu davraruslara sahip olma duzeyi olarak( x =4,20) yi.iksek olarak

kendileri algilarken, okul yoneticilerine gore siruf ogretmenleri bu davranislara sahip olma
di.izeyini( x =3,99) olarak smif ogretmenlere nazaran daha dusuk algilamaktadir,
b."Planlama

ve

hazirhk

m6,m7,m8,m9), smif ogretmenleri

cahsmasi"

boyutunu

olusturan

davramslartrn-l,

m5,

bu davrarnslara sahip olma duzeyi olarak( x =4,25) yuksek

olarak kendileri algilarken, okul yoneticilerine gore smif ogretmenleri bu davramslara sahip
olma di.izeyini( x =3,98) olarak smif ogretmenlere nazaran daha dusuk algilamaktadir.
c."Ders

191

etkinlikler"

(m10,ml l,ml2,m13,ml4,ml5,ml6,ml

boyutunu

7,m18,m19,m20,m21,m22),
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olusturan

davraruslar

simf ogretmenleri

bu

davraruslara

sahip olma duzeyi olarak( x =4,07) yuksek olarak kendileri algilarken, okul

yoneticilerine gore smif ogretmenleri bu davraruslara sahip olma dtizeyini(X=3,73)

olarak

simf ogretmenlere nazaran daha dusuk algilamaktadir.
d.vBasanyi olcme ve degerlendirme" boyutunu olusturan davramslarun.B,
m26, m27, m28, m29), siruf ogretmenleri

m24, m25,

bu davramslara sahip olma duzeyi olarak( x =4,01)

yuksek olarak kendileri algilarken, okul yoneticilerine gore smif ogretmenleri bu davramslara
sahip olma dtizeyini( x =3,66) olarak smif ogretmenlere nazaran daha dusuk algilamaktadir
e."Rehberlik
ogretmenleri
algilarken,

yapma" boyutunu olusturan davramslartm iu, m31, m32, m33), siruf

bu davranislara sahip olma duzeyi olarak( x =4,38) yuksek olarak kendileri
okul

yoneticilerine

gore

smif

ogretmenleri

bu

davraruslara

sahip

olma

dtizeyini( x =3,91) olarak simf ogretmenlere nazaran daha dusuk algilamaktadir.
f."Ders d1~1 etkinlikler" boyutunu olusturan davramslartm s-l, m35, m36, m37, m38),
suuf ogretmenleri

bu davramslara sahip olma duzeyi olarak( x =4,26) yuksek olarak kendileri

algilarken,

yoneticilerine

okul

gore

smif ogretmenleri

bu

davranislara

sahip

olma

dtizeyini( x =3,78) olarak suuf ogretmenlere nazaran daha dusuk algilamaktadir.
g."Okulun genel isleyisine katkisi" boyutunu olusturan davrarnslartm sv, m40, m41,
m42, m43, m44), suuf ogretmenleri

bu davraruslara sahip olma duzeyi olarak( x =4,39)

yuksek olarak kendileri algilarken, okul yoneticilerine gore smif ogretmenleri bu davraruslara
sahip olma dtizeyini( x =3,90) olarak smif ogretmenlere nazaran daha dusuk algilamaktadir.
h.rKisilik ozellikleri" boyutunu olusturan davraruslartm-l S, m46, m47, m48, m49,
m50, m51 ), smif ogretmenleri

bu davramslara sahip olma duzeyi olarak( x =4,58) yuksek

olarak kendileri algilarken, okul yoneticilerine gore suuf ogretmenleri bu davraruslara sahip
olma dtizeyini( x =4,14) olarak simf cgretmenlere nazaran daha dusuk algilamaktadir.

1."Sm1f Yonetimi ve ogrencilerle iletisim" boyutunu olusturan davramslartrn.Sz, m53,
m54, m55, m56, m57), simf ogretmenleri

bu davranislara sahip olma duzeyi olarak( x =4,40)

yuksek olarak kendileri algilarken, okul yoneticilerine gore smif ogretmenleri bu davraruslara
sahip olma dtizeyini( x =3,97) olarak smif ogretmenlere nazaran daha dusuk algilamaktadir.
j."Milli egitim temel kanunundaki

amac ve ilkeleri

boyutunu olusturan davraruslarun Sx, m59, ), simf ogretmenleri
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gerceklestirmedeki

cabasi"

bu davramslara sahip olma

duzeyi olarak( x =4,20) yuksek olarak kendileri algilarken, okul yoneticilerine

gore smif

ogretmenleri bu davramslara sahip alma dtizeyini( x =3,99) olarak simf ogretmenlere nazaran
daha dusuk algilamaktadir.

