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OZET

Bu arastirma, ilkokul yoneticilerinin yonetici denetimine iliskin
miifetti~lerden beklentilerini belirlemeyi ama9lamaktad1r. Yoneticilerin
miifetti~lerden ogretim - yonetim, denetim - degerlendirme, rehberlik, arastirmacihk
ve liderlik alanlanna yonelik olarak beklentilerine ne derecede cevap aldiklan test
edilmeye cahsilrmstir.
Arastirmanin evrenini 2003 - 2004 Ogretim yihnda Gime Ilcesi smirlan
icindeki ilkokullarda gorevli yoneticiler olusturmaktadir, Verilerin analizinde
. frekans, yiizde, aritmetik ortalama, t - testi uygulanm1~t1r.
Arastirma ile ilgili elde edilen bulgular ozetle sunlardir :
Miifetti~lerin sayilan en kisa zamanda artmlmahdir. Miifettis yetistirmede insan
iliskilerine agirhk verilmeli, miifetti~lerin sosyal aktiviteleri artmlrnalidir.
Miifetti~lere biitce yonetimi konusunda gerekli yeterlik kazandmlmahdrr.
Miifettislere, hizmet - ici egitim yoluyla personeli gelistirme ve kendi alamyla ilgili
sorunlan cozme yeterlikleri kazandmlmahdtr.

Mufettislerin, egitim - ogretim,

yonetim ve denetim alanlannda arastirma yapabilmeleri
gerekli yeterlik kazandmlmahdtr.

icin olanaklar saglanmah,

Miifetti~lerin, partiler iistii rol sergileyebilmeleri

icin gerekli secme olciitleri belirlenmeli, yetistirrne ve cahsma ortamlan
iyile~tirilmelidir. Mufettislerin belli bir sure (yil) aym kurumlan denetlemesi icin
gerekli diizenlemeler yapilmalnjn. Mutettislerin yas ortalamasmm a~ag1ya
cekilebilmesi icin gerekli yasal diizenlemeler ve tesvikler yapilmahdu, Milfettislere,
ihtiyac duyduklan alanlarda surekli hizmet ici egitimi verilmelidir. Miifetti~lerin
tiimiiniin once lisans diizeyinde bir egitim almalan saglanmah, yeni almacaklann
yuksek lisans diizeyinde egitim gorme kosulu getirilmelidir. Mevcut okul
yoneticilerinin egitim diizeyi kisa siirede lisans derecesine cikanlmali , diizenli bir
sekilde hizmet ici egitimi verilmelidir. Y eniden yonetici secme 6l9iitii gelistirerek
okullara yonetici yetistirmede standartla~maya gidilmelidir. Ataturk Ogretmen

Akademisi ve YODAK'ta diizenlemelere gidilerek, Milli Egitim Bakanlrgi'nm
ihtiyaci olan yonetici ve denetmenler burada yeristirilmelidn.
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ABSTRACT

This research is about the expectation of the director from inspectors. The test
that has been done is about what the directors expect from the inspectors in teaching,
directory, controlling, guiding, evaluating, researching, and leadership..
The space of this research is about is the directors ofKyrenia district who
worked in 2003 - 2004 education season.
In the analyzing of this datum have been used frekans, percentage, average
and T - test techniques.
The findings of this research are:

The numbers of the inspectors have to increase as soon as possible. The
social activities of inspectors have to increase and relationship is also. It has to be
cause to win about the management of the budget for the inspectors. The
qualification has to be cause to win the inspectors to put in order inner duties. It has
to be done possibilities for the inspectors to develop themselves in education and
teaching activities. The choices of criteria have to be determined about upper
political parties. It has to be done to put in orders about controlling the societies for
inspectors. The average of the age of inspectors has to be with draw down. The inner
duty courses have to be given to the inspectors to develop themselves. The inspectors
have to be educated in master degree level. It has to be given inner duty courses for
the director of schools. For the education of the directors has to standardise. The
inspectors and controllers have to be educated in The Academy of Teacher with
under the law and order of YODAK.
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ONSOZ
Egitim sisteminin, toplumun beklentilerine tam olarak cevap verebilmesi icin,
egitim alt sistemlerinin iyi orgutlenmesi ve bu kurumlann iyi yonetilmesi gerekir.
Egitim sisteminin en alt ve temel kurumlan ilkokullardir. Ilkokullann en onemli iki
boyutu yonetim ve denetim boyutudur. Egitimde cagdas yonetim ve denetimi
gerc;:ekle~tirebilmekicin nitelikli yonetici ve denetmene ihtiyac vardir. Nitelikli
yoneticinin de basanh olmasi icin cagdas denetimi gerektirir.

Okul orgurlerinin amac;:lanmgerc;:ekle~tirmesive varhklanm siirdiirebilmesi,
sahip oldugu insan gucunden ne olcude yararlandigina baghdir. Personelin isguciintl
etkili kullanacak olan, orgiitiin yoneticileridir. ilkokullar, toplumun egitim
ihtiyac;:lanmkarsilarken cagdas yonetim ve denetime ihtiyac duyar. Cagdas
yonetimler, iyi secilmis, nitelikli yetistirilmis yoneticileri okul yoneticiligine
getirdikten sonra, cagdas denetim ilkelerinin uyguland1g1denetim hizmetlerinin
verilmesi ile saglanabilir.

ilkokul yoncnctler! ile denetmenleri arasmda birbirinden beklenti
diizeylerinin onceden bilinmesi onemli gorulmektedir. Yoneticilers yonelik
giivenilir, gelistirici ve yol gosterici bir denetim ve degerlendirme yapilmasi gerekir.
Arastirma yoneticilenn, miifetti~lerden yonetici denetimine iliskin beklentileri ile bu
beklentilerinin neler oldugunu belirlemeyi amac;:lamaktad1r.
Aynca modem denetim
anlayisinm gelistirilmesi ve yonetmen - denetmen rol davranislanmn etkililigini ve
islevselligini arttmci ilkelerin ortaya konmasi hedeflenmektedir.

Arastirmanm yiiriitiilmesinde ve rapora donii~tiiriilmesindecesitli kisi ve
kuruluslann onernli katkilan olmustur, Basta arastirmamn her asamasinda, cesaret
veren, rehberlik yaparak onernli katkida bulunan degerli hocam Doc. Dr. Halil
AYTEKiN'e, Tefti~ Dairesi Mufettislerin'den Alper ENGiNSU'ya, anketleri
cevapland1rantum ilkokul yoneticilerine, istatistiksel analizleri yapan ve onemli
yard1mlanm gordugiim arkadasun Selim OZMENEK'e ve YOK Dokiimantasyon
Merkezindeki ilgili tezleri benim icin bulup bana ulasnran arkadasun Semra
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SATIROGLU'na

tesekkur borcluyum.

Aynca bu arasnrmayi yaparken sabirla bana zaman yaratan, yardimlanm hep
yammda buldugum esim Salm, k121m Gizel ve oglum Onan'i da anmadan
gecemeyecegim.

Lefkosa, Mayis 2005

Murad AK.TUG
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BOLUM I
PROBLEM

Bu boliimde, problem durumu, problem ciimlesi, alt problemler, arasnrmarun
amaci, arasnrmanm onemi, sayiltilar, smirhhklar, tarumlar yer almaktadir,
Problem Durumu :
Ulkeler, bireylerini egitmek, kendi kiiltiir birikimlerini yeni kusaklara aktararak
saghkh ve gii91ii bir topluma sahip olmak icin cesitli egitim orgutleri kurarlar. Bu orgutler
belirlenen amaclan gerceklestirmek iizere cesitli egitim faaliyetlerinde bulunur. Egitim
orgutlerinde sistem, orgiit yapisi, yonetim ve denetim ile ilgili sorunlar her toplumun
oncelikli sorunlan arasmda yer almaktadir, Toplumlann "Bilgi Cagi" ndaki yerlerini
alabilmeleri ve hizh degisimi gerceklestirerek ilerleyebilmelerinde egitim oncmli giic
kaynaklarmdan biridir.

Egitim sistemimiz cesitli sorunlarla icice bulunmaktadrr. Toplumlann hizh bir
gelisme siirecinde olan dunyadaki yerini alabilmesi icin oncelikle egitim sistemini
gelistirmesi ve icinde bulundugu sorunlan ivedilikle cozmesi gerekmektedir. Cunku
toplumun sosyal, ekonomik, kiiltiirel yonlerden gelistirilmesi, egitim, yonetim ve denetime
yeteri kadar onem vermekle saglanabilir.

Egitim, bireyin yasadigi toplumda yetenegini, tutumlanm ve olumlu degerdeki
cesitli davranis bicimlerini gelistiren siirecler toplarmdir, Egitimin en temel amaci, fertleri
icinde bulundugu toplumun yararh bir uyesi haline getirmektir (Kucukahmet; 1989 : 2).
Egitim, yalruz ondan dogrudan yararlanan kisiyi degil, biitiin toplumu etkilemekte ve ayru
zamanda toplumun ekonomik buyumesinde onemli bir islevi yerine getirmektedir (Kaya;
1986 : 8). Orgiitlerin amaclanm ger9ekle~tirebilmeleri icin nitelikli insangiiciine ihtiyac
vardrr. Bu insangiiciinii ise egitim orgutleri topluma bir cikn olarak sunmaktadrr. Egitim
faaliyetlerini gerceklestirebilmsj. icin de okul orgutlerine ihtiyac vardrr.
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Orgiit, insan ve madde kaynaklanm kullanarak orgutleri en kisa yoldan, en az
emekle amacma ulasmayi hedefleyen bir yapidir (Binb~1oglu; 1988 : 9). Orgiit, toplumsal
ihtiyaclann bir kisrrum karsilamak ve belirlenen amaclan gen;:ekle~tirebilmek icin,
guclerini goniillii esgiidumleyen insanlardan olusan toplumsal acik bir sistemdir (Basaran;
1989 : 90). Orgiitler, insanlann tek baslanna ger9ekle~tiremedikleri amaclan etkili bir

sekilde gerceklestirmeyi saglayan sosyal bir arac niteligindedir (Terzi; 1996: 1).

Orgiitler sosyal bir arac olarak insanlann i~boliimii halinde amaclanna etkili bir
sekilde ulasmalanm saglar, Bir toplumun gelismesinde ve kalkmmasmda egitim ve egitim
orgutlerinin ayn bir yeri vardir, Her orgiitte oldugu gibi egitim orgutleri de insanlann
esgndumlenmis davramslenyla 6rgiitlerini en kisa yoldan amaclanna ulasnrmayi hedefler.

Orgut, iiyeleri tara:findan kurulan bir yapi ve koalisyondur. Bir 6rgiitiin etkili, canli
olabilmesi icin iyi bir koordinasyona sahip olmasi ve uzlasma, uyma, kontrol gibi
mekanizmalarm saghkh cahsmasi gerekir. Karar, iletisim ve denge modem orgiit
kurammm vazgecilmcz 6zelliklerindendir (Bursahoglu; 1994: 14). Orgutu amaclan
dogrultusunda vasatabnmek, orgiit faaliyetlerinin amaclar dogrultusunda gosterilmesine
baghdir (Terzi; 1996: 7).

Sistem, birbirine dayali ve birbirinden etkilenen par9alardan olusan, cevresinden
girdiler ahp cevresine ciktilar sunarak hizmet iireten amach bir biitiindiir (Basaran; 1989 :
108). Bir 6rgiitteki personelin, orgut amac;lanm gerc;ekle~tirmesinde sistem denilen arac

kullamlarak yonetimsel eylemler gerc;ekle~tirilir (Bursahoglu; 1994: 17). Toplumdaki
bireylerin egitsel iliskilerini orgutlu bir sekilde diizenleyen ve karsilayan toplumsal
birimler o toplumun egitim sistemini olusturur (Basaran; 1994 : 11 ).

Egitimde belirlenen temel arnaclara ve istenilen hedeflere varabilmek icin genis
capta bir 6rgiitlenmeye ihtiyac vardir, Buradan farkh egitim kademelerinde, degi~ik
isbolumune giderek cesitli derecede ve ozellikte faaliyet gosteren egitim orgutleri ortaya
cikmisnr, Bu egitim 6rgiitleri amac;lanm gerc;ekle~tirebilmek icin belli ilkelerden hareket'
ederek bir yonetim siireci gosteriler,
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Yonetim, belli amaclara ulasabilmek icin parasal kaynaklan, donarurm,
hammadde, demirbaslan,

yardimci malzemeleri ve zamaru etkin ve verimli kullanarak

uygulatma siirecidir (Eren; 1993 : 3). Yonetim, bir orgutte onceden belirlenmis amaclan
gerceklestirmede

karsilasilan problemleri cozme, insanlan orgutleyip esgiidiimleyerek

eyleme gecirme siirecidir (Basaran; 1989: 14). Yonetme, orgunln amaclan dogrultusunda
personeli verimli cahsnrma, izleme ve gelistirmedir (Tortop ve lspir; 1989: 127)

Orgiitleri cahsnran, onu verimli ve canh kilan yonetimleridir. Yonetimlerde en zor
ve onemli is, yonetme isidir, Bu yiizden yonetimler orgiitlerin kalbi gibidir. Egitim
orgutlerinin yonetimi, egitimin oneminden dolayi ayn bir onem ve ozellik gosterir. Mevcut
kaynaklann en rasyonel sekilde koordinasyonu,

verimli ve etkin sekilde kullarularak

egitimde istenen hedeflere ulasilabilmesi ancak iyi yetismis yoneticiler ve gosterecegi
basanh bir yiinetimle saglanabilir,

Egitim yonetimi, egitim orgutlerinin amaclanm gerceklestirebilmek
madde kaynaklanru

icin insan ve

kullanarak belirlenen politikalan ve ahnan kararlan uygulamaktir

(Taymaz; 1989 : 13). Egitim yoneticiligi, egitimle ilgili kurulus ve okullann amaclanna
ulasmalanm

saglamak icin insan ve ilgili araclann en etkili sekilde yerlestirilmesini ve

kullamlmasini kapsamaktadir

(Binbasioglu;

tarafindan ahnan kararlar dogrultusunda

1988 : 2). Egitim orgutleri yetkili organlar

egitim-ogretim

faaliyetlerinde bulunur. Her

orgutte oldugu gibi egitim orgutlerinde de yonetimin yapmasi gereken ortak gorevler soyle
ozetlenebilir :

1.

Orgutim amaclanm gerceklestirmek,

2.

Amaclann gerccklestirilmesinde

elindeki personelin yeteneklerini ortaya cikarmak

ve en iyi sekilde kullanmak,
3.

Personeli mutlu etmek ve moralini yiikseltmek,

4.

Egitim orgiitiinii yenilesme ve degisme ortamma acik tutmak,

5.

Liderler secmek ve yetistirmek icin yontemler gelistirmek,

6.

Grubun her uyesi tarafindan oynanacak roller belirlemede yontemler
gelistirrnektir (Kaya; 1986: 37)
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Yonetim ve yoneticinin gorevi, orgiltiinii ama9lan dogrultusunda canh tutmak ve
ya~atmaktrr. Fakat bazi yoneticiler teoriye karsi ilgisizliklerini tecnibe ve kidem
avantaj1yla kapatacaklanm sanmakta ve kendi hatalanm baska birilerinin diizeltip orgiitiin
varhgim siirdiirecegine inanmaktadrrlar (Bursahoglu; 1991 : 104-105). Oysa egitim
yoneticilerinden orgiitlerinin geli~mesini, biiyiimesini saglamas1, verimini artrrruak icin
bilimsel ve teknolojik geli~meleri yaktndan izlemesi, yani yeni gelen yoneticilere canh ve
dinamik bir orgiit ve yonetim brrakmas1 beklenir.