4. Performans degerlendirme

formunda yer alan davramslar okul yoneticilerinin

ile

simf ogretmenlerinin algilanna gore onem duzeyi arasmda bir fark ortaya cikmarmsnr. Buna
gore simf ogretmenlerinin

performans

degerlendirme

formunda

yer alan davraruslanmn

hepsini onemli gordukleri ortaya cikmaktadir.

Aynca

simf

davraruslann

ogretmenlerinin,

"kisilik

performans

ozelikleri"

(m45,m46,m48,m49,m50,m51)

degerlendirrne

boyutunu

formunda

olusturan

yer

alan

davramslan

diger alanlara nazaran daha yuksek dtizeyde( x =4,65) onem

gosterdikleri ortaya cikrrustir. Bunun yam sira simf ogretmenlerinin

"planlama ve hazirlik

cahsmasi" alam ile "Basanyi olcme ve degerlendirme" alamm olusturan davramslannm diger
alanlara nazaran daha dti~tik( x =4,37) onem gosterdikleri ortaya cikrnistir.

Oneriler
Arastirma sonucunda elde edilen bulgular isigmda asagidaki oneriler gelistirilmistir.

1.

Gunumuzde ogretmenlerin degerlendirilmesi, tum ulkelerde egitimin en

onemli noktalarmdan birisi durumundadir. Cogu ogretmcn degerlendirilmeden
ve endise duymaktadir.
formlanmn

Bunun en onemli

yetersiz ve ogretmeni

Ogretmen degerlendirme

formlannm

sebeplerinden

gelistirmesi

bakimmdan

hazirlanmasinda

kusku

biri de degerlendirme
yararsiz bulunmasidir.

ogretmenlerinin

goruslerinin

almmasi ile ogretmenler ideal ogretmen modelinin nasil davramslara sahip olmasi
konusunda

bilgi

sahibi

olmalanna

katkida

bulunabilir.

Boylece,

ogretmenler

kendilerinin eksik olan yonlerini farkederek kendilerini bu yonde gelistirmeleri icin
motive edebilirler.

2.

Ulkemizde

ogretmen yeterlilikleri

ve bu yeterliliklerin

kullamlan degerlendirme formlarmm gelistirilmesi gerekmektedir.
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olculmesinde

3.

Tum ogretmenlere

performans

degerlendirme

ile ilgili bir hizmetici

egitim semineri yapilmahdir.

4.
olmalan

Okul yoneticilerinin yeni yonetim anlayisma gore ogretmenlerin motive
icin

degerlendirilmelerinde

ogretmenlerinde

aktif

rol

almalanm

saglamahdirlar.

Okul

5.

mudurleri

ogretmen

degerlendirme

ogretmenin

surecinde,

gelisimi icinrehber ve yardimci rol ustlenmelidir,

6.

Mufettisler, ogretmen degerlendirme

yoneticiler

ile

hazirlamahdirlar.

isbirligi
Bu

icinde

formun

cahsarak
tum

konusunda ogretmenler ve okul

ogretmen

ogretmenlere

degerlendirme

fotokopisini

formu

gonderilmesi

saglanmahdir.

7.

Mufettisler

katilmahdirlar.
alabilmesi

ogretmen

Ogretmenlerin

icin mufettislerin

degerlendirme

mufettislerin
rolunun

konusunda

denetimlerinden

kontrolden

90k rehber

hizmet

ici kursa

verimli

sonuclar

ve yardim

olarak

degistirilmesi gerekmektedir.

8.

Ogretmenlerin

davranislara

performans

degerlendirme

daha yuksek duzeyde sahip olabilmeleri

formunda

yer

alan

icin ozellikle "planlama ve

hazirhk cahsrnasi'' ile "Basanyi olcme ve degerlenidirme

cahsmalan"

konulannda

hizmet ici seminerlere katilmalidirlar.

9.

Ogretmen

yukseltmede
derecede

odtlllendirmenin

paylastigi

yapilandmlmasi

10.
standartlarma

degerlendirme

bir

sonuclanmn

ogretmenin

onemi ve yaran pek 90k yazar tarafmdan

konudur.

Bu

konuda

denetim

moralini
yuksek

sisteminin

yeniden

ogretmenin

cahsma

gerekmektedir.

Ogretmen

degerlendirmesinde

uyup uymadiklanmn

daha

90k

kontrol amaci ve bir hata arama mekanizmasi
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\
haline gelindigini ileri surulmektedir. Bunun yerine ogretmen degerlendirme daha cok
ogretmenlerin gelisimine yardim edici ve okulun kalitesinin yukseltimeyi amac edinen
bir sistemin yer almasidir.
11.