Okullar, egitim sisteminin egitimi iireten temel alt sistemleridir. Ost sistemler
yonetse! kararlar ahrlar, Aracr iist sistemler bu kararlan egitimi iireten okullara iletirler
(B~aran; 1994 : 11 ). Okul acik sistem ozelligine sahiptir. Cevresinden girdiler ahr ve
9evresine 9Iktilar sunar, Her diizeydeki okul cevresinden etkilenir ve cevresini etkiler. Her
okul bir egitim orgiitii olarak kendi yapisi icinde benzer bir sisteme sahiptir. Okullan bu
ozellikleri yoniiyle ama9lan birbirinden ayinr, Amaclan dogrultusunda orgiitlenerek
sistem icindeki yerini ahr,

Egitim sisteminin temelinde okul orgiitleri vardir, Milli Egitim Y asasi'na gore,
egitim basamaklan; Okul Oncesi Egitim, ilkogretim, Ortaogretim, Yuksek Ogretim
seklinde srralanmaktadrr. Her ogretim basamagmda, kendi amaclan ile uyum gosteren,
ortak niteliklere sahip okul te~kilatlan bulunmaktadrr.

Okul yoneticiligi, egitim yoneticiligi icinde yer ahr ve belli bir diizeydeki okul
veya okullann amacma en uygun ve etkili sekilde ul~abihnesi icin uyulacak gerekli ilke
ve teknikleri kapsar (Binb~1oglu; 1988: 3). Okul
yoneticiligi, egitim yonetiminin daha snurh bir alanda, bir egitim kurumunda
uygulanmas1drr (ilgar; 1996: 10). Okul yonetimi, egitim sistemi icinde,
yonetim sisteminin en onemli parcasidrr (Giirsoy; 1979: 106). Egitim
sisteminin ve okul yonetiminin en stratejik par9as1, okulun yoneticisidir
(Kocaoglu; 1992 : 89).

Yonetimin egitime uygulanmas1 ile egitim yonetimi, egitim yonetiminin
okullara uygulanmas1 ile de okul yoneticiligi ortaya ,;:Ikmi~trr. Okul
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yoneticiligi gorevini, onceden belirlenen amaclar ve ilkeler dogrultusunda okulu isleten
kisiler yerine getinnektedir. Her okulun, o okulu egitimin temel amaclan dogrultusunda
verimli cahsnrmak ve yasatmak icin farkh sayida yoneticileri bulunur. Aynca her
basamaktaki okul yoneticiligi digerlerine gore bazi teknik farkhhklar gosterir, Egitirnin en
onemli temel basamagmi ilkokullar olusturmaktadir.

Biitiin illkelerde egitim sisteminin temelinde Ilkogretim Kurumlan vardrr.
Ilkokullar, ilkogretimin amaclanna uygun olarak 6 -14 yasmdaki cocuklara bes yilhk temel
egitim veren ilkogretim kurumlandrr. Guniimiizde, ilkokullann yonetimi buyuk onem
tasimaktadir, Bu okullann egitim sistemimizin temelini olusturmasi ve sistemin yeni yeni
yaygmlasmaya baslamasiyla yonetiminde de bir 90k sorunlann olmasi dogaldir. Bu acidan
ilkokul yonetimiyle ilgili sorunlann irdelenmesi, ilgili karar organlan ve buralarda gorev
yapan okul yoneticilerine sayisiz faydalar saglayacaknr,

Ilkogretim kurumlanndan olan zorunlu egitim cagmdaki cocuklann egitim ogretim gordukleri ve ogrenim siiresi 5 yil olan Ilkokullar bir mudur tarafindan yonetilirler
(Milli Egitim Yasasi; 3/1995). Miidiir kanun, yonetmelik, program ve emirler
dogrultusunda okulun biitiin islerini yilriltmeye, dilzenlemeye, denetlemeye yetkilidir.
Miidiir, okulun amaclanna uygun olarak yonetilmesinden, degerlendirilmesinden ve
gelistirilmesinden Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgmm llkogretim Dairesi Miidiirliigii'ne
~1

sorumludur (Milli Egitim Yasasi; 3/1995).

Miidiir basyardimcisi, miidiiriin en yakm yardimcisidir, Miidiiriin olmadigi
zamanlarda miidiire vekalet eder. Okul miidiiriiniin verdigi gorevlerin yerine
getirilmesinden, okulun amaclanna uygun olarak isleyisinden mudure karsi sorumludur
(Milli Egitim Y asasi; 3/1995).

Miidilr yardimcilan, okulun her tiirlii egitim - ogretim, yonetim, ogrenci, tahakkuk,
ayniyat, yazisma, egitici etkinlikler, yanhhk, bursluluk, giivenlik, beslenme, bakun,
koruma, temizlik, halkla iliskiler gibi hususlarda okul miidiirii tarafmdan verilen gorevleri
yaparlar. Bu gorevlerin yapilmasmdan ve okulun amaclan dogrultusunda isleyisinden
miidiire karsi sorumludur (Milli Egitim Y asasi; 3/1995).

-------
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ilkokullann yonetimi, okul y6neticilikleri icinde yer ahr. Okul y6neticilikleri
icerisinde de en onemli yere sahiptir. Bu okullann amai;:lanna ulasabilmesi, okul
y6neticilerinin 90k iyi yeti~tirilmesine ve g6revlerini ideal bir sekilde yapmalanna baghdir,
Okul y6neticileri yeterli nitelik ve donammla vetistirilmell, biiyiik bir olgunluk ve anlayis
sahibi olmalan saglanmahdir. Okul y6neticileri, kurumun tum ~alusanlanyla ve onlann
9ah~malaiyla yakmdan ilgilenmeli, okulunun isleyisinden yakmen haberdar olmahdir,
Yoneticiler personelini anlayip dinledigi, onlann fikirlerinden yararland1gi, personelini
karar siirecine katngr siirece yonetme isini kolaylastmr, Personelinin nabzuu iyi tutan,
onlarla ortak karar alan y6netici, personeline gerekli sorumlulugu yiiklemis olacagmdan
alman kararlann gerceklesme diizeyi de oldukca yuksek olacaktir, Dolayisiyla okul
y6neticilerinin etkili bir y6netim g6sterebilmeleri, insanlararasi iliskileri 90k iyi bilmesi ve
demokratik bir 6gretim lideri olmalan ile saglanabilir,

Egitim y6neticiligi hizmetleri, yeti~tirilmi~ yonetici kadrolanyla degil,
ek bir gorev olarak 6gretmenlere g6rdiiriilmektedir. Ogretmenler y6neticilik
davremslarnn deneme - yarulma ve usta - cirak iliskisi icinde kazanmakta ve
6gretmen - yonetici rol cansmalan siiriip gitmektedir (Gursoy; 1979: 103).
Okul miidiirii, gercek bir liderin 6zelliklerine sahip olmah ve artik
"idareciligin mektebi olmaz" inancmdan vazge9ilmelidir (Saglamer; 1975:
116). Okul miidiirii, okulun amaclanm geri;:ekle~tirerek yapisirn ve havasmr
koruyan ic 6gelerin lideri olmahdir (Bursahoglu; 1991 : 38). Yoneticiler,
gerekli bilgileri saglamak icin sorumluluk almasmi bilmelidir. Gerektiginde
uzman goruslerden faydalanmah, fakat uygulay1c1Il1Il kendisi oldugunu
unutmamahdrr (Drucker; 1995 : 3 71 ). Y onetimin yetersizligi, ki~ilerin
k6tiiliigiinden 90k yonetimin kotiiliigiine baghdu. Yonternlerin degil,
insanlann degi~tirildigi girisimler basanh olamamaktadrr (Y aldiz; 1993: 13 ).

Etkili y6neticilerin islevleri, ogretirne onem verme, amac ve beklentileri acikca
ortaya koyma, zamamn cogunu egitim sorunlanna ayrrma, 6gretime ilgi ve destek verme,
personele donuk davrams gosterme yonunde olmahdir (Balci; 1993 : 29). Iyi bir y6netici
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olma ve iyi bir yonetim sergileyebilme genelde yoneticinin su niteliklere sahip olmalanm
gerektirir:

1.

Yonetici hazir olmasmi bilmelidir,

2.

Yonetici personelini anlamasim bilmelidir,

3.

Yonetici goruslerini personeline aciklamahdir (Tortop ve lspir; 1989:32).

Etkili yonetimle okulu etkin bir hale getirebilmek icin egitim - 6gretimle ilgili
kararlann uygulayrci durumdaki personelle birlikte almmasi gerekir.
Okula dayah yonetim ilkesinden hareketle ahnan kararlann uygulanma ve
amaclan gerceklestirme derecesi de o oranda yuksek olacaktrr.

Etkili okul ve etkili yoneticilik boyutlannm basmda yonetici gelir. Okul
icisi, etkili okulda basanmn en biiyiik etkenidir. 0, okulu yonetmekten
egitim - 6gretimi yonlendirir, isleri srraya koyarak okuldaki koordinasyonu saglar,
Y etkilerini yardimcrlan ile paylasarak, birlikte okulunu basanya gotiinir (Binbasioglu;
Cagdas Egitim Dergisi, Subat 1993 : 24).

Egitim 6rgiitlerindeki yonetim, i~ merkezli ya da insan merkezli olmak yerine bu
ikisini de dengeleyen bir yol izlemelidir. Egitim orgiitlerindeki verim, makine ile degil,
insanla gerceklestirilmektedir, Yonetimin basansmda personelin duygu, heyecan, cosku ve
morali onemli unsurlardandrr (A119; Cagdas Egitim Dergisi, Ocak 1996: 16)

Okula dayah yonetim, okullarda stratejik planlamayi, liderligi, ogretimi, personeli
gelistirmeyi, biitceyi, okulun havasmi ve kiiltiiriinii, okul - veli, okul -toplum iliskilerini
etkiler. Okula dayah yonetimin temel espirisi, okulu ilgilendiren kararlann okula en yakm
insanlar tarafindan almmasidir (Ozdemir; 1996: 26).

Cagnmzda okul yoneticileri, personelini iyi anlamak zorundadrr. Bunda
basan saglandigi oranda kararlann uygulanmasr kolaylasir ve i~ verimi artar (Tortop ve
· 1989: 127). Okul yoneticileri, personelin kendilerini ilgilendiren konularda
~lerini

aciklama firsati vermelidirler. Dusunce ve onerilerine deger verildiginde,
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personel arasmda giiven ortanu dogacak ve kendisini isine daha 90k verecektir. Personel
belli bir doyum ve motivasyon kazanacagmdan

amaci ger9ekle~tirme diizeyi de yiiksek

olacaktrr (Aydm; 1994: 285). Okul yoneticileri, okulda degisik uzmanhga sahip olan
personel arasmda iyi bir i~birligine ihtiyacm oldugunu bilmelidir. Bu isbirligi ayru amaclan
paylasan insanlann sorumluluk almalanm gelistirir (Basaran; 1993: 53).

Okul yonetiminde yonetici - personel isbirligi karsihkh iliskiler bakimmdan 90k
onemlidir. Yonetici ile ogretmenler arasmdaki iliskiler olumlu, yaprci olursa, okulun
psikolojik ortanu olumlu olacak ve ogretmenler de siirece kanlarak yonetime katkida
bulunacaktrr (Ilgar; 1996 : 89).

Okul yoneticilerinin bir takim yeterliklere sahip olmasi gerekir. Bazi yazarlar
(Katz, 1971: Bowen, 1971: Beach, 197 5 : Gardner, 1980) bu yeterlikleri "Teknik
Yeterlikler", "Insancil (sosyal) Yeterlikler", "Karar Verme Yeterlikleri" olarak uce
ayrrmi~lardrr. (Basar; 1995 : 66 - 70). Bir yonetici problemleri bunln ayrmttlarma kadar
inceleyen, sonra yarar ve sakmcalanni tamp, karar veren kisidir, Karar vermekten cekinen,
verecegi karann sonucundan korkan kimse, dunyamn en bilgin, en iyi niyetli yoneticisi de
olsa asla lider olamaz (Osmay; 1995: 305).

Okul yoneticileri, okuldaki her cesit sorunlann cozumunde uzlastmci, koruyucu ve
banstmci bir rol oynarsa, okulun ic ve dis cevre ile olan iliskilerinde gerekli dengeyi
kurmus olur. Personeli ile okul cevresi arasmdaki iliskileri ve ihtiyaclan iyi karsilayan bir
yonetim, egitimin verimini ve kalitesini yiikseltmekte de basanh olacaktrr.

Toplam Kalite Yonetimi felsefesinin, egitim yoneticisi tarafindan iyi anlasilmasi,
yoneticinin personelini bunun gereklerine inandrrarak bu inaner paylasmatan gerekir. Aksi
halde egitimde kaliteyi yakalamak guclesir. Toplum olarak en onde olmak arzularuyorsa
"Toplam Kalite"yi egiiimin her kademesinde giindemine alma zorunlulugn vardir,
(Yalcrnkaya; Cagdas Egitim Dergisi, Eyliil 1996 : 25). Yoneticilere, hizmet oncesi ve
hizmet icinde yeti~tirilmesinde genel kultur, alan becerisi ve pedagojik formasyon yanmda,
mutlaka endiistri deneyimi kazanmalarma

onem verilmelidir (Seckin; Egitim Yonetimi

Dergisi 1996 : 114). Okul yoneticilerinin problemlerinin

tek kaynaktan coziimu 90k
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zordur. Okul yonetimi yerellestirilerek merkeziyetci yonetsel yapidan kurtulmahdir,
Boylece yonetim daha hizh isleyeceginden
ortadan kaldmlacaktir,

amaclan gerceklestirmedeki

bir 90k engeller

Merkezi yonetimin yiikii hafifleyecek ve sadece arastirma,

planlama, rehberlik ve gelistirme islevlerini yerine getirecektir (Sabin; Egitim Yonetimi
Dergisi, 1996: 138).

Personelinden tam anlarmyla yararlanmak isteyen yonetici, onlan harekete geciren
seylerin, giidiilerinin neler oldugunu bilmek zorundadir. Ancak bunu iyi bilen yoneticiler
onlan giidiileyebilir, heyecanla cahstirabilirler, Her yonetici insanlann basit bir makine
olmadigim bilmelidir. Her bireyin ayn ayn :

a) Harekete gecebilecek tutkulan,
b) Kmlabilecek gururlan,
c) Bozulabilecek sinirleri,
d) Gerceklesmesini istedikleri iimitleri vardir. insanlan yetistirmek ve
yonlendirmek isteyen herkes onlan iyi anlamak zorundadrr (Osmay;
1995: 310-318).

Okul miidiirleri karar verme, planlama ve uygulama giiciine sahip olarak okulun
amaclanru en iist diizeyde gerceklestirmekten sorumludurlar (Sahin; Egitim Yonetimi
Dergisi, 1996: 129). Etkili karar alma stratejisi, katilmah yonetimi gerektirir. Bir 6rgiitte
cahsan ast ve iistlerin hiyerarsik degil de, esit olarak karar alma siirecine katilmasi olarak ·
tarif edilen bu yonetim bicirninin bir cok avantajlan vardir. Kanlmah yonetimin basansi
buyiik oranda okul mtidiiriinun yonetim sekline ve tavirlanna baghdir, Okuldaki iist ve
astlann sorunlan birlikte tarumladiklan, analiz ettikleri, coziimler iirettikleri (Wood; 1984),
alternatifleri sectikleri ve oy birligi ile karar verdikleri durumlarda gercek "Katilmah
Yonetim" uygulanabilmektedir (Ozden; Egitim Yonetimi Dergisi, 1996: 427 - 429).

Okul yoneticilerinin gorevlerini yerine getirme diizeyleri, onlann hizmet oncesi ve
hizmet ici egitimleri, yoneticilik tecriibeleri ve kisisel ozellikleri ile yakmdan ilgilidir. Okul
yoneticilerinin seciminde ve yetistirilmesinde belli bir standarda sahip olunmamasi cok
farkh tutum ve anlayista yonetici tipini ortaya cikarmaktadir. Farkh nitelikteki yoneticilerin

---~.·---

-·------
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amaclan geri;ekle~tinne diizeyleri de fark11hklar gosterecektir. Toplumdaki hizh degisim
ve gelismeler okul yoneticilerinden beklentileri hizla arnrmasma ragmen, heniiz y6neticiler
belli bir y6neticilik egitimi ve uzmanl~ma siirecinden ge<;irilmemektedir. Geleneksel
y6neticilik anlay1~1yla beklentiler ~Ilanmaya 9ah~1lmaktadrr. Yonetici aym zamanda
6gretmen konumundadrr. Yonetici - 6gretmen rolleri birbirinden tam aynlmis
olmad1gmdan, yonetici kendisinden beklenen rohinii oynamada rahat hareket
edememektedir.

ilkokullarm, belirlenen temel emaclanna ul~abilmesi icin bu okul y6neticilerinin
gorevlerini ideal bir sekilde yapmalan beklenir. Yoneticilerin diizeylerini yiikseltebilmek,
verim ve etkinliiiin] artirabilmek icin denetimle ilgili go~ ve beklentilerinin bilinmesi
biiyiik onern ~Imaktadrr. Cok degisik anlayis ve diizeydeki y6neticilerin istenen b~anyi
gostermeleri ve y6neticiler arasmda ortak bir anlayisin yerle~tirilmesi icin ilkokul
Miifetti~lerine 90k oneml! gorevler d~mektedir. Burada milfetti~lerin 90k yonlu ve

I'
1,

insanlararas1 iliskileri cok iyi bilmeleri gerekir. Miifettisten beklenen amaca y6nelik
iliskiler, denetim oncesi ve denetim srrasmda insancil iliskileri esas alan rehberlik
yaklasim, ile kurulabilir.

Bunin 6rgiitlerde oldugu gibi okul orgiitlerinde de y6netimin kusursuz
olmasi, okulun amacina ulasma derecesinin belirlenmesi icin denetim
birimleri kurulmustur, ilkokullarm teftis ve denetim hizmetlerini her yil ilkogretim
milfetti~leri yerine getirmektedir.

Devlet, bir sistem olarak dii~iiniildiigiinde, devlet yapisinin en 6nemli
alt sistemlerinden birisi de egitim sistemidir. Egitim sisteminin biinyesinde yer
alan birimler iilke capinda 6rgiitlenmi~tir. Y apilan ve kurulus amaclan 6ncedcn kapsamh
bir sekilde belirlenen bu okul ve kurumlann Milli Egitim Yasasi'nda belirtilen Kibns
Turk Milli Egitiminin genel amaclan ve temel ilkeleri dogrultusunda faaliyet g6stermeleri
istenmi~tir. Bu kurumlar arasinda birlik ve biitiinliigiin saglanmas1, degisim ve
geli~melerin bu kurumlara aktanlmasi teftis ve denetim yoluyla saglanabilmektedir. Egitim
Sisteminde diizeltme ve gelistirme amaciyla yapilan dcgerlendirms, denetim yoluyla
yap1lmaktadrr. Denetim hizmeti, Milli Egitim Bakanhgi'run en onemli gorevlerinden
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biridir.Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi sayili tarih 17/1986 ile cikan Milli Egitim
Y asasi 'nda, egitim - ogretim hizmetlerinin kendi sorumlulugunda oldugunu ifade
etmektedir.

Egitim ve ogretim hizmetlerinin, bu kanun hiikiimlerine gore Devlet
adina yiiriltiilmesinden, gozetim ve denetiminden Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi
sorumludur.

Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi'na bagh kurumlann faaliyetleri ile ilgili denetim
gorevlerini Bakanhga bagh "Teftis Dairesi" yerine getirmektedir. Ilkogretim Dairesine
bagh kurumlann ogretmen ve yoneticilerin denetimini Bakanhgm Teftis Dairesine bagh
Ilkogretim Miifettisleri yapmaktadir. Ilkogretim Miifettisleri, yetkilerini Daire Miidiirti
adma kullanrrlar ve bu gorevlerini yaparken Milli Egitim ve Kulnir Bakanligi Teftis
Dairesi Miidiirliigii'ne karsi sorumludurlar. Bakanhk Teftis Dairesi Miidiirliigii'niin
orgutlenisi, heniiz bir yasasi olmamasi sebebiyle Kamu Gorevlileri Y asasi 'na gore
saptanrrusnr, Bakanhk Mufettisleri bu yasa hiikiimlerine gore gorevlerini yerine getirirler.

ilkokullan ve bu okullarda cahsan yonetici ve personelin faaliyetlerini
ilkogretim Miifettisleri denetlemektedir. Ilkogretim miifettisleri yonetim bakimmdan ,
Teftis Dairesi Miidiirliigiine bagh olarak cahsirlar.

Ilkogretim kurumlanrun rehberlik, teftis ve sorusturma islerini yiirutmek iizere,
ilkogretim rmifettisleri gorevlendirilir. Ilkogretim mufettislerinin nitelikleri, yetisme sekli,
gorev ve yetkileri ile atanma usul ve esaslan yukandaki paragrafta aciklandigi sekilde
tespit edilir (Kamu Gorevlileri Y asasi : 53).

Milli Egitim Bakanhgr, ilkogretim mufettis adaylanrun nitelik, secilme,
yetisme sekli, atama, meslege giris, gorev, yetki ve sorumluluklan ile ilkogretirn Dairesi
ile Teftis Dairesi istisaresi ile belirlenir. Ilkogretim mufettisleri, rehberlik ve isbasmda
yetistirme, teftis ve degerlendirme, inceleme ve sorusturma gorevlerini yaparlar. Teftis ve
degerlendirme yoluyla Kibns Tiirk Milli Egitimi'nin Genel Amac ve Temel Ilkelerine
uygun olarak ilkogretimin amaclanru gerceklestirmek iizere cahsmalara kanhr ve katkida
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Teftis, Arapca "tefil" kokunden gelmektedir. Sozluk anlanu sormak, ayrrmak,
arasnrmak, tetkik etmek, bir seyin dogrusunu bulmak icin arayip taramak demektir. Tamm
olarak; Devlet hizmetlerinin kanunlara, talimat ve mevzuata uygun olarak yapihp
yaprlrnadigmi yoklamak ve takip etmektir. Egitimde teftis; egitim - ogretim - yonetim
faaliyetlerinin kanun, yonetmelik, genelgeler dogrultusunda gorevlilerin gorevlerini nastl,
ne kadanru, ne zaman yapnklanm, ne kadanna muvaffak olduklanm, hizmetlerinin Kibns
Turk Milli Egitim'inin Amaclan dogrultusunda olup olmadigim, kullarulan ilke ve
yontemlerin yerinde kullaruhp kullamlmadrgim tespit etmektir (Karanhktagezer ; 1977 :
14- 15).

Egitim sisteminin bir alt sistemi olan teftis ve denetim, orgiit ve orgiit
yonetiminin var oldugu her alanda ve yonetimin biitiin sureclerinde ihtiyac
duyuldugundan ona vazgecilmez bir arac olarak bakilmaktadir, Sistem ve
orgutlerin yapisi ve dengesi silrekli degismekte ve bozulabilmektedir. Orgutun
yeni durumlara uyumu ve gelistirilmesi icin denetim hizmetlerine giiniimiizde
her zamankinden daha fazla ihtiyac duyulmaktadir,

Teftis, baglg bulundugu kurulusun, amacma en verimli bir sekilde, mevcut hukuk
diizenine uygun olarak, zamamnda ulasip ulasmadignn, kullamlan metodlarm, yapilan
islem ve eylemlerin uygunlugunu, verim ve etkinligini arastirarak kontrol etmek;
ulasilmasi ongonilen hedef ve mevzuattan sapmalar varsa, nedenlerini ortaya cikarmak,
hatalann diizeltilmesi icin uygulayici ve yoneticiye yol gostererek egitim, haberlesme,
merkezle tasra arasmda kopru kurma, merkezi hizmetin yilriimesinde her tilrlii planlama,
diizenleme cahsmalarma katilarak orgiitiin amaclanna yardimci olmaktir (Taymaz; 1993:
2-3).

Egitim orgutlerinde cahsan personelin is ve eylemlerini denetlemek, onlara egitim
orgutlerinin amac ve ozelliklerine gore ihtiyac duyduklan alanlarda yardnnda bulunmak
gerekmektedir. Ilkokullarda yonetimin ve okul yoneticilerinin denetimi, kurumun ve
personelin gelistirilmesi icin vazgecilmez bir hizmet ve yatmmdir. Yonetim ve denetim
gorevi olan okul ycnericilerinin alanlan ile ilgili bircok konularda rehberlige gereksinim
duymasi evrensel bir olgudur. Miifettisler insanlararasi iliskileri temel alan bir anlayis
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icinde mevcut durumlan denetim yoluyla ortaya cikarmak, yenilikleri ve gelismeleri
rehberlik yoluyla aktararak paylasmak durumundadrr.

Denetim, insan ve madde kaynaklanrun etkili bir sekilde kullamlmasi
ve gelistirilmesi amaciyla kullarulan teknik ve sosyal bir surectir, Tamlama,
degerlendirme ve gelistirme islevlerini kapsar (Aydin; 1993 : 12). Teftis,
istenilen ve gereksinim duyulan yer ve zamanda saglanan, egitimin her
asamasmda verilen mesleki rehberlik ve yardim siirecidir (Taymaz; 1993 : 3).

Egitimde iyi teftis; bizim icin onemli olan problemleri cozmemize ve
baska problemleri de gormemize yardnn eder. Y alruz basnmza cahsmadrgumz, hissettirir.
Iyi ve yararh teftis gerginlikleri azaltarak ictenlik, dostluk ve anlayis duygusunu tatmanuza
yardnn eder. iyi teftis, islerin daha iyi yapilmasi ve yolunda gitmesi icin yardunci olur. Bu
hizmeti saglamak amaciyla kullarulan ozel yollar miifetti§lerin belli beceri ve yetenekleri,
miifetti~ grubunun nitelikleri ile vakmdan ilgilidir (Franseth; 1973 : 11 - 15). Denetim alt
sisteminin faaliyetlerinden geregi gibi yararlanamayan egitim kurumlan, yanhslan bulma
ve diizeltmede, eksikliklerini tamamlamada, sorunlanni cozmede, ihtiyaclanru belirleyip
temin etmede, ogretim faaliyetlerini gelismelere paralel olarak degistirmede zorluk
cekerler. Denetim bu faaliyetlerin planh ve sistemli bir sekilde yapilmasmr saglar (Cerit;
Cagdas Egitim Dergisi, Agustos 1996 : 41 ).

Teftis, insan iliskilerins, rehberlige, mesleki yarduna ve grup cahsmalanna onem
verir. Sadece kusur aramak icin degil, diizeltme ve diizenleme amacma yonelik olarak
yapihr, Y apter ve bulucu tefti§,9ah§malarm plana uygun, gelecege acik olmasirn,
birlestirici, ualasunci, kamu ve kurum yaranna doniik olmasmi, analizler sonucu sentezlere
gidilmesini ongorur (MEB. Tefti§ Kurulu Tarih9esi 1995: 8 ).

Teftis bir yonetim isidir, Yonetimin tiim a§amalarmda besleme ve geri besleme
yoluyla yonetimi degerlendirerek hatalann diizeltilmesinde, yeni kararlann ahnmasmda,
degisimi ve gelisimi saglamada etkili olur (Cengiz; 1992: 127). Denetim yamlgi, yanhslik ·
ve <;eli§kileri gidermenin yamnda kisilig! ve erdemi de korur ve gelistirir, Denetime bir
bask! araci ve yontemi olarak degil, siirekli bir egitim olarak bakilmahdir (Taymaz; 1993 :
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. Tek tarafh, zorlayici ve hata bulmayi amaclayan teftis, artik karsihkh iliski kunna ve
yardimlasma siireci olarak algilanmaya baslanmisnr (Altmtas; 1980: 1).

Denetmenlerin gorevlerini tam olarak yapabilmeleri ve verimli olabilmeleri icin
genis bir mesleki tecriibe, Milli Egitimin biitiiniinii iceren bir goruse sahip, yetkisini
kisiliginden alan, kendisini meslektaslanna kabul ettirecek olgunlukta kimseler arasmdan
secilmelidir (Su; 1974: 191). Miifettislerin formal yetkilerini kullanmalanna personelin
pek sicak bakmamalan, onlan cekimser davranmaya sevketmistir, Burada yardun
amaciyla yapilan teknik beceri ve olumlu insan iliskilerinin onemi ortaya cikmaktadir,
informal iliskiler, pesinden formal yetki ile desteklenirse denetim daha gii9lii ve verimli
olur. Miifettisler mesleki yonden kendi kendine arasnrma, okuma ve ogrenme yontemini
etkili bir sekilde kullanarak bunu hayannm bir parcasi haline getirmelidir. Kendini
gelistiren mufettis ancak
baskalannm gelistirilmesine katkida bulunabilir.

Egitim orgutlerinin yonetimi kadar, yonetimin denetimi de onemlidir. Egitim
hizmetlerinin biitiin alanlannda oldugu gibi teftis hizmetlerinin de etkin bir sekilde yerine
getirilmesi icin hem teftis, hem yonetimsel alanda yeniden yapisal diizenlemelere ihtiyac
oldugu soylenebilir, Egitim sisteminin basansi, alt sistemlerin ve orgiitlerin etkili bir
yonetim gostermesine ve bu yoneticilerin 9ag~ bir denetim hizmeti almasma baghdir,
Burada ilkokullarda teftis hizmetlerinin onemli bir yere sahip oldugu soylenebilir. Bu
okullardaki yoneticilerin teftisi ise en can ahci noktayi teskil etmektedir. Dolayisiyla
yonetici denetiminde istenen verim ve etkinligi saglayabilmek icin yoneticilerin teftisten
beklentilerinin neler oldugunu onceden bilmek gerekir.

Kurum hizmetlerinin veriminin artmlmasmda ve amaca ulasma derecesinin
belirlenmesinde teftis ve denetimin onerni biiyiiktiir (Gokkaya; 1991 : 119 - 120). Son
yillarda egitim denetiminde, "insan kaynaklannm gelistirilmesi'ne onem veren, orgutlerin
insan kaynagim gelistirerek etkili bir sekilde kullanmayi hedefleyen bir denetim anlayisi
gorulmektedir (Aydin; 1993: 2). Teftisin en onemli fonksiyonlanndan biri de personelin
islerindeki basan ve yeterliklerini belirleyerek gelismelerine yardunci olmaktrr (Taymaz;
1993 : 156).
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Yoneticilerin teftis hakkinda yeterli bilgiye sahip olmamasi ve teftise

~1

giiven

duymamasi onemli sorunlardandrr (Taymaz; 1993: 43). Okul yoneticilerinin denetime
karsi yanhs bilgi verme, direnme, sucu baskasma yilldeme, durumu kurtanna, kendisine
arka arama, eksik ve yanhshklan gizli tutma gibi olumsuz tepkilerini en aza indirgemek
icin yonetici ile denetmen arasmdaki karsihkh kabule dayah iliskilerin kurulmasi gerekir.
Ancak acikhga, giivene, kabule dayali, samimi bir ortamda gerceklestirilen denetim sureci
sancih bir is olmaktan cikanlabilir.