Bu konuda daha detayh calismalann yapilmasi, yalmzca ilkogretim

degil egitimin tum kademelerinde uygulanmasi ve analizlerin sureklilik gostermesi
yararh olacaktir.
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EK2
ANKETFORMU
GENEL A<;IKLAMA
Ilkogretim
performans

okullannda

degerlendirilmesi

gorev yapan
modeli

smif ogretmenlerinin;

uzerindc

ogretmenlerin

uygulanmasi

performansim

olasi

olcmekte

kullamlan teftis olcutlerinin ne derece uygulandigi ve bu olcutlerin onem duzeyini belrlemede
smif ogretmenlerinine

okul yoneticilerinin

goruslerine

gore, teftis olcutlerinin

onem ve

gosterilern duzeyi bu arastirma ile belirlenecektir.
Ankete vereceginiz cevaplar bilimsel olarak degerlendirilecektir.

Anketi dolduranm

isim ve kimlik belirtmesine gerek yoktur. Anket sorulanna vereceginiz cevaplar ile ilkogretim
kurumlannda

uygulanmasi

olasi

"ogretmen

performans

degerlendirme''

etkinliginin

gelismesinde katkida bulunacaktir.
Y ardimlanmzdan dolayi TESEKKUR

ederim.

Zehra Demir
Yahn Dogu Universitesi
Egitim Bilimler Enstitusu
Egitim Yonetimi, Denetimi, Ekonomisi ve palnlamasi Ana Bilim Dali
Yuksek Lisans Ogrencisi
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BOLUMl

Bu bolumdeki maddeleri sizin durumunuza en uygun secenegin onundeki
parantezin icine X isareti koyarak cevablayimz.

1.Cinsiyetiniz
( ) Kadm
( ) Erkek

2.En son mezun oldugunuz okul.
( ) Ogretim Koleji
( ) On Lisans
( ) Yuksek Lisans
( ) Lisans
( ) Baska

3 .Meslek Kideminiz,
( ) 5 yil ve daha az
( ) 6 ve 10 yil
( ) 11 ve 15 yil
( ) 16 ve 20 yil
()

21ve25y1l

( ) 26 yil ve daha fazla

4.Gorev yaptignuz bolge.
( ) Lefkosa
( ) Magosa
( ) Gime
( ) Guzelyurt
( ) Iskele
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BOLUM2
Degerli ogrctmcnlcr;
Asagida snnf ogretmeninin sahip olmasi gereken 59 kriter( davrams)
bulunmaktadir. Bu kriterlerin, sol tarafmda sahip olma derecesi sag tarafmda
ise bu kriterlerinin onem derecesi olmak uzere iki bolum yer almaktadir.
Sahip olma derecesi sutununda; her kriter icin belirtilmis davranisa sahip
olma derecenizi belirtirken , Onem derecesi sutununda ise; her kriterin size gore
onem derecesini belirtmeniz gerekmektedir.
Bu her iki bolumde de " hie, az, orta, cok, tam" olmak uzere 5 secenek
bulunmaktadir. Okudugunuz her madde ile ilgili olarak her iki sutunda da size
en uygun olan secenegi (X) isareti koyarak belirtiniz.

SAHiP OLMA DERECESi
Hi~ Az

Orta

<;ok

Tam

ANA KRiTERLER
A. Alan Bilgisini Egitim
Ogretime Yansitma
1. Alam ile ilgili kavram,
ilke ve genellemeleri bilir
gelismeleri izler
2. Alam ile ilgili konulan
diger alanlarla iliski kurar
3 .Derslerin islenisinde
gunluk hayat ile
iliskilendirir

B. Planlama ve hazirhk
eahsmasr
4.Zumrede alman
kararlara katki verir
5. Zumrede alman
kararlan uygular
6. Unitelendirilmis yilhk
planlan dersin cgretim
programma uygun olarak
hazirlar
7. Ataturkculuk ile ilgili
konulan hazirlama ve
gerektiginde derslerde de
yer venr
8. Ders planlannda
konunun amacma gore
yontem belirler
9. Dersin ve konunun
ozelligine gore onceden
egitim ogretim ortarm
hazirlar
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ONEM DERECESi
Hi~ Az