Yonetici olumlu bir sekilde giidiilenerek yaptigi isin nitel ve nicel giicii de artacak
ve yiiksek bir performans gostermis olacaktrr. Yoneticiler mevcut sorunlanru samimi
olarak miifettislere acmah, karsihkh diyalogla coziim yollan aranmahdir. Karsihkli giivene
dayah bir iletisimin kurulmasi teftis silrecini de kolaylastiracak ve gelistirecektir.
I
,I

Giiniimiizde eksik ve hata aramaya yonelik denetim anlayisi arnk gecerliligini
yitirmistir. Isgorenin edilgen degil, goreviyle ilgili hususlarda isbirligine dayah, kendisini
ifade edebildigi bir anlayism yerlestirilmesi kacuulmazdir. Bu anlayis ve uygulama
denetimin etkisini, yoneticinin performansmi ve kurumun amacmi gerceklestirme
derecesini yiikseltecektir. Miifettisin artik bir sorgu yargici, hesap uzmam roliinden cikip
bir rehber ve yetistirici roliinii oynamasi gerekir. Yonetimin teftisini bir ceza isi, mufettisi
istenmeyen kisi konumuna dusuren egilimlerden kacmilmahdir (Bursahoglu;
1991 : 135).

Y eterlik bilgi ve becerilerden olusur. Bir mufettisin yapacagi isi icin gerekli olan
bilgi ve becerilerle donatilrms olmasi, onun gerektiginde bu donarnrru davrarusa
domisturebilecegini gostermez. Y eterlik temelden "yapabilirlik " kapasitesini, nitelik ise
"yaparhk " davramslanm kapsamaktadrr. Y eterli olmak mufettisi bir isi yapmaya hazrr
kilar, fakat bu bilgi ve becerilerin tiimiinii eyleme donusturebilecegini gostermez (Aytekin;
Egitim Yonetimi Dergisi, 1998 : 433 ). Mufettislerin kurum teftisinde etkili, diizeltici,
gelistirici olabilmeleri icin oncelikle yeterlige dayah rehberlik hizmetlerini on planda
tutmalan gerekir. Rehberlik yeterligine sahip ve rehberligi esas alan denetmenler, denetirn
gorevlerini daha basanh bir sekilde yerine getirmektedirler.
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Teftisin amaci ve onemi denetmenler tarafindan yeterince bilinip
benimsenmediginden rmifettislerin liderlik roliinu tam olarak gosteremedikleri
~~.tenebilir. Yoneticilerin denetime karsi olumsuz tutumlan, basansiz bulunacaklan
eodi~ degisikliklere direnme egilimleri, degerlendirilmek
istemeroeleri ve bagimsiz hareket etme arzulan teftis siirecini giiclestirmektedir,
Tammaya, kabule ve isbirligine dayanmayan denetim cabalan basanh olamaz. Denetimde

·gme dayah bir iliskinin duzeyi denetirnin basan

derecesini tayin edecektir.

Teftisten beklenen liderlik, kaynakhk, damsmanhk, koordinatorluk, rehberlik ve
- lendiricilik gibi fonksiyonlann geregi ; degerlendirme, diizeltme ve gelistirmede
uw.WJdl}~i
-~1.

icin miifettislerin gerekli yeterliklere sahip olmasi gerekir (Cengiz; 1992:

Organizasyonlarda gorevli bulunan insanlann giiven, elestiri ve isbirligine ihtiyaclan
. Bu ihtiyaclannm karsilanmasi onlann gelismelerine olanak saglar, Insanlan

elestirebilmek ve onlarla isbirligi kurabilmek icin onceden tarumak ve ne tiir
problemlerinin oldugunu bilmek gerekir {Taymaz; 1993 : 61). Egitim denetcisi, sorunlan
ve yOZfun yollanru ortaya koyabilmelidir. Coziim yollan cogu kez kurum disma cikmadan
bulunabilir. Denetciler sorunlann cozilmiinde gerekiyorsa merkez orgiitii iizerinde etkisini
kullanabilmelidir (Basar; 1995:43).

Kumm etkinliklerinin veriminde ve yoneticilerin isdoyumunda giidiileme 90k
onemlidir. Gudiileme siirecinde miifettislere onemli gorevler diismektedir. Ctinkii
yoneticinin basansi ve is performansma yonelik domitleri saglayabilecek kaynak
miifettistir {Taymaz; 1993 : 77). Orgiitlerin basansi, yoneticilerin basansina baghdir.
Yonetimin basansi cagdas gelisim isigmda yapilan rehberlik ve tutarh denetimle
saglanabilir. Cunku okulunun amaclanm gerceklestirmek icin i~ ve eylemde bulunan
yoneticilere ihtiyac duyduklan alanlarda yardimda bulunmak onlara hedeflerine ulasmada
kolayhklar saglayacaktir,

Okul yoneticilerinin, ilkogretimin hedef, ilke ve amaclanna uygun vasiflarda
secilmedikleri ve yoneticilik gorevlerini yerine getirmedikleri, teftis sirasmda ortaya
cikrms ve bu durum grup gorusleriyle dogrulanmisnr. Ilkogretim teftis sistemi, teftisle
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ilgili fonksiyonlan, kullarulacak teknik ve yontemleri ve amaclanru cahsir hale getirmedigi
siirece hedefine ulasamadigi ve teftis edilenleri de olumsuz yonde etkileyecegi
muhakkaktrr (Karakaya; 1988 : 326 - 327). Ilkogretim okulu yoneticilerinin secilip
yetistirilmesinde gerekli olcutun ortaya konup uygulanmamasi 90k farkh tutum ve
davranis gosteren yonetici modelini ortaya koymaktadrr. Bu tiir problemler bu alandaki
yoneticilerin ortak tutum kazanmalanru olumsuz yonde etkilemektedir. ilkogretim okulu
yoneticiligi ve denetiminde belli bir anlayism gelistirilip yerlestirilmesi gerekmektedir.
Bu noktada yine miifettislere buyuk sorumluluklar dusmektedir,

Okul yoneticilerinin eksik ve yanhs uygulamalanrun kisisel yetersizliklerinden
mi, kurumla ilgili yetersizliklerden mi kaynaklandrgmm
bilinmesi gerekir. Y apilan bir denetimde, bir onceki denetirnle, bu denetim
arasmda ne olcude olumlu ya da olumsuz degismelerin oldugu ortaya konmaya
cahsihr, Bu da iyi bir rehberlik ve isbirligine dayanan cahsmalarla ger9ekle~tirilebilir. Bu
cahsmalann daha verimli hale gelmesi icin degerlendirmelerdo objektiflik ve tutarhgm
saglanmasi, teftise aciklk getirilmesi ile olasi gortilmektedir.

Modern teftiste miifettislerin koordinatorltik fonksiyonlan biiyiik onem
kazanmaktadrr. Denetimin gercek anlamda amacma ulasabilmesi icin mufettislerle
yoneticiler arasmda tam bir esgudumun bulunmasi gerekir. Modern denetim icinde klinik
ve artistik yaklasun miifettisler tarafmdan 90k iyi bilinmelidir. Klinik denetim
yaklasimmda rehberlik, insanlararasi informal iliskilerin onemli sayilmasi ve siirece
kanlmasi; artistik denetim yaklasumnda ise teftis edenle edilen arasmda dostluk ve uyuma
dayah iyi bir diyalog ve giiven duygusu saglanarak olaylarm gorulen durumlardan 90k
gizli, fakat onemli yanlanm ortaya cikarabilme onem tasir. Bu her iki teknigi
kullanabilmek icin miifettislerin; iyi bir gozlemci olmasi, insan psikolojisini ve sosyal
iliskileri iyi bilmesi, sempatik, mesleki yonden yeterli, yenilikci ve mantikh bir ruh ve
yapiya sahip olmasi, informal iliskileri iyi ayarlamasi, iyi bir yorumlama giiciine, taktir
edebilme yetenegine sahip olmasi, denetirn sonucunun personel kadar kendisi icin de
onemli oldugunu bilmesi gerekir.
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Miifettislerin teftis yaparken §U teftis prensiplerini
Df'n>nr

gozden uzak tutmamalan

T fh,, .
. eu19.

Belli bir amac icin yapihr,
Isin ciddiyeti esasiyla planlanarak yapihr,

Belli bir sureklilik gosterir,
Teftis siirecinde demokratik bir yaklasim sergilenir.
Danna bilimsel ve objektifkriterlere dayarur.

Teftiste esnek bir yaklasnn sergilenir.
Teftiste tutarhhk vardir .
Teftis siireci ozendiricidir,
Teftiste acikhga onem verilir.
(M.E.K.B; Tefti§ Dairesi Mufettisin, El Kitab1 1997: 10- 14)

Teftisin fonksiyonlan ise yapilan tammlarda, belirlenen amaclarda, objektif egitim
tmsnxumm ortaya koydugu gorev ve islevlerde sakhdir. Bunlann yerine getirilisinde gene!
-e ozel amaclara ulasmada uygulanan yontem ve tekniklerin elbette bir sebebi ve
fonksiyonu olacaktrr. kimi zaman amac, kimi zaman gorev, kimi zaman ilke olarak ortaya
ciksalar da her biri ayn ayn teftisin birer fonksiyonudur. Bircok yerli ve yabanci bilim
adami ve arastirmaci teftisin fonksiyonlanru soyle tarumlar :
Liderlik
Kaynakhk
Damsmanhk
Rehberlik
Degerlendiricilik
Amac gelistiricilik
Giidiileyicilik
Problem 9oziiciiliik
Y araticihgr saglayicihk
B irlestiricilik
Tefti§ edicilik (M. E. Ve K. Bakanhgi; Tefti§ Dairesi, Miifettisin El Kitab1
1997: 14-15)
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Birbirinden farkh kavramlarla bir 90k teftis fonksiyonu gelistirilebilir, Asil olan,
kavramlann altmda yatan iceriktir. Bu acidan bakildtgmda, benzer tanimlamalarm bir
araya getirilerek, teftisin fonksiyonlan daha dar bashklar altinda da toplanabilir.

Kurum teftisi, resmi ve ozel ilkokullarm kanun, tiiziik, yonetmelik, genelge, emir

ve kararlan egitim - 6gretim ve cahsma programlanmn uygulanmasmi, yonericiterin,
6gretrnenlerin ve diger gorevlilerin cahsma diizenleri, basan ya da basansizhklan ile
verimliliklerini degerlendirmektir (M. E. ve K. B.; Tefti~ Dairesi, Miifettisin El Kitab1
1997: 23)

Ilkokullarda kurum teftisi yaprhrken okulun fiziki durumu, egitim - 6gretim
durumu, 6grenci isleri, biiro isleri, hesap - ayniyat ve dernirbas isleri incelenir. Kumm
.tl'I

,/

teftisi; yonetici teftisi, 6gretrnen teftisi ve diger personelin teftisi olarak uc grupta
toplanmaktadrr.Bu arastirmada esas cahsma ilkokullarm yonetici denetimi alanmda
yapilmaktadir.

ilkokullarda yonetici denetiminin amaci, okul 6rgiitiiniin verimliligini olcmektir.
Okul yoneticilerinin yonetimle ilgili gosterdigi faaliyetler her yil miifetti~lerce denetim
yoluyla 6l9iiliir. Birbirini izleyen denetimler arasmda iliski kurulur. Hatalarm diizeltilmesi,
eksikliklerin giderilmesi ve basanh durumlann artarak devam etrnesi icin miifetti~lerin
belli yeterliklere sahip olmasi ve siirekli yardimda bulunmasi gerekir.

Ilkogretim okulu yoneticileri oldukca farkh niteliklere sahip olmalanndan dolayi
denetimden beklentilerinin de farkh olacagi scylenebflir. Yoneticilerin mtifettislerde
olmasi gereken yoneticilik, ogrericilik, teftis, rehberlik, liderlik, arasnncihk ile ilgili
yeterlikleri hususunda beklenti ve gorusleri, yani miifetti~lerin yonetici denetimi sirasmda
gostermesi gereken denetimsel davraruslar daha somut olarak belirlenmeye cahsilacaknr,

Bu calismada ilkokul yoneticilerinin miifetti~lerin yonetici denetimine iliskin
beklentileri ve gorusleri, bu beklenti ve goruslerin nelerden etkilendigi, bu beklenti ve
goruslerde gruplararasi onemli farklann olup olmadigi, yoneticilerin teftisi ne kadar gerekli
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ve yararh gordukleri, mufettisleri kendilerine ne kadar yakm bulduklan, bunlann onem ve
dereceleri ortaya konulmaktadrr.

ilkokul yoneticilerinin denetiminde "Yonetici Teftis Formu"
kullamlmaktadrr. Bu form :

A - Denetlenen Yoneticinin sicil bilgileri

B - Denetim Konulan olmak iizere iki boliimden olusmaktadir, Ikinci bolumde on
iii; tane olcek maddesi bulunmaktadrr. Bunlar :

1 - Mevzuat bilgisi, planh cahsma ve uygulamadaki basansi
2 - Egitim - ogretim ve yonetimi hakkmdaki bilgisi ve uygulamadaki
basansi
3 - Okulun olanaklanndan ogretmen ve ogrcncileri yararlandrrmada
sagladigi firsat esitligi
4 - Yonetici, ogretmen ve diger personeli isbasmda yetistirme,
denetleme - degerlendirme ve sorunlan cozmedeki basansi
5 - Tutum, davrarus ve kihk - kiyafeti ile ornek olmadaki basansi
6 - Egitim - ogretim cahsmalanm Atatiirk ilke ve inktlaplan
dogrultusunda siirdiirme basansi
7 - Y azi ve kayit islerinin mevzuata ve usuliine uygunlugu
8 - Yonetici, ogretmen, veli ve ogrenci iliskilerini gelistirme basansi
9 - Diger kurum, kurulus ve cevre ile iliskileri ve olanaklanndan
yararlanma basansi
10 - Okulun bina, arac - gerec ve esyasini korumadaki basansi
11 - Bilimsel cahsma, yansma teknolojik gelisme ve arastirma
konulannda ogretmen ve ogrenciler icin ortami hazirlama ve
tesvik etmedeki basansi
12 - Amirleri ile iliskiler gelistirmedeki yontem ve basansi
13 - Okulda saygi, giiven ve hosgoriiye dayah ortam olusturma ve okul
cevresini bir kiiltiir merkezi konumuna getirme basansidir.

, I
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Bunlann ilk 7 tanesi 10 puan iizerinden degerlendirilmekte, digerleri ise 5 puan
iizerinden degerlendirilmektedir. Toplam 100 puan iizerinden ise 100 - 85 puan Pekiyi, 84
- 65 puan iyi, 64 - 50 puan Orta, 49 - 0 puan ise Zayif olarak degerlendirilmektedir.

Konulan bu davraru§lann bircogunun gozlenip olr;iilebilirligi 90k smirh ve giir;tiir.
Ba.ZI maddeleri bircok davrarusi kapsarken taktir edilen puanlar da dengeli dagitilmami§trr.
A yru zamanda bu fonnda yer alan davraru§lann hepsini, tiim ilkokullarda sergilemek
mumkun degildir. Cunku bazi davraru§lar 9ogu ilkokul yonetici davraru§lan arasmda
bulunmamaktadrr. Anasimfi, ozel egitime muhta9 cocuklar ile ilgili bir kisim davraru§lar
bazi okullarda gosterilememektedir. Denetimde kullarulan formlann her yoniiyle kullaru§h
olmasi gerekir. Denetim ve degerlendinneye esas olan olcilt davraru§lann somut, anla§Ilrr
ve gozlenebilir davraru§lar olmasi, etkili bir denetim icin 90k onemlidir.
,I
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Problem Cilmlesi :

ilkokul yoneticilerinin,
nelerdir?

yonetici denetimine iliskin miifetti§lerden beklentileri

Alt Problemler

1.
ilkokul yoneticilerinin, yonetic; denetimine iliskm miifetti§lerden beklenti diizeyleri
nelerdir?
a) Miifetti§ler, yoneticilere gore ogretim ve yonetim acismdan,
b) Miifetti§ler, y6neticilere gore denetim ve degerlendinne acismdan,
c) Miifetti§ler, y6neticilere gore rehberlik a91smdan,
d) Miifetti§ler, yoneticilere gore ara§tinnac1hk acrsmdan,
e) Miifetti§ler, yoneticilere gore liderlik acisindan yeterlimidir.
2.

ilkokul yoneticilerinin, yonetici denetimine iliskin olarak miifetti§lerden beklentileri;
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a) Cinsiyete gore farkhhk gostermekte midir?
b) y oneticilik gorevine gore farkhhk gostermekte midir ?
c) Y asa gore farkhhk gostermekte midir?
d) Kideme gore farkhhk gostermekte midir ?
e) Ogrenim durumuna gore farkhhk gostermekte midir ?
f) Bransa gore farkhhk gostermekte midir?
tr,

h

~amnAmac1:

Bu arasnrmanm amaci, ilk:okul yoneticilerinin, yonetici denetimine iliskin,
rmifettislerden beklentilerinin neler oldugunu belirleyerek, yoneticilerin miifettislerin
yeterliklerine ve yonetici denetiminde oynadiklan rollere yonelik gonisleririi belirleyerek
ya cikacak yonetici gorusleonin dikkate ahnmasi ve bu beklentilere uygun ortak: tutum
rolleri kapsayan, denetim anlayismm gelismesine katkida bulunmak:trr.

Arasnrmamn Onemi :

Bir orgutte yonericilerin varhk sebebi, orgtitiinii amaclan dogrultusunda
cahstirmaknr, ilkokullann varhgmi siirdiirebilmesi ve amaclanm ger9ek:le~tirebilmesinde
okul yoneticileri ve denetcileri iki onemli oge olarak: goriilmektedir. Kurumlann ve
yontemlerin hizla degistigi ve gelistigi giiniimiizde, denetim usul, esas ve yontemlerinin
cagm gereklerine gore sekillenmesi kacuulmazdir.

Kurumlann kurulus amaclannm ger9ek:le~tirilmesinde denetim 90k gerek:lidir.
ilkokullann denetimi diizenleyici, yol gosterici, diizeltici bir guce sahiptir. Bu gucunu
kullanarak amaclann gerceklesme duzeyini belirler, sapmalan engeller ve sistem icinde
geriye ic donut bilgiler sunar.

Cagdas ve etkili bir denetim icin yoneticiler, miifetti~lerin oynadigi ve
oynamasi gereken roller hakkmda yeterince bilgi sahibi olmahdir, Mufettislerin de yonetici
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nazannda oynamasi gereken roller hakkmda yonetici go~ ve beklentilerinden haberdar
olmahdir, ~1hk11 beklentilerin bilindigi guvene, kabule ve acikhga dayah bir iliski
ortammm kurulmasi, yardnna ihtiyac duyulan alarun tespitini kolaylasuraceknr,
Yoneticilerin teftise karsi olumsuz tepkileri biiyiik olcude onlenmi~ olacagmdan, teftis
prograrrurun engellenme riski de en aza indirilmis olacaktrr.

Bugun iilke capmda ilkokullann yonetici denetimi ve denetimden yoneticilerin
beklentilerinin neler oldugunun onceden bilinmesi etkili bir denetim icin onemli
bulunmaktadrr. Miifetti~lerin ilkokul yoneticilerinin denetiminde ne gibi roller oynad1gmi,
oynanan bu rollerin yonetici beklentileri ile ne kadar iliskili ve tutarh oldugunu,
yoneticilerin basansmi arnrmak icin daha ne gibi roller oynamasi gerektigini ele almasi
arasnrmanm onemin] artmnaktadrr.

,/

/

ilkokul miifetti~leri, ilkokul yoneticilerinin yonetici denetimi ile ilgili denetim
gorevini yaparken, yoneticilerin davrams ve beklentileri hakkinda bilgi sahibi olmalan
gerekir. Ycneticilcrin denetim ve degerlendirilmesi sirasinda sorun teskil eden durumlann
ortaya cikanlmasi ve miifetti~lerde bu konuda ortak tutum ve olctit geli~tirecegi saviyla
onemli bulunmaktadrr. Belirlenen yonetici davranis ve beklentilerinin rnufettis
davramslanm olumlu yonde etkileyerek yonetimm denetlenmesi uygulamalanna onemli
yararlar saglayacagi umulmaktadrr.

Bu arastnmanm yonetim ve denetim alanlannda bazi bilgi bosluklanru
ve eksiklikleri giderecegi gerekcesiyle bu konunun arastmlmaq, ~tmnac1 tarafindan
gerekli ve onemli goriilmii~tiir. Arastmna aynca, ilkokullann ama9larinm
ger9ekle~tirilmesinde yonetici denetimiyle ilgili aksakhklan ortaya cikanp bulgular
isigmda yeni diizenlemelere yonelik aydmlatrci bilgiler sunarak teftis alt sisterninin
geli~tirilmesine katkida bulunacagi sayiltisryla da onemli gonilmektedir,

Sayilnlar :
1.
ilkokul yoneticilennin olcekte belirtilen sorulara verdikleri cevaplar var olan durumu
yans1tmaktadrr.
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Gelistirilen 619me aracmm problemin coziimiine uygun oldugu kabul

Snnrhhklar
. Bu arastirma, 2003 - 2004 Ogretim yihnda Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti, Gime

· smrrlan icerisinde bulunan ilkokullarda gorevli yonetici ve yonetici yardimcilan ile

Tuunlar
••.-l'fl'"'' : Onceden belirlenen amaclar dogrultusunda, bireye yeni davramslar kazandrrma,
· yetistirme ve gelistirme siirecidir (Ilgar; 1996:9).

Oknl Orgiitii : Yonetmen, ogretmen, ogrencilcr ve diger gorevlilerin icinde gerekli okul
cahsmalanm surdurdiigu ilkokullardrr (Oguzkan; 1993 : 101).

Ydnetlm : Bir orgiitte, onceden belirlenmis amaclan gerceklestirecek isleri yapmak iizere
biraraya getirilen insanlan orgiitleme, esgudiirnleme ve eyleme gecirme siirecidir
(B~;

1989: 14).

Ilkokul : Ilkogretim kurumlan, bir veya iki yilhk anasuuflar ile bes yillik
okullardan olusur (Milli Egitim Yasasi,40/1992 Madde 30 : 1 ).
Okul Yoneticisi : Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi'na bagh ilkokullan yonetmekle gorevli
okul miidiirii, rmidiir basmuavini ve miidiir muavinidir (Ogretmenler Y asasi Madde 22 :
1).

Yonetici Yardnncrsi : Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi'na bagh ilkokullan yonetmekle
gorevli rmidiir basmuavini ve miidiir muavinleridir (Ogrctmenler Yasasi Madde 22 : 1 ).
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Denetim : Kabul edilen amaclar ve saptanan ilkeler dogrultusunda orgiitiin amaclanm
gerceklestirme derecesini belirlemek ve daha iyi sonuclar ahnabilmesi icin onlemler alarak
siireci gelistirmektir (Aydtn 1993 : 1 ).

Ilkokul Miifetti~i : Ilkokullarda, yetistirici ve tamamlanci simflar ve kurslarda, ozel
egitime muhtac cocuklar icin acilrrns okullar ve smiflarda ve okuloncesi egitim
kurumlannda, rehberlik, inceleme ve sorusturma hizmetlerini yiiriitmekle gorevlidirler
(M. E. ve K. B. Teftis Dairesi "Miifettisin El Kitabi" 1997 : 24 - 25 ).

Yeterlik : Bireylerin, gorevleri ile ilgili rollerini, rol amaclanna uygun olarak yerine
getirebilmeleri icin sahip olmalan gereken bilgi, beceri ve tutumlardrr (Basar; 1995: 124).
Kisaltmalar :
GA

: Gruplar Arasi

ct

: Gruplar i9i

TP

: Toplam

M. E. Y. : Milli Egitim Y asasi
M. E. ve K. B. : Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanl1gi

0. Y : Ogretmcnler Y asasi
S. P. S. S : Statistical Package for the Social Sciences
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BOLUMII

u.ctr.t ARA~TIRMALAR
Bu bohimde Tiirkiye Cumhuriyeti'nde yapilnns olan arasnrmalardan, bu arastirma
· olanlanna yer verilmistir, Yurt icinde heniiz bu konu ile ilgili tamamlanrms bir
~

yapilmanusnr.

Turk Egitim Sisteminde denetim konusunda arastirmaya ilk olarak l 970'li yillarda
~-

Bu konuda ilk adum Galip Karagozoglu atnustir,

Karagozoglu ( 1972) yaprms oldugu "Tiirk Egitim Diizeninde Bakanhk
M:iifettislerinin Rolii" adh arasnrmada; Bakanhk Miifettislerinin egitim sistemi icindeki
)fflIIi belirleyerek teftis konusunda I04 Bakanhk Miifettisi, 1196 orta ogretim
ogrettneninin gonislerine basvurmustur. Bu arastirmanm bulgulan soyle ozetlenebilir:

1. Ogrctmenler bugiinkii teftis sisteminin egitim - ogretim faaliyetlerinin
~esine

yardimci olduguna inanmamaktadrrlar. Bakanhk miifettisleri ise yardimci

ok\Jk:Jan gorusundedirler .

..... Ogretmenler miifettislerce verilen teftis raporlanrnn objektif olculere
~ •••• iad1gi gorusundedirler,

-------

·-

------·-----

-
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3. Ogretmenler mufettisleri egitim - ogretim alarunda bir otorite ve kendilerine
rehberlik yapacak kisi olarak kabul ederken , mufettisler teftis esnasmda ogretmenlere
egitim - ogretim alarunda rehberlik ettiklerini belirtmekte ve kendilerini bu konuda yeterli
bulmaktadrrlar.

4. Ogrctmenler, mufettislerin daha 90k insan iliskilerine onem vermelerini isterken
mufettisler teknik yardnnlara onem verilmesini istemektedirler.
5. Ogretmen ve miifettisler, mufettislerin asil gorevinin ogretmene rehberlik
yapilmasi ve sorusturma gorevinin rniifettislerden almmasi konusunda go~ birligi
icindedirler.

Arastirma sonucundaki bulgulara dayah oneriler soyle srralanabilir:

/

Turk Egitim Sistemindeki teftis alt sistemi modem teftis prensiplerinin ve
metotlannm isigmda yeniden diizenlenmelidir. Bunu gerceklestirebilmek icin ;
1. Bakanhk Mufettislerinin sayilan 4 katma cikartilarak her 10 ogretmene bir

mufettis diisecek bir oran saglanmahdir,

2. Her mufettis belli bir bolgeye atanarak bolgenin kendi bransiyla ilgili egitim ogretimin gelistirilmesinden sorumlu ve ogretmene siirekli yardim edebilmesi
saglanmahdir,

3. Ogrermenlerin degerlendirilmesindeki temel esaslar ve kriterler bilimsel yollarla
hazrrlanmah, her miifettisin bu degerlendirmeyi nasil yapacagi bir hizmet-ici egitim
seminerinde ele almmahdir,

4. Milli Egitim Bakanhgmca bakanhk mufettislerine bol miktarda kaynak kitaplar
, ders araclan saglanmah ve mufettisler bu kaynak kitaplan ve araclan ogretmenlere
tarutmahdrr.
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5. Tahkikat isleri mutlak:a teftis kurulundan ahnarak: sadece tahkikat islerinden
sorumlu olacak: bir kurula verilmelidir. Boylelikle "Egitim Rehberligi" ve "Sorgu
Hak:imligi" rolleri birbirinden aynlmahdir,

)

Oz (1977) yaprms oldugu "Tiirk Egitim Sisteminde Iikogretim Mufettislerinin
Rolii'' konulu arasnrmasmda ; llkogretim rmifettislerinin modem teftis anlayisma ve
mevzuata gore yapilmasi gerekenler ile uygulama arasmda fark olup olmadigmm ortaya
cikanlmasi amaclanrmstir,
Bu arasnrma kapsarruna 1065 ilkokul ogretmeni ile 912 ilkogretim miifettisi
ahnrmsnr, Arastirmada vanlan sonuclar soyle ozetlenebilir:

1. Ilkogretim mufettislerinin mevzuata ve modem teftis anlayisma gore yapilmasi
gerekenler ile uygulama arasmda onemli eksiklikler goriilmektedir.

2. Mevzuat geregi yapilmasi gerekenler, modem teftis anlayisma uymamaktadir.

3. Meslekte 90k cahsrms olanlar az cahsrrus olanlara gore mevzuata daha cok
hak:im ve uygulamada daha 90k yardimci olmaktadirlar,

4. Yiiksek ogrenim goren miifettisler yiiksek ogrenim gormeyenlere gore daha iyi
mesleki yardun ve rehberlikte bulunmaktadirlar,

5. Mufettislerin tiimii ogretmenlerin ise % 80 'i mufettislerin etkili yardim ve
rehberlikte bulunduklanni belirtmektedirler.

Karagozoglu'nun (1972)' yapmis oldugu "Tiirk Egitim Sisteminde Bakanhk
Miifettislerinin Rolii" adli arastirmasmda mufettislerin yeterligi konusundak:i ogretmen
gorusleri ile Oz'tm arasnrmasuun bu bulgusu paralellik gostermektedir.

Karagozoglu (1977)'de yaptigi "llkogretimde Teftis Uygulamalan" adh
arasnrmasmm onemli bulgulanndan biri de , mufettisler kendilerini yeterli gormelerine
karsihk, Milli Egitim Miidiirleri, Ilkogretim Miidiirleri ve ilkokul ogretmenlen bu goruse
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katilmamaktadirlar. Bu durum Karagozoglu'nun arastirmasmda degisik zaman ve degisik
kademe miifettislerinin yeterligi hakkmdaki bulgular birbiriyle kosutluk gosterirken, Oz'iin
arasnrmasmda ulastigi % 80 'lik ogretmen-miifetti~ arasmdaki gorusbirligi ile
celismektedir.

Arasnrmarun kapsamma 60 Milli Egitim Miidiirii, 1095 llkogretim Miifettisi, 591
Ilkogretim Miidiirii ile 2343 Ilkokul Ogretmeni almrrustir,
Arasnrma sonucunda ulasilan bulgular ozetle sunlardir:

1. Denetleyen ile denetlenen arasinda onemli yas ve kidem farki vardir,

2. Ogretmenin %50 'si kadm oldugu halde, kadm denetmen yok denecek kadar
.,

l

..

azdir .

l

3. Bir denetmene cogunlukla 150, bir ilkogretim miidiiriine 200 ogretmen
dusmektedir,

4. Ogretmenlerin yandan cogunun yilda bir, az bir kisrm da yilda iki denetim
gormektedir,

5. Denetmenler genelde denetimi 2 - 4 kisilik gruplarla yurutmek istemektedirler.

6. Denetmenler ortalama 5 yilda bir defa 2 - 3 haftahk bir seminer ya da kursa
kanlmaktadir,

7. Ogretmenlerin % 50'si okulda egitim - ogretim cahsmalanmn
diizenlenmesinde kimseden yardun almadtl<lanru belirtmektedirler.