Orta

<;ok

Tam

SAHiP OLMA DERECESi
Hi'r

Az

Orta

<;ok Tam

ANA KRiTERLER
C. Ders i'ri Etkinlikler
10. Ogrcncilerine
konunun hedeflerini
onceden bildirir
11. Ogrcncilcrinc
islenecek konunun ana
hatlanm belirtir
12. Ders esnasmda
ogrencilerin ilgi ve
dikkatini cekerek konunun
amacma yonlendirir
13. Her konu icin aynlan
sureyi verimli kullamr
14. Onceden ogrenenlerle
islenen konu arasmda bag
kurar
15. Konunun ozelligine
gore metod ve tekniklerini
uygular
16. Ogrencilerin ogrenme
duzeylerini dikkate alarak
seviye gruplan olusturum
ve konuyu isler
17. Ogrcncilcrin ogretim
etkinligine aktif katihmmi
saglar
18. Ogrenmc surecinde
yeni teknolojileri kullamr
19. Dersin konusuna
uygun kaynak arac
gerecten yararlamr
20. Ogrcncinin ogrenme
eksiklerini, yanhshklanru
giderir
21. Ogrencilerin konuyu
anlay1p anlamad1klar1n1
cesitli yontemlerle kontrol
eder
22. Ogrencilerin islenecek
konu ile ilgili onceden
hazirhk yapmasmi saglar

110

ONEM DERECESi
Hi'r

Az

Orta

<;ok Tam

SAHiP OLMA DERECESi

Hi~ Az

Orta <;ok Tam

ANA KRiTERLER
D. Basarryr Ol~me Ve

Degerlendirme
Cahsmalari
23. Islenen konularla
cgrencilere kazandmlmasi
amaclanan bilgi ve
davranislan olcebilecek
nitelik ve nicelikte olcme
araclanru hazirlar ve
uygular
24. Olcme ve
degerlendirme tekniklerini
kullamr
25. Smav sonuclanna gore
belirlenen eksikleri giderir
26. Odevlerle ilgili
planlama ve arastirma
cahsmalan ile proje
hazirlama hususlannda
ogrencilere rehberlik
ya par
27. Ogrencilerin
seviyelerine uygun odev
ve proje venr
28. Odev ve proje
cahsmalanni izlerim ve
degerlendirir
29. Dersin ozelligine gore
is atolyeleri, laboratuvar
vb cahsmalan izlerim ve
degerlendirir

E.Rehberlik Y apma
30. Ogrencilere okuma ve
cahsma ahskanligi
kazanmalan konusunda
rehberlik yapar
31. Ogrencilerle iyi iliskiler
kuranm, olumlu rol
modelligi yapar
32.0grencilerin egitimle
ilgili problemlerinin
cozumunde yardimci olur
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ONEM DERECESi

Hi~ Az

Orta <;ok Tam

SAHiP OLMA DERECESi
Hi~

Az

ANA KRiTERLER

Orta c;ok Tam

ONEM DERECESi

Hi~ Az
33. Ogrencileri kisisel
problemlerinin
cozumunde yardimci olur

F.Ders d1~1Etkinlikler
34. Ogrenci velileri ile
isbirligi yapar
35. Okuldaki sosyal
kulturel ve sportif
etkinliklerin
hazirlanmasmda rol almm
ve katihr
36. Ogrencilerini okul ici
ve okul d1~1 etkinliklere ve
yansmalara tesvik ederim
ve hazirlar
3 7. Okul esyasmin bakim
ve korunmasma ozen
gosterir
38. Ogrenci ve velilerle
ilgili ozel bilgileri gizli
tutmaya ozen gosterir

G. Okulun Genel
Isleyisine Katkisr
39. ilgili mevzuat ve
kurallara uyar
40. Okulun isleyisine
iliskin kurallann
uygulanmasmda
yonetimle isbirligi yapar
41. Gorev aldigi kurul ve
komisyonlarda
sorumlulugunu yerine
getirir
42. Okulu gelismesi ve
imkanlann artmlmasi icin
caba gosterir
43. Aday ogretmenlere
rehberlik eder
44. Islerin zamanmda ve
duzenli yapar
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Orta c;ok Tam

SAHiP OLMA DERECESi
Hi~

Az

Orta <;ok Tam

ANA KRiTERLER

H. Klsisel Ozellikler
45. Kihk kiyafet
yonetmeligine uygun
giymrr

46. Sabirh ve hosgorulu
olur
47. Okunakh bir yaziya
sahip olur
48. Ogrencileri ile
karsihkh sevgi ve saygrya
dayah iletisim kurar
49. Kendime guven duyar
50. Ogrcncilerin
kisiliklerine deger verir
51. Meslegini severek ve
isteyerek yapar
I. Sunf Ydnetlmi
Ojtrencilerle Iletistmi
52.Simf kurallanm
ogrencilerle belirler
53. Bireysel ve grup
etkinlikleriyle ogrencilere
sorumluluk bilinci
kazandmr
54. Ogrcncilcri olumlu
yorumlan ile destekler ve
ogrenme ortamma ceker
55. Ogrencilcrinc isimleri
ile hitap eder
56. Vucut dilini etkili bir
sekilde kullamnm ve
etkili bir konusmaya sahip
olur
57. Ogretim hizmi
ogrencilerin bilgi
seviyesine gore ayarlar
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ONEM DERECESi