8. Ogrctmen ve Milli Egitim Mudiirleri rniifettislerin mesleki yeterlikleri hakkmda
olumsuz gorii~ bildirirken, denetmenler kendilerinin yeterli olduklan gonisundedirler.
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9. Teftiste rehberlik ve yardnn isleri, degerlendirme ve rapor verme isinden sonra
gelmektedir.

10. Ogretmenler, egitim- ogretirn faaliyetlerinin planlamp yiiriitiilmesinde
denetmenlerden yeterli yardnm gorememektedirler,
91
11. Denetmenler, davrams sikhgi olarak biiyiik bir kisrm kontrol ve

degerlendinneye, daha az oranda miifettis insan iliskilerine ve daha az oranda da egitimogretim cahsmalanna yer verdiklerini belirtmislerdir.

12. Ogretrnenler, denetmenlerin egitim- ogretirn cahsmalanna iliskin davraruslan
az g6sterirken diger davraruslan daha sik gosterdiklerini ve denetmenlerin yardimci
yol gosterme davramsiru az gosterdiklerini ifade etmektedirler.

13. Ogretmenler, denetimi ogretmenin zayif yanlanm bulmaya yonelik kontrol

i olarak diisunurken, denetmenler egitim - ogrctimin verirninin artmlmasmm
amaclandigmi dustinmektedirler.

14. Ders denetirn raporlan, ogrctmcnlcr tarafindan bir tehdit unsuru olarak

gon1lmektedir.

r.
15. Ogretmenlere gore, ogretmen basansma yonelik olarak denetmen kamsmi
egitim - ogretimden 90k smif temizligi, kihk - kiyafet ve denetmene gosterilen ilgi
etk:ilemektedir.

16. Denetmenler, okul miidiirleri ve ogrctmcnlerin gerekli caba ve isbirligini
g6stermedikleri gorusundedirler.

ida

17. Arastirmaya katilan tiim gruplann yaklasik tamarru ilkogretimdeki teftis

sisteminin, egitim - ogretimdeki verimi artirmak ve ogretmenlere gerekli yardnn ve
rehberlik hizmetlerini saglamak amaciyla modem teftis ve degerlendirme ilkelerine gore
yeniden diizenlenmesi gerektigine tam olarak inanmaktadirlar .
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3. Mufettislerin diisuk derecede gostermeleri gereken ve gercekte de boyle
gosterdikleri, bu yuzden yetistirme programlannda yer verilmesi zorunlu olmayan gorev
alanlan "personelcilik" ve "cevre ile iliskiler" alanlan olmustur.

4. Miifettisler yiiksek diizeyde gostermeleri gereken egitim - ogretim ve yonetim
konulannda inceleme ve arasnrma yaparak, Bakanhga ve okullara onerilerde bulunma ile
amaclardan sapmalann nedenlerini gosterme yeterliklerini dusuk diizeyde gostermislerdir,

Ogretmen, yonetici ve mufettisler teftisle ilgili olarak degigtirme, yenileme etkisi
ve yonunden cok, mevcudu surdiirme isgorusiinden hareket etmekte ve miifettislerin
eterliklerini bu acidan degerlendirmektedirler. Burada mevcut sistem, mevcut durumun
~esinden
~
:~

cok, mevcudun surdurulmesi anlayismi gostermektedir. Gruplann kesin

birliginde olduklan gorev alanlan ve yeterlikleri teftisin teknik yonuyle ilgilidir.
amaclanm ve miifettislerin gorev ve yetkilerini gosteren yasal kaynaklar yeterince
degildir. Bu durum belli teftis yeterliklerinin farkh kisiler tarafindan farkh sekilde

algilanmasma sebep olmaktadir, Miifettislerin sorusturma gorevi arasnrma kapsarm
dismda tutulmustur, Dun oldugu gibi bugiin de uygulamada mufettislerin en cok ugrasngi
· sorusturma isidir.

Alnntas (1980) yapmis oldugu "Liselerde Kurum Teftisi" konulu arasnrmasmda
kurum denetimiyle ilgili karsilasilan guclukleri, aksayan yonleri belirlemek, bu eksiklik ve
aksakhklan giderici yontemler bularak mufettislerin gorevlerini teftis amaclanna uygun
bicimde yapmalanna yardimci olmayi amaclamaktadir, Tarama yoluyla yapilan bu
arasnrma sonucunda , karsilasilan sorunlardan bazilan soyle siralannustrr :

1. Bir kurumu teftis etmekle gorevlendirilen ve en az iki kisiden olusan mufettis
grubunun kendi icinde iyi bir isbirligi kurmasi gereklidir. Isbirliginden planlama,
planlamamn siirdiiriilmesi, degerlendirilmesi, teftis raporunun birlikte yazilmasi
anlasilmahdir,
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2. Teftis raporunun, kurumu teftis eden miifettisler tarafindan birlikte
diizenlenmesi, yanhs ve noksanhklann birlikte gozden gecirilip tamamlanmasi ve
yazilmasi ilke olarak benimsenmelidir.

3. Kurum teftisinde gozlenecek faktor veya davramslann objektif olarak
saptanmasi, teftisin guvenilirligi bakimmdan onemlidir, Teftis Kurulu Baskanhgmm bu
amacla diizenlemis oldugu "Kurum Teftis Formlan" bir degerlendirme olc;egi olarak
yetersiz gorulmektedir.

4. Kurum teftisinin amaclanna ulasmasmda, mufettislerin tutumu, teftis
programmdan ve degerlendirme olceginin yetersizliginden ileri gelen sorunlar dismda
teftis ortanuyla ilgili ban sorunlarla da karsilasilmaktadir,
Bu sorunlar:
a) Kurumda gorevli personelin, teftisin amaci hakkmda gerekli giivenilir bilgiye
sahip olmasi, okul yoneticilerinin atanmasinda objektif olciitlere uyulmamasi, miifetti~lere
karsi cekingen davranmalan ve gercekleri mufettisten gizlemeye cahsmalan.

b) Uzun siireli turneler yiiziinden, evinden ve cocuklanndan uzak kalan
miifetti~lerdeki moral bozukluklan, siirekli cahsmadan kaynaklanan yorgunluklar .

c) Bakanhga sunulan kurum teftis raporlanmn kisa siirede degerlendirilerek
sonucun kuruma bildirilememesi, noksanhklann tamamlamp tamamlanmad1guun siirekli
olarak izlenememesi.

d) Tiirkiye'de gonilen huzursuzluklar, cevrede meydana gelen olaylar ve siyasi
kisiler kurum yoneticilerim olumsuz etkilemekte, yoneticiler asil gorevleri yerine bunlann
istek ve direktiflerine boyun egmek zorunda buakrlmaktadir. Bu durum teftisin yonetici
iizerindeki etkisini azaltmakta, dis etkenlerin daha agrr basmasi nedeniyle yonetici
mufettise gereken ilgiyi gostermernekte ve teftisin saghkh yapilmasi icin yeterince
yardimci olmamaktadrr.
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Dikenoglu (1984) yapnus oldugu "Ilkogretimde Egitim Yonetimi, Yoneticilerin
Secimi Hizmete Ahnmasi, Egitimi, Teftisi ve Degerlendirilmesi"

konulu arasnrma ile

llkogretimde egitim yoneticilerinin secimi, atanmasi, hizmet oncesi ve hizmet - ici egitimi,
teftis ve degerlendirilmesinin

nasil yapilmasi gerektigi hakkmda alanda cahsan ogretmen

ve yoneticilerin
gonislerini belirlemeyi amaclarrusnr,

Arasnrma sonucuna genel olarak bakildigmda ozetle su degerlendirme yapilabilir:

1. ilkogretimde egitim yonetimi, yoneticilerin secimi, hizmete almmasi, egitimi,
teftisi ve degerlendirilmesi

cozum bekleyen bir sorundur. Ankete katilan 308 kisinin %

89'u bu durumu sorun olarak gormektedirler,

2. "Meslekte asil olan ogretmenliktir''

gelenegi bu alanda cahsan ogretmen ve

yoneticilerce benimsenmis ve halen gecerliligini koruyan bir ilke olmaya devam
etmektedir.

3. Hizmet oncesi ve hizmet= ici egitim cok yetersiz bir durum arzetmektedir.

4. Ilkogretimde egitim yoneticilerinin

secimle belirlenmesi hem ogretmenler, hem

de yoneticiler tarafindan yiiksek oranh bir destek gormemistir,

5. Egitim dis alanlardan, yani genel yoneticiden yana bir egilim hemen hemen hie;
destek gormemistir,

6. Yoneticilerin seciminde siyasi iktidann etkili ve yetkili olmasi ogretmen ve
yoneticiler tarafmdan reddedilmektedir.

7. Hiyerarsik yiikselme ya da ri.itbe sistemi ilkokul ogretmenleri ve yoneticileri
tarafindan yiiksek oranda desteklenmektedir.
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8. llkogretimde egitim yoneticilerlnin teftis ve degerlendirilmesi

ogretmenler

tarafindan yilda bir, yoneticiler tarafindan ise ii<; yilda bir kurum teftisi yapilmasmi
istemektedirler.

Basar ( 1985) yaprrus oldugu "Egitim Miifettislerinin

Secimi ve Y etistirilmesi" adh

arastirma ile amachhk ilkesinin, teftisin gerekcesini ve gerekliligini, hem de hedefleri

mMcdifa) M?fl£~/4f'/&'

Ilkogretim miifettislerinin secimi ile ilgili olarak: alan bilgisi, genel kiiltiir,
pedagojik yeterliligin temel ahnmasi, hizmet oncesi ve hizmet - ici egitim yolu ile
mufettislerin yetistirilmelerinin onemini vurgularmsnr, Teftis siireci boyunca ortaya
cikabilecek yanhshklann en aza indirgenebilmesi icin teftis siirecini etkileyebilecek
degiskenlerin gozetilimesi gerekliligi iizerinde durmustur,

B~

(1986) yaprms oldugu "Ilkogretim Kurumlannda Grupla Teftis

Uygulamalan" adh arastmna ile ilkogretim kurumlannda teftisin yapisi ve isleyisini ele
alrmsnr.

Arastirmanm bulgulan soyle srralanabilir:

1.

n diizeyinde teftis karar organlan

Vali, Milli Egitim Mudiini, ilkogretim

Mufettisleri Kurulu Baskan ve Y ardimcisi, Teftis Grubu Baskam olarak: mufettisin bu
kararlara kanlmasr, her diizeydeki koordinasyon ve degerlendirme kurullannm
toplantilanna istiraki ile saglanabilir.

2. Grupla teftis, teftis teknik:lerinin gelistirilmesine onemli bir katki saglamakta,
miifettisler dun oldugu gibi klasik yontemlerle teftis yapmaya devam etmektedirler.

3. Teftis bolgelerinin cok genis olmasi, teftisi yapilacak ogretmenlerin tamnmasmr
guclestirmekte ve yeterince rehberlik yapilmasmi engellemektedir.
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4. Grupla teftiste, mufettisin gruba bagh olmasi, onun arasnrma ve inceleme
cahsmalanni simrlamaktadir,

5. Grup dinamizmi ile ilgili elde edilen bulgular, demokratik yapiya sahip
gruplann yetkeci yapiya sahip gruplara nazaran daha uyumlu cahstiklanru, yapilan isin
kalitesinin de demokratik yapih gruplarda 90k daha yuksek oldugunu gostermektedir,

Atay ( 1987) yapmis oldugu "Ilkokul Ogretmenlerinin Miifettislerin Y eterlik
Alanlarma Iliskin Beklentileri" konulu arasnrmasmda ilkokul ogretmenlerinin, ilkogretim
mufettislerinden, miifettislerin yeterlik alanlanna iliskin beklentilerinin neler oldugunu
saptayarak, arasnrma sonuclanna gore sistemin iyilesmesine yardtmci olmayi
amaclarmstir,

Arastirma evrenini Trabzon'da gorev yapan yaklasik 4000 ilkokul ogretmeni
olusturmakta, il, ilce ve koyde cahsanlardan random yontemiyle 200 tanesi orneklem
olarak almrrusnr,

Bu arasnrmada ilkokul ogretmenlerinin, ilkogretim mufettislerinin yoneticilik,
ogreticilik, rehberlik, liderlik, arastirma uzmanhgi ve sorgu hakimligi yeterlik alanlarma
yonelik beklentilerinin sonuclanna dayah oneriler ozetle sunlardir:
1. Mufettisler, degerlendirilen kisi ve gruplan degerlendirme siirecine katan ortak
bir degerlendirme modeli uygulamahdir,

2. Mufettisler, personel iizerinde yetkiden once etki yollanm denemelidirler.

3. Miifettisler, okulla ilgili gelismeleri, yenilik ve genelgeleri ilgililere duyurmah,
personelin kararlara ve yonetime katihnum saglamalidrrlar.

4. Miifettisler, 6gretmenlerle giivene dayah iliskiler kurmahdirlar,

5. Mufettisler, 6gretmenlere yapilan haksizhklarda ogretmenlerin haklanm
koruyucu olmahdirlar.
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6. Mufettisler, ogretmenleri tesvik etmeli ve onlan gucleri olcusunde
sorumluluklar almaya yoneltmelidirler.

7. Mufettisler, teftis ilkeleri ve mevzuat yoniinden tutarh ve uygulamada ornek
olmahdirlar,

8. Milfetti~ler kisi ve gruplann istek, ihtiyac ve dileklerini degerlendirerek

ilgili iist

makamlara zamamnda iletmelidirler.

9. Miifetti~ler orek dersler vererek bir konunun en iyi sekilde nasil islenecegini
gostermelidirler,

10. Mufettisler, ogretmenlere kendilerini gerceklestirme ve daha iyi ogretim, arac
ve yontemlerini kendiliklerinden

bulmalanna yardimci olmahdirlar.

11. Miifettisler, egitim ve ogretimde verimliligi arnrmak icin gerekli arasnrma
yapmah,

yapnrmah ve sonuclanndan

ilgilileri yararlandrrmahdrr.

12. Amaclardan sapmalar varsa nedenlerini inceleyerek diizeltme yollanrn
arasurmahdirlar,

13. Mutettisler sikayetci, tamk ve saruklann ifadelerini alabilmelidirler.

14. Miifetti~ler, sue sayilan eylemin hangi yasa kapsamma girdigini
belirleyebilmelidirler.

Kapusuzoglu

(1988) yaprrus oldugu "Son On Yilda llkogretim Mufettislerinin

Roliinde ve Teftis Uygulamalannda

Degi~meler" konulu arastumasmda,

Egitim Sisteminde Ilkogretim Mufettislerinin

on yil once "Turk

Rolii" (Oz 1977) ve "ilkogretimde Teftis

Uygulamalan"
(Karagozoglu

1977 ) hakkmda yapilmis olan bu iki arasnrmanm sonuclanni

karsilasnrmayi

hedeflemis, ilgililerin ilkogretimde miifetti~lerin rollerine ve teftis
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uygulamalanna

yonelik gonislerinin on yil oncesine gore degisip degismedigini

arasnrrmsnr.