Hi~ Az

Orta (;ok Tam

SAHiP OLMA DERECESi
Hi~

Az

Orta <;ok Tam

ANA KRiTERLER
J. Milli Egitimin Temel

Kanunundaki Arna~Ve
Ilkeleri
Gereeklestirmedeki
Cabasi
58. K.K.T.C 'nin
egitiminin arnac ve
ilkelerini planlamalannda
yansitir
5 9. Turk dilini ozelliklerini
bozmadan ve asmliga
kacmadan ogretilmesine
ozen gosterir
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ONEM DERECESi

Hi~ Az

Orta <;ok Tam

BOLUM2
Degerli okul yoneticisi;
Asagida snnf ogretmeninin sahip olmasi gereken 59 kriter( davranis)
bulunmaktadir. Bu kriterlerin, sol tarafmda sahip olma derecesi sag tarafmda
ise bu kriterlerinin onem derecesi olmak uzere iki bolum yer almaktadir,
Sahip olma derecesi sutununda; her kriter( davranis) icin okulunuzda cahsan
sznzf dgretmeni dusunerek, belirtilmis davranisa sahip olma derecesini
belirtirken, Onem derecesi sutununda ise; her kriterin sznzf dgretmenine gore
onem derecesini belirtmeniz gerekmektedir.
Bu her iki bolumde de" hie, az, orta, 90k, tam" olmak uzere 5 secenek
bulunmaktadir, Okudugunuz her madde ile ilgili olarak size en uygun olamm o
secenegin karsisina (X) isareti koyarak belirtiniz.
SAHiP OLMA DERECESi
Hi~ Az

Orta

<;ok

Tam

ANA KRiTERLER
A. Alan Bilgisini Egitim
Oe;retimeYansitma
1. Alam ile ilgili kavram,
ilke ve genellemeleri
bilmesi
2. Alam ile ilgili
konularda diger alanlarla
iliski kurmasi
3 .Derslerin islenisinde
gunluk hayati ile
iliskilendirmesi

B. Planlama ve hazirhk
eahsmasi
4.Zlimrede alman
kararlara katkisi
5. Zumrede alman
kararlan uygulamasi
6. Unitelendirilmis yilhk
planlan dersin ogretim
programma gore
hazirlamasi
7. Ataturkculuk ile ilgili
konulan hazirlama ve
gerektiginde derslerde de
yer vermesi
8. Ders planlannda
konunun amacma gore
yontem belirlemesi
9. Dersin ve konunun
ozelligine gore onceden
egitim ogretim ortarru
hazirlamasi
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ONEM DERECESi
Hi~ Az

Orta

<;ok

Tam

SAHiP OLMA DERECESi
Hi~

Az

ANA KRiTERLER

Orta <;ok Tam C. Ders i~i Etkinlikler
10. Ogrencilerine
konunun hedeflerini
onceden bildirmesi
11. Ogrcncilcrinc
islenecek konunun ana
hatlanm belirtmesi
12. Ders esnasmda
ogrencilerin ilgi ve
dikkatini cekerek konunun
amacma yonlendirmesi
13. Her konu icin aynlan
sureyi verimli kullanmasi
14. Onceden ogrenenlerle
islenen konu arasmda bag
kurmasi
15. Konunun ozelligine
gore metod ve tekniklerini
uygularnasi
16. Ogrencilcrin ogrenme
duzeylerini dikkate alarak
seviye gruplan
olusturmasi ve konuyu
islemesi
17. Ogrencilerin ogretim
etkinligine aktif katilmum
saglamasi
18. Ogrenme surecinde
yeni teknolojileri
kullanmasi
19. Dersin konusuna
uygun kaynak arac
gerecten yararlanmasi
20. Ogrencinin ogrenme
eksiklerini, yanhshklanm
gidermesi
21. Ogrencilerin konuyu
anlayip anlamadiklanm
cesitli yontemlerle kontrol
etmesi
22. Ogrencilerin islenecek
konu ile ilgili onceden
hazirhk yapmasmi
saglamasi
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ONEM DERECESi

Hi~ Az

Orta <;ok Tam

SAHiP OLMA DERECESi

Hi~ Az

Orta

<;ok

Tam

ANA KRiTERLER
D. Basanyr Ol~me Ve

Degerlendirme
Cahsmalari
23. Islenen konularla
ogrencilere kazandmlmasi
amaclanan bilgi ve
davramslan olcebilecek
nitelik ve nicelikte olcme
araclanni hazirlamasi ve
uygulamasi
24. Olcme ve
degerlendirme tekniklerini
kullanabilmesi
25. Smav sonuclanna gore
belirlenen eksikleri
gidermesi
26. Odevlerle ilgili
planlama ve arastirma
cahsmalan ile proje
hazirlama hususlannda
ogrencilere rehberlik
yapmasi
27. Ogrencilerin
seviyelerine uygun odev
.
.
ve proje vermesi
28. Odev ve proje
cahsmalanrn izleme ve
degerlendirmesi
29. Dersin ozelligine gore
is atolyeleri, laboratuvar
vb cahsmalan izlemesi ve
degerlendirmesi

E.Rehberlik Yapma
30. Ogrencilere okuma ve
cahsma ahskanhgi
kazanmalan konusunda
rehberlik yapmasi
31. Ogrencilerle iyi iliskiler
kurmasi, olumlu rol
modelligi yapmasi
32.0grencilerin egitimle
ilgili problemlerinin
cozumunde yardnnci
olmasi
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ONEM DERECESi

Hi~ Az

Orta

<;ok

Tam

SAHiP OLMA DERECESi
Hi~

Az

ANA KRiTERLER

ONEM DERECESi

Hi~ Az

Orta <;ok Tam
3 3. Ogrencilcri kisisel
problemlerinin
cozumunde yardimci
olmasi

F.Ders d1~1Etkinlikler
34. Ogrenci velileri ile
isbirligi yapmasi
35. Okuldaki sosyal
kulturel ve sportif
etkinliklerin
hazirlanmasmda rol
almasi ve katilmasi
36. Ogrencilerini okul ici
ve okul d1~1 etkinliklere ve
yansmalara tesvik etmesi
ve hazirlamasi
37. Okul esyasmm bakim
ve korunmasma ozen
gostermesi
38. Ogrenci ve velilerle
ilgili ozel bilgileri gizli
tutmaya ozen gostermesi

G. Okulun Genel
i~Ieyi~ineKatkisi
3 9. ilgili mevzuat ve
kurallara uymasi
40. Okulun isleyisine
iliskin kurallarm
uygulanmasmda
yonetimle isbirligi
yapmasi
41. Gorev aldigi kurul ve
komisyonlarda
sorumlulugunu yerine
getirmesi
42. Okulu gelismesi ve
imkanlann artmlmasi icin
caba gostermesi
43. Aday ogretmenlere
rehberlik etmesi
44. Islerin zamanmda ve
duzenli yapmasi
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Orta <;ok Tam

SAHiP OLMA DERECESi
Hi~

Az

Orta (;ok Tam

ANA KRiTERLER

H. Ki~isel Ozellikler
45. Kihk kiyafet
yonetmeligine uygun
. .
.
gryinmesi
46. Sabirh ve hosgorulu
olmasi
47. Okunakh bir yaziya
sahip olmasi
48. Ogrencileri ile
karsihkh sevgi ve saygiya
dayah iletisim kurmasi
49. Kendisine guven
duyrnasi
50. Ogrencilerin
kisiliklerine deger vermesi
51. Meslegini severek ve
isteyerek yapmasi

I. Simf Yonetimi
Oerencilerle iletisimi
52.S1mf kurallanm
ogrencilerle belirlemesi
53. Bireysel ve grup
etkinlikleriyle ogrencilere
sorumluluk bilinci
kazandirmasi
54. Ogrcncileri olumlu
yorumlan ile desteklemesi
ve ogrenme ortamma
cekmesi
55. Ogrcncilerine isimleri
ile hitap etmesi
56. Vucut dilini etkili bir
sekilde kullanmasi ve
etkili bir konusmaya sahip
olmasi
57. Ogretim hizim
ogrencilerin bilgi
seviyesine gore
ayarlamasi
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ONEM DERECESi

Hi~ Az

Orta (;ok Tam

SAHiP OLMA DERECESi
Hi~

Az

Orta <;ok Tam

ANA KRiTERLER
J. Milli Egitimin Temel

Kanunundaki Ama~ Ve
ilkeleri
Gereeklestirmedeki
Cabasi
58. K.K.T.C 'nin
egitiminin amac ve
ilkelerini planlamalannda
yansitmasi
59.Ti.irk dilini ozelliklerini
bozmadan ve asmliga
kacmadan ogretilmesine
ozen gostermesi
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ONEM DERECESi