Izlemeye dayah olarak yapilan bu arastirma ile on yilhk sure icinde ulasilan
bulgular arasmdaki fark degisme olarak kabul edilmistir, S0nu9, teftis uygulamalan

ile

ilgili bulgular ve miifettis roliine iliskin bulgular olarak iki grupta toplanrmsnr,

Arasnrmanm

bulgulanndan

bazilan soyle srralanabilir:

1. On yil onceye gore miifettislerin i~ yogunlugunda bir degisme olmamis, bir

miifettisin teftis edecegi ogretmen sayisi artrmstir. On yil oncesinde oldugu gibi rmifettisler
zamanlanmn cogunlugunu rehberlige degil, inceleme ve sorusturmalara, dershane ve
kurslarm teftisine, smav komisyonlugu gibi islere ayrrmaktadrrlar.

2. Ogretmenler, mufettislerin ogretmen basanlanni degerlendirirken miifettisler
arasmdaki uygulama birliginin az olduguna inanmaktadrrlar.
3. Ogretmenler on yil once oldugu gibi, egitim- ogretimle ilgili problemlerini
miifettislere aciklamaktan kacmmaktadirlar,

4. ii Milli Egitim Miidiirleri, il9e Milli Egitim Miidiirleri, ilkokul ogretmenleri
miifettislerin teftisi yaparken ogretmenlerin az bir kismmm basansun gercege uygun
sekilde olcebildiklerini dusunmektedirler.

Ozdemir (1988) yaprms oldugu "Egitim Yoneticilerinin Degerlendirilmesi" konulu
arastmnasi ile Tiirk Egitim Sisteminde egitim yoneticilerinin degerlendirilmesinin nasil
yapildigi, Devlet Memurlan Sicil Raporundaki sorulann egitim yoneticilerinin
degerlendirilmesindeki gerekliligi ve egitirn yoneticilerinin yeni bir degerlendirme sistemi
konusundaki goruslerinin belirlenmesi amaclanrrusnr,

Arastirmaya Konya iii evren olarak secilmis, ii Milli Egitim Miidiirleri ve Miidiir
Y ardimcilan, il9e Milli Egitim Miidiirleri ve Sube Mudurleri, ilkogretim miifettisleri, lise
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ve anaokul miidiirlerinin tiimii, ilkokul miidiirleri omeklem yoluyla olmak iizere toplam
350 egitim yoneticisi arastirma kapsamina almrmstir.

Egitim yoneticilerinin degerlendirme sistemi ile ilgili gonisleri soyle ozetlenebilir:

1. Mevcut sicil raporu okulun amaclanm gerceklestirme derecesini orta derecede
etkilemektedir.

2. Mevcut sicil raporu yoneticinin kisilik, performans, okul ici ve d1~1
davranislanm yeterince degerlendirememektedir.

3. Degerlendirmenin amaciyla, egitimin amacim geri;ekle~tirmeye yonelik iliski
orta derecede gorulmektedir.
4. Degerlendirme yer yer egitim yoneticilerine baski araci olarak kullarulmaktadrr.
5. Degerlendirme ile odiillendirme arasinda bir iliski kurulmanusnr.

6. Egitim yoneticilerine gore degerlendirme sistemi orta derecede gecerli, giivenilir
ve objektiftir.

7. Degerlendirme, yoneticilerin hizmet - ici egitim ihtiyaclanmn belirlenmesinde
pek kullarulmamaktadrr.

8. Egitim yoneticileri, degerlendirmevi kismen tatmin edici bulmaktadrrlar.

9. Egitim yoneticilerine gore, ikinci sicil amirleri birinci sicil amirlerinin etkisinde
kalmaktadrrlar.

10. Egitim yoneticilerine gore, degerlendirme sonuclan personele bildirilmeli,
eksikliklerinin giderilmesi icin hizmet - ici egitime ahnmalidir.
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11. Degerlendirme,

egitim yoneticilerinin kendilerinin gelisnrilmelertnde

arac

olmahdir,

r:

12. Egitim yoneticilerlne gore degerlendirme

13. Degerlendirmenin

sistemi gizli olmahdir,

amaci, teskilat ve yonetimi gelistirmek, verimliligi artirmak

olmahdir.

14. Degerlendirme

sistemi yenilik ve gelismelere her zaman acik olmahdir.

15. Egitim yoneticileri icin yeni bir degerlendirme

sistemi gelistirilmelidir,

Karakaya (1988) yaprrns oldugu "llkogretimde Teftis ve Guclukler" adli tezi ile
r,

ilkogretimdeki teftis sisteminin kendisinden kaynaklanan guclukleri, ogretmen, okul
yoneticileri ve mufettislerin goruslerine basvurarak onlann gucluklerle ilgili egilimlerini
belirlemeyi amaclanustir,

If

Bu arasnrmamn sonuclan 1~1gmda su oneriler srralanmaktadrr:
1. Ilkogretim tek bir sistem olmahdir,

2. Teftis sisteminde ikilik kaldmlmahdir,

3. Ilkogretime ogretmen yetistirmede standartlasmaya gidilmelidir.

4. Ilkogretime mufettis yetistirilmesinde standartlasmaya gidilmelidir.

5. Egitim yoneticileri, yonetici bilgisine sahip olan ve meslekte en az 5 yil basanh
olanlar arasmdan atanmahdrr.

6. Ilkogretim teftis sistemi iyilestirilmelidir,
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Kulular (1992) yapmis oldugu "Miifetti~lerde Var Olan Ki~ilik Ozellikleri ile
Olmasi Gereken Kisilik Ozelliklerinin Yoneticiler ve Ogretmenler Tarafindan
Betimlenmesi" konulu arasnrmasinda, Ilkogretim mufettislerinde var olan kisilik
ozellikleri ile olmasi gereken kisilik
ozelliklerinin ilkokul yoneticileri ve ogretmenlen tarafindan nasil algrlandiginin tespitini
amaclamaktadir.

Arasnrmarun evrenini Ankara'run mevcut 8 merkez ilcesi temsil etmektedir.
Arastnrnaya 111 ilkokul yoneticisi ve 383 ogretmen olmak iizere toplam 494 kisi
kanlnusnr.

Arastirma sonunda elde edilen demografik bulgular sunlardir:

1. Yoneticilerin % 65.76'si erkek, % 34.24'ii kadm, ogretmenlerin ise % 37.08'i
erkek, % 62.92'si kadindir,

2. Her iki grubun toplarrunda % 82.39'u evlidir.

3. Deneklerin cogunlugunun % 69,63 orarunda 36-45 yas grubu arasmda
yogunla~ttgi gorulmektedir,

4. Yonetici ve ogretmenler % 61.94 orarunda 21 ve daha fazla yil mesleki kideme
sahiptirler.

5. Yoneticilerin % 62.16'si, ogretmenlerin % 50.65'i 18 ve daha fazla teftis
gecirmislerdir,

Ilkogretim rmlfettislerinde var olan ve olmasi gereken kisilik ozelliklerine yonelik
bulgular soyle ozetlenebilir:

1. Miifettis, yonetici ve ogretmen grubuna gore "kati" kisilik ozelligindedir.
Yonetici grubu miifettisleri ketum, huzursuz, hircin, almgan, kararsiz, temkinli, saldrrgan,

u
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pasif konuskan, kolayci, tasasiz, sakin, itidalli olarak bulurken, ogretmen grubu ise tasasiz,
kolayci, hemen karsihk veren, itidalli, baskasmi dtisunur, pasif, anti - sosyal, sessiz,
ketum, hircm, ahngan, huzursuz, iyimser, faal ve kotumser seklindeki nitelikler ile
srralandrrmaktadrrlar.
2. Yonetici ve ogretmen gruplarmca miifettislerde var olan kisilik ozclliklerinin
kan, ketum, huzursuz, hircm, ahngan, pasif seklinde algilanmasi teftis hizmetlerinin
basanya ulasmasim etkileyen onernli bir etkendir.

3. Yonetici grubu, mufettislerde olmasi gereken kisilik ozelligini sirasi ile sosyal,

atak, iyimser, gecimli, giivenilir, disa donuk, konuskan, ender, faal, ihmh, sakin, kontrollu,
canh, itinah, hemen karsihk veren seklinde belirtirken, ogretmen grubu; ender, giivenilir,
disa donuk,

konuskan, sakin, kontrollu, sosyal, canh, itidalli, rahat - gecimli, baskasim dtlstiniir, itinali,
atak, iyimser, faal ve tasasiz olarak siralamislardir,

4. Ogretmenler mufettisleri egitim lideri gormek isterlerken, yoneticiler iletimsel
ve yonetsel alanlara yonelik kisilik ozelliklerini siralarmslardir,

5. Ogretmen grubu mesleki kidem ve teftis edilme sikhgi acismdan yoneticilere

gore kisilik ozelliklerini srralamada daha homojen davranmaktadir,

Atay (1992) yapnus oldugu "Ilkogretim Kurumlarmda Yonetim ve Denetimde
Yapisal Degisiklikler ve Bunun Personel Uzerindeki Etkileri" adh arastirmasmda 1980 1992 yillan arasmda yonetim ve denetim iizerinde yapisal degisikliklerin personel
iizerindeki etkilerini, bu etkilerin egitim - ogretim iizerindeki gucunu, miifettis - yonetici ogretmen isbirliginin onemini, yonetmelik degisikliklerinin ogretrnen - yonetici - mufettis
iizerinde nasil bir iz biraknguu ortaya koymayy amaclarmsnr.

Arastirma, Malatya

n merkezinde

bulunan ilkokul ogretmenleri ve ilkogretim

mufettislerini kapsamma alrrnstir.

Arastirma sonucu ortaya cikan bulgular ozet olarak soyledir :
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1. Ogretmenler yonetmelik degisikliklerinin olumlu ve olumsuz etkisi iizerinde
tam gonis belirtmemislerdir,

2. Personelin yonetmelige uyum diizeyi 90k yiiksektir.

3. Ogretmcnler egitim - ogretim ile ilgili kavramlan ve yonetmeliklerdeki
degisiklikleri takip etmemekte ya da haberdar edilmemektedirler.

4. Ogretmcnlerin yenilik ve degisikliklerden haberdar edilmesinde iist diizey
yonetici ve okul miidiirlerine onemli gorevler dusmektedir,

5. Ilkogretim miifettisleri yonetmeliklerin hazirlanmasmda, ogretmenlere oranla
daha katidirlar.

6. Ogretmcnlerin mufettislerden beklentileri, rehberlik yapilmasi ile ilgili en
onemli istek olurken, miifettisler gorev alanlanmn genisletilmesini istemislerdir,

7. llkogretim mufettislerinin secimi iki ve ii9 yilhk egitim enstitiisii mezunlanndan
yazih ve sozlu smavla ahmrken, Egitim Fakiiltesi Egitim Yonetimi ve Denetimi Bolumii
mezunu olanlann istihdam edilmesi gerekliligi vurgulanmisnr.

8. llkogretim okullannm acilmasi degisikliklerini % 85 iyi bir gelisme olarak
gormektedirler.

9. Yonetici atamalanndaki degisikliklerin esas amacmm nitelikli yonetici secrnek
olmahdrr cevabma katilanlar yiiksek diizeydedir.

10. Yoneticilerin secilirken yonetmelik sartlanna uyulmamasi ve kisa siirede

degistirilmesi ogretrnenlen olumsuz etkilemekte, ogretmenler arasinda kirgmhga,
dargmhga ve dedikoduya yol acmaktadir.
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11. Yonetici atamada komisyonun objektif olmadigi ve yonetici atama olcutlerine
uyulmadigi kanaati hakimdir.

12. Ilkogretim miifettisleri secimi icin niteligin 90k onemli oldugu ve bu hususta
gerekli

cabanm gosterilmesi gerektigi personelce vurgulannusnr.

13. Ders denetiminin yeterli sayida yetistirilecek okul miidiirlerine verilmesine
personel olumlu bakmaktadir,

14. llkogretim mufettislerinin okul oncesi egitimini denetlemek icin yeterli
formasyona sahip olmadiklan, bu yiizden denetcilerin yeterli formasyon almalan icin caba
harcamalan gerekmektedir.

Kocaoglu (1992) yaprms oldugu "Ilkogretim Okulu Miidiirlerinin Y eterlikleri"
· konulu arastirmasmda

ilkogretim okulu miidiirlerinin hizmet oncesi ve hizmet - icinde

yetistirilirken gostermesi gereken ve gostermekte oldugu yeterlikler ile bu yeterliklerin
olusturdugu gorev alanlannm, kendilerinin ve gorev iliskisi bulunan meslek gruplanrun
degerlendirmelerine
gore siralanmasi, elde edilen olcutlerin yonetici secimi, atanmasi ve yiikselmesinde
kullamlmasmi amar;lamaktadrr.

Arasnrma sonuclanna dayah oneriler kisaca soyledir :

1. Egitim yoneticiligi bir meslek olarak kabul edilmeli, "Meslekte esas olan
ogretmeuliktir" ilkesinden vazger;ilmelidir.

2. Egitim yoneticileri hizmet oncesi egitim ile yetistirilmeli, diizenlenen seminer ve
kurslar rastlannlara gore degil, arastirma sonuclanna gore diizenlenmelidir.

3. Egitim sisteminin ve okul yonetiminin en stratejik parcasi yoneticisidir, Egitim
yoneticisini yeter nitelikte ve yuksek anlayisla gorevini yapacak diizeyde yetistirmek icin
gerekli tedbirler almmahdir.
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4. llkogretim okulu yoneticilerinin
sonunluluklanna

rol ve statiileri daha belirgin hale getirilmeli,

denk yetki verilmesi saglanmahdir.

Burgaz ( 1992) yapnus oldugu "Turk Egitim Sisteminde Denetmenlerin
Basanlanm

Etkileyen Nedenler" adh arasnrmasmda

ogretmenlerinin

ilkogretim denetmenleri ve ilkokul

goruslerine dayah olarak secilmis bazi denetimsel rol davramslanmn

yeterince yerine getirilmeyisinde

etkili olan nedenleri belirlemeyi amaclarrusnr,

Arastirmamn deneklere iliskin sonuclan ozetle soyledir :

1. Denetmenlerin

cogu orta yasm iistiinde ve erkektir. Ogretmenler ise cogunlugu

orta yas grubundadrr ve yaklasik ucte ikisi kadmdir.

2. Denetmenlerin
ogretmenlerin

ise ogretmenlikteki

3. Denetmenlerin
ogretmenlerin

denetmenlikteki

hizmet siireleri 1 - 15 yil arasmda,

hizmet siiresi 11 - 25 yil arasmda yogunlasmaktadrr,

yandan fazlasi Gazi Egitim Enstitiisii Pedagoji Bolurmi mezunu,

% 55.8'i ilkogretmen okulu mezunudur.

4. Denetmenlerin

% 8.8'nin denetmenlige temel olan egitimlerine ek olarak ust

ogrcnim gorurken, ogretmenlerin

% 59.5'i iist ogrenim gormuslerdir,

Arastirmamn bulgulanna iliskin sonuclanndan

bazilan soyledir :

1. Ogretmenler,

acik bir iletisim kurmaktan

denetmenlerin

ogretmenlerle

kacmdiklan gorusundedirler.

2. Ogrctmenler, denetmenlerin
gostermediklerini

ogretmenlere yardimci olma konusunda yeter caba

dusunmektedirler.