Hi~ Az

Orta <;ok Tam

EK3
SINIF OGRETMENLERiNiN
DEGERLENDiRME

ALGILARINA

FORMUNDA

OGRETMENLERiNiN

GORE PERFORMANS

YER ALAN DA VRANI~LARA

SAHiP OLMA DUZEYi

C)nern D0zeyi

Sohipolma

SINIF

iLE ONEM DUZEYi

tdegeri

Sd

P degeri

6nerme
X

ss

X

ss

1 . Ala111 ile ilgili kavram, iike ve
genelleme!eri biiir ge!i!;meleri
izler

4;20

,787

4,47

,639

-5,327

215

,000'

2. Alani ile lJgili konolon diger,olanlarla iliiki
kurar
3.Derslerin i$1eni~incJe gunlOk hayot ile
ililkilendirir
4.-ZOmredealindn kororlara kofk1

4,22

,780

4,42

,730

-4,367

215

,000.

.4,19

1,059

4,38

-3,914

215

,000

,3;99

,!371

4,20

1,05
8
,842

-4,496

. 215

,000

4, 13

,800

4,23

,736

-2,411

215

,017

,689

4Al

,858

1',664

4,:37

,825

.4,45

,817

~l,71

4,42

\649

4,56

,666

4:13

,8-45

4,$9

,713

· 1,049

4,02

,789

4,30

1,03
6
,745

5. ZOmrede olmon kororlon uygular
6. Onitelendirilmi? .y1llik plan Ian dersin
pgretim proqrorruno uyguri qlarakhazirlar
7. A1at0rkc;:ul0kile ilgili konulan hczntorno
ve gerektiginde derslerde de yer verir
8. Ders planlannda konununomcmno gore
yontemoelirler
9. Dersin ve konunun ozelligine gore
6nceden egitim ogretim
ortorru hozmor
1 C)grenciler,ine k.onunun hedeflerint
onceden bilclirir •. .
' .
' • y
11. Ogrencilerine i~!enecek konunun ana
hotlonru belirtir
l.2fl)ers esnas1ncta 69/Bncilerin ilgt)./e
dikk9tini cekerek konunun omocmo
yor,lenairi(
13. Her konu icin aynlan surevi verimli
kullarnr
14. 6riceden ogrenei'1ierle i;;lenen konu
aras1nda bag kurcir
15, Konunun ozelliqine gore metod ve
tekniklerini uygular
l 6. Ogrencilerin <'.',grenrne dOzeylerini
dikkate olarak seviye gruplan.olujturum ve
konuyu i~ler · ·
·
'
1 7. Ogrencilerin 6gretirn eikinligine oktit
konhrruru saglar
18. C)grenme sorecinde yeniteknolojileri
kullarnr
·
19. Dersin konusuno uygun kaynak oroc
gerec;:ten vororlon«
20. 6grencinin.ogrenme_eksiklerini,.yonl1'il1klonrir9ideri() •,'· /C'
21. Ogrencilerin konuyu onlovip
cnlcmcdrklonru c;:e'iitli vontemlerte kontrol
eder
22. 6grencilerin 1ilenecek konu ile ilgili
onceden hozirhk voprnosm sagjar
23. iilenen konularla 6grencilere
kozondmrnoa ornoclcncn bilgi ve
dovrornslon olcebilecek nilelik ve nicelikte
olcrne orcclonru hozirtor ve uygular

,088

215

,002

-5,149

215

;000

-5,565

215

,000

-3.253

215

,OOl

4,56

,607

-4,016

215

,000

,718

4,53

,617

•7,038

215

,719

4,52

,709

-3,522

215

,726

4,44

,680

-4,666

215

:vs

,999

4,23

,916

-6,853

215

4,24.

,694

4,50

,654

-5,162

215

3,57

].,023

4,39

,794

-11,338

215

3,81

,932

4',45

,694

?lQ,046

215

4·,23

,730

4,51

,682

-6,264

21.5

4,42

,698

4;58

,620

-3,731

215

;80]

4;25

· ,808

-7,838

215

,866

4,23

,802

-8,334.

215

,972

4,)2

-3;696

215

o;

24 C)lc;:rn~ ve,degerlendirme
,kulldnir

tekf:1iklerini

;09a..
215

4·,17

4,22

3,84

121

,000

25. Smov sonucionno

gore belrlenen

eksikleri giderir
26. ()devlerle Hgili plontorno ve orostrmo
cohsmoton lie proje.
hozmomo hususlonndo ogrencilere
rehberlik yapar
27. 6grencilerin seviyelerine uygun odev
ve proje verir
28. Odev ve proje ,:;:al12rnalanrn iz!erim ve
degerlendirir
29. Dersin ozelliqine gore i5 atolyeleri,
!oboratuvar vb <;:Oli'irnolanizierim ve
degerlendirir
;30. Ogrencilere okuma ve <;:ol1~rna
a_h'ikanl1g1 kazanmalan konusundo rehberlik
yo par
31. Ogrencilerle iyi i!ilki!er kuranm, olumlu
roi modelligi yapar
'32:0grencilerin egi!irnle ilgili problemlerinin
,:;:ozOmunde vordnnc: olur
33. 6grencileri kisise] problemlerinin
cozurnonde vordimci olur
34. <'jg\enci vf'71ileri ile i$birligi yopor
35. Okuldaki sosyol kOlhirel ve sportif
etkinliklerin hozntonmosmdo rol olmm ve
kat1hr
36. Ogrencilerini okul i<;i ve okul d1~1
etkinHkleie ve yon1molara te?vik ederirnve
hozrtor
·
37. Okul 8'iYOS1n1n bokim ve korunmosmo
ozen gosterir
38. Ogrenci ve velilerle)lgili czel qilgileri gizH
tutmayo.6zeri gosterir <
.
39. ilgili mevzuat ve kurol!oro uyar
40. Okulun i$1eyi.$ihe ili~kin kurouonn
LJyg.uianmc:1s1nda yonetimle i5birligi yqpar
41. Gorev aldlg1 kurul ve komisyonlarda
sorumloluqunu yerine getirir
42' Oku!u geli1rtresi ve imkonlann artmlrnas,
i<;:in cobo g6sterir
43. Adoy ogretmenlere rehberlik eder

44.,

4,26

,747

4,54

,639

-6,545

215

,000

4,07

,777

4,40

,675

-6,451

215

,000

4,30

,758

4,54

.660

-4.746

215

,000

4,27

,876

4,53

,753

'.4,988

215

,000

3,44

1,131

4,20

,890

-9,752

215

,000

4,46

,721

4,63

,633

-4,012

215

,000

4,51

,695

4,,66

,596

-3,682

215

,000

4,30

,944

4,46

,988

-3,872

.215 ·

,000

4,26

,715

4,53

,624

-6,441

215

,000

4,24·

,958

4,59

,790

-6,489

215

4,05

,929

4,40

,727

-5,60] .

215

,000
,000

4,03

,859

4,32

,762

-5,0[4

215

,000

4,44

,651

4,60

,594

-3,926

215

,000

4;54

,660'

4,6.6

,580

-3,221

5

,654

4,49

,759

,194

215

,758

-1,480

215

,614

:2,389.

215

,732
,646

4,.62

;001

'>,

,734

-4,767

4;21

,782

"3,883

215

i$1erin zamarnnda ve duzer\li yapdr

4,47

,736

-3:971

2]5

45. Ki11k krvofet yonetmeliqine uygun giyinir

4,43

,893

-,443

215

46. S0birl1ve ho~gorulu olur

4,49

,627

47. Okunokh bir vozryo sohip olur

4,36

1,042

4,48

48. Ogrencileri ile kar~1!1kli sevgi ve sayg1ya
dayal1 ileti!jim kurar
49. Kendime gOven duyar

4,66

,565

4,76

4,84

3,354

4,75

50. Ogrencilerin ki!i11iklerine deger verir

4,63

,626

51 . Meslegini severek ve isteyerek yopar

4\67

,661

5231rnf korollonm ogrepcilerle qelirler

4,21

.53. Bireysel ve grup etkinlikleriyle
6grencilere sorumluluk bilinci kozondinr

4;27

54. Ogrencileri oJumlu vorurnlon.lle
desteklerve ogrenme ortornmo <;eker

4,35

4,26

,753

4,48

1,00
2
,508

74

.215

0

2,982

215

-2,749

215

.513

,410

215

,508

-2,562

215

4,76

,524

-2,329

21

4,37

,841

-3,524

,737

4,55

,616

,692

4;'49

,647

,555

4J.S

,539

-/,069

,590

-3,504

5

5

55. Ogrencilerine isimleri iie hitop eder

56. Vuc,ut dilini etkili bir }ekilde kullonmm ye
etkili bir konusrnovo sohip olur

4,49

,709

122

21
5
21

,286

,001

57. Ogretim h1z1111 6grencilerin bilgi
seviyesine gore ayarlar

4,34

1,004

4,46

,997

-3,081

58. K.K.TL 'nin egitirninin omoc ve ilkelerini
planlamalanndo
vonsrtn
59.Turk dilini 6zelliklerini bozmadan ve
qinl1go kocrnodon <)gre1ilmesine ozen
ostenr

4.26

,759

4,40

J318

-3,23]

4,51

,689

4,60

,682

-2,J 09

5
21
5
21

,002

,001

5
21

5

123

,036