3. Denetmenler,

okulda gecirdigi siireyi etkili kullanamamaktadrrlar.
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4. Secilen denetimsel rol davramslanmn gosterilme derecesine iliskin denetmen ve
ogretmen gorusleri arasmda fark vardir.

5. Secilmis denetimsel rol davramslanmn uygulamada ne derecede
gerceklestirildigine iliskin denetmen ve ogretmen goriisleri arasmda fark vardir,

6. Bu rol davramslannm yerine getirilmeyisinin nedenlerine iliskin denetmen ve
ogretmen gorusleri arasmda anlarnh bir fark vardir,

7. Denetmenler, ogrermenlerin kendileri ile iletisim kurmaktan kacmmalanni ve
her denetmene diisen ogretmen sayismm fazla olusunu, ogretmenler ise denetmenlerin
kendileri ile iletisim kurmaktan kacmmalanru, rol ve davramslanm gerceklestirmede
olumsuz etkiledigi gonisundedirler.

8. Ogretmenler, denetmenlerin hizmet oncesinde aldiklan egitimin yetersiz oldugu
gorusundedirler.

Terzi (1996) yapmis oldugu "Ilkogretim Mufettislerinin Teftis Sorunlan" adh
arasnrmasmda, ilkogretim miifettislerinin cahstiklan orgut yapisi, yonetici ve ogretmen
davramslan ile teftis siirecinin degerlendirme boyutunda karsilasilan sorunlan tespit etmek,
yonetici, ogretmen ve diger ilgililere aciklayici bilgi vererek teftis alt sisteminin
gelistirilmesi
amaclanmistir.

Arastirma kapsamma Ankara llinde gorev yapan ilkogretim miifettisleri almrrustir.
Arastmnaya katilan ilkogretim mufettisleri ile ilgili kisisel bilgilere ait bulgular su sekilde
siralanmaktadir :

1. Arastirmaya katilan mufettislerin % 96.1 'i erkek, % 3.9'u kadmdir.
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2. Ilkogretim mufettislerinin

% 44.1 'i Gazi Egitim Enstitiisu Bolumu, % 32.4 'ii

Miifetti~lik Kursu, % 23.5'i Egitim Fakilltesi Egitim Yonetimi Denetimi Boliimii
mezunudur.

3. ilkogretimmiifetti~lerinin % 40.2'si 1-10 yd arasi kideme, % 39.2'si 11-20
JJa,J bdtlllt rt% J!lo&d1JI te dJ/Ja lazla hdeme gamptu:

Arasnrma sonunda ulasilan bulgular fo; bolum halinde ozetlenebilir :
A) Orgiit Yapisma ili~kin Olarak :

1. ilkogretim miifettisleri sahip olduklan yetkilerini ve yaptmm giiciinii yetersiz
bulmaktadrrlar.

2. llkogretim mufettisleri, mevzuatla kendilerine verilen gorevler ile cahstiklan
orgutteki i~ yukiimin iyi ayarlanmarms oldugu gortlsundedirler.

3. Ilkogretim mufettislerinin karara kaulmadiklan ve uygulama sonuclanndan
haberdar edilmedikleri soylenebilir,

4. Ilkogretim miifetti~lerinin yenilikleri takip edebilmeleri icin hie imkan
saglanmamakta ve az derecede hizmet ici egitimi almaktadrrlar.
5. Ilkogretim mufettisleri mevzuat degisiklikleri ve gorevleri ile ilgili karalardan
zamanmda haberdar olmamaktadrrlar.

6. Mufettisler tarafsizhklanm etkileyecek diizeyde yonlendirmelerle
karsilasmamaktadirlar.

7. Ilkogretim mufettislerine biiro hizmetleri hie saglanmamakta, odemeler hie
yeterli olmamakta, yolluk ve diger harcamalan zamanmda karsilanmamakta ve hie ulasim
imkaru saglanmamaktadir.
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B) Yonetici ve Ogretmen Davramslanna

ili~kin Olarak::

1. Okul yoneticileri teftisler esnasmda miifettislerle orta derecede isbirligi
yapmakta, ogretmen cahsmalan hakkmda verdikleri bilgiler ve egitim - ogretimle ilgili
sorunlanna yardnn isteme diizeyleri orta derecededir.

2. Brans ogretmenleri

miifettislerden az derecede yardnn istemektedirler.

3. Stajyer ogretmenler miifettislerden 90k derecede yardim istemektedirler.

4. Brans ogretmenleri ile miifettisler arasmda heniiz gerekn iletisimin kurulamanus
oldugu soylenebilir,

C) Teftis Siirecinin Degerlendirilmesine

Iliskin Olarak::

1. Ilkogretim miifettisleri ogretmenlerin basansma, mesleki gelisimine ve
ilogretimin amaclanmn gercekelesme diizeyine orta derecede etkide bulunmaktadrrlar.

2. Ilkogretim mufettisleri, yonetici ve ogretmen teftis formlannda yer alan
degerlendirme

kriterlerinin az derecede objektif oldugu gorusundedirler,

3. ilkogretim mufettisleri, ogretmenler arasmdaki bireysel farkhhklan ve yonetici
degerlendirmesindc

okulun mahalli imkanlanru orta derecede dikkate almaktadrrlar.

4. Ilkogretim miifettisleri arasmda orta derecede bir uygulama birligi mevcuttur.
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BOLUMID
YONTEM

Bu bohim, Arasnrmarun Modeli, Evren ve Omeklem, Veri Toplama Teknikleri,
Verileri Toplama Aracmm Hazirlanmasi, Veri Toplama Aracmm Uygulanmasi ve
Toplanmasi, Verilerin Coziimii ve Yorumu alt ba~hklanndan.ol~maktadrr.

Arasnrmanm Modeli
Arastumamn konusuna ve amaclanna uygun dii~tiigiinden, arastirma tarama
modelinde surdunllmustur. Bu yontem davrams bilim ve disiplinine uygun d~tiigiinden
olaylann, kurumlann, gruplar ve cesitli alanlann "ne" oldugunu betimleme ve aciklamada
kolayhk saglamaktadir, Bu yontemde olaylar dogal ortarru icinde ele ahnmakta, arasnrma
kurum personeline zorluk cikarmadan, mevcut duzeni bozmadan, degistirmeden
yapilabilmektedir (Kaptan 1991 :59). Arastirma ile ilgili veriler anket uygulamasi yoluyla
toplanrmstir.

Evren ve Orneklem

Bu arasnrmanm evrenini K.K.T.C Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi, Ilkogretim
Dairesine bagh, Girne Ilcesi Ilkokullan olup 2003 - 2004 Ogretim yilmda egitim ogretime acik bulunan ilkokullarda gorevli okul yoneticileri olusturmaktadir, Arasnrmada
cahsma turn evren iizerinde yapild1gmdan aynca evrenden orneklem almmasi yoluna
gidilmernistir,

Veri Toplama Teknikleri
Arasnrmada iki tiir veri toplama yoluna gidilmistir. Problem durumuyla ilgili
yoneticilik, ilkokullann yonetimi, denetimin ilkeleri, yonetici denetimine iliskin esaslar
gibi teorik veriler alan yazm taramasiyla elde edilmistir, Yurt ici kaynaklardan alan ve
konu incelemeleri, aynca YOK Dokiimantasyon Merkezinden alan kaynaklan ile ilgili
bilgisayar taramalan yapilrmstir. Kaynaklann taranmasi ve ilgililerle gorusmelerden sonra,
deneklere uygulanmak iizere "llkokul Yoneticilerinin Yonetici Denetimine Iliskin
Ilkogretim Miifettislerinden Beklentileri" 6l9egi veri toplama araci olarak kullamlrrustir.

Veri Toplama Aracmm Hazirlanmasi
Anket, 1997 yilmda Mehmet Karabork tarafindan hazirlannus ve Tiirkiye Kocaeli
ili Merkez il9e ilkogretim ilkokullannda uygulanrrusnr. Saym Docent Doktor Halil
Aytekin'in de uzman goruslerinden yararlamlarak son sekli verilmistir, Anket formu yeter
sayida cogalnlarak uygulanrnaya hazir hale getirilmistir,

Anket dort bolumden olusmaktadir, I. Boliimde Genel Aciklamalar, II. Boliimde
yoneticilerin kisilik ve mesleki ozellikleri, III. Boliimde deneklerin cevaplayacagi sorular,
IV. Boliimde ise acik uclu bir soru bulunmaktadrr. Som maddelerinden 1 - 10. sorular
ogretim-yonetim, 11- 39. sorular denetim-degerlendirme, 40 - 43. sorular rehberlik, 4450. somlar arasnrmacihk ve 51 - 55. sorular ise mufettislerin liderlik boyutlan ile ilgilidir.

Ilkogretim Mtidurliigu'nden alman bilgilere gore, 2003 - 2004 Ogretim yilmda,
Girne Ilcesi'nde bulunan 17 ilkogretim okulunda toplam 28 yonetici gorev yapmaktadir.

Veri Toplama Aracmm Uygulanmasi ve Toplanmasr
Arastirma anketinin uygulanmasma 25 Mayis 2004 giinu baslanrrustir. Olcek
formlan Girne Ilcesi'ndeki 17 ilkokulda mevcut 28 yoneticiye arastirmaci tarafindan
elden dagmlrrustir. Bu srrada deneklere arasnrmamn onemi ve anketin cevaplandmlmasi
ile ilgili aciklamalarda bulunulmustur. Anketin toplanmasi islemi 14 Haziran 2004 gunu
tamamlanmistir. Dagitilan anketlerden 28'i geriye donmus ve bu anket formlannm tiimii
degerlendirmeye almrmstir.
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Verilerin <;oziimii ve Y orumu
Verilerin istatistiksel analizleri SPSS paket prograrru ile bilgisayarda yapilrmsnr.
Ankete verilen cevaplar; Hi<; (1), Az (2), Orta (3), <;ok (4), Tarn (5) olmak iizere
suuflandmlmis ve her bir birime bir puan degeri verilmek suretiyle elde edilen veriler
sayrsallastirlrrusnr.

Anket formunda agrrhgi, secenegi ve smirlan verilen Likert Ol9eginin sayisal bir
nitelige don~tiiriilm~ hali soyledir:

Agirhk

Se9enek

Simrlar

1.

Hi<;

1.00- 1.80

2.

Az

1.81 -2.60

3.

Orta

2.61- 3.40

4.

Cok

3.41 - 4.20

5.

Tam

4.21- 5.00

Ek- 3'de goriildiigii gibi, anket formunda yer alan 55 soru, yapilan soru
giivenilirlik: analizi sonucunda bu maddelerin, rnadde test korelasyonu ( r ) degeri l 5'in
altmda olup olmadigma bakilrmstir. 55 soru rnaddesi de degerlendirmeye ahnrrusnr,

Elde edilen veriler asagidaki srralamaya gore analiz edilmistir:

1.

Anket formunun ikinci bohimiinde yer alan deneklerin dernografik
nitelikleriyle ilgili frekans ve yiizdelik: dururnlan cikarnlnusnr,

2.

Verilerin anlamh, kolay anlasihr hale getirilmesi icin frekans
tablolan olusturularak her davramsa rastlayan olcumlerin yiizdeleri
hesaplanrmsnr. Deneklerin anket sorulanna verdikleri cevaplann
degerlendirilmesi aritrnetik ortalarna ile yapilrmsnr,

53
3.

Arasnrmada kullamlan Likeit Olcegindeki 1-5 arasi, bes esit parcaya
bolunerek elde edilen 1.00-1.80 degerleri (Hi9), 1.81-2.60 (Az), 2.613.40 (Orta),
3.41-4.20 (Cok) 4.21-5.00 (Tam) benimsenen degerler olarak kullamlrrusnr. Yine
Likert Olcegindeki (Hi9) ve (Az) seceneklerinde (Az) seceneginin smm olan 2.60'a
kadar cikan aritmetik ortalamalann, yoneticilerin rmifettisleri yeterli gormedikleri,
beklentilerine gerekli cevabi alamadiklan seklinde kabul edilmistir. 2.60'a kadar
olan aritmetik ortalamalarla ilgili soru alanlanmn onemli derecede sorun olarak
gori.ildiigii benimsenmistir, 2.61 - 3.40 arasi beklentilerin (Orta) derecede
karsilandigi, 3.41 - 5.00 arasi olan aritmetik ortalamalann da ilkokul yoneticilerinin
mufettislerden beklentilerinin (Tam) olarak karsilandigi, yani yonetici - miifettis
arasmda sorunlanmn olmadigi seklinde bir degerlendirme yoluna gidilmistir.

4.

Deneklerin sorulara vermis oldugu cevaplar arasmda cinsiyete gore,
yonetim gorevi, yas, kidem, ogrenim durumu ve bransa gore onemli farkhhklar
olup olmadignu anlamak icin anlamh farkhhk olup olmadigim smamak icin t -testi
uygulanrrustir. t - testi sonucunda anlamh farkhhklar bulunamannstir.

BOLUMIV
BULGULAR VE YORUM

Bu bolumde, Ilkokul yoneticilerine uygulanan veri yoplama araci sonucunda
elde edilen verilerin istatik islemlerins yonelik bulgular ayn ayn ele almmaktad1r.
Once gruplann demografik bilgilerine iliskin bulugular ele almmis, daha sonra da
olcme aracmm gruplandmlm1~ tablolar icerisinde degerlendirilmesi yapllm1~t1r. Alt
problemlere iliskin bulgulara her boliimun sonunda yer verilmistir,

Demografik Bilgiler
Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi, ilkogretim
Dairesinden alman bilgilere gore 2003 - 2004 ogretim yihnda Gime il9esinde 17
ilkokul bulunmaktadir, Bu okullarda toplam 28 yonetici gorev yapmaktad1r. Bu
okullarda cahsan yoneticilere 25 Mayis - 14 Haziran 2004 tarihleri arasmda anket
uygulamasi yapilmisnr. Dag1tilan 28 anketten tiimii geriye donmiis ve tamarm
degerlendirmeye almnustir. ilkokul yoneticilerinin ankete katilma orani % 100
olarak ger9ekle~mi~tir.

ilkokul yoneticilerinin yoneticilik yoneticilik gorevlerme gore dagrhmi tablo
- 1 'de verilmism.

Grafik- I
Deneklerin yoneticilik Gorevlerine Iliskin Bulgular
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Ilkokul yoneticilerinin, yoneticilikteki kidemlerine gore dagihmlan Tablo 2'de verilmistir,

Tablo- 1
Deneklerin Yoneticilikteki Kidernlerine Iliskin Bulgular

16:- 20 YU
To_elam.
Grafik-2
Deneklerin Yoneticilikteki Kidemlerine Iliskin Bulgular
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Tablo - 1 'de gortildugti gibi, yoneticilerin 1 - 5 yil kideme sahip olanlarm %
42,9 ile en yiiksek oram olusturduklan,

ikinci sirada % 35,7 ile 6- 10 yil, uciincil

sirada % 10,7 ile 11 - 15 yil, ve yine % 10,7 ile 16 - 20 yil yer almaktadir, 21 yil ve
iizerinde gorev yapan yonetici, soz konusu bolgede yer almamaktadir.
Deneklerin % 42.9'unun, neredeyse yansma yakmmm 1 - 5 yil yoneticilik
kidemine sahip olmalan, dikkat cekici bir durumdur.
Aynca deneklerden 21 yil ve iizeri kideme sahip yonetici olmamasi da bir
diger dikkat cekici ozelliktir.
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lkokul yoneticilerinin yaslanna gore dagihmlan Tablo - 2'de verilmistir,

Tablo-2
Deneklerin Y aslanna ili~kin Bulgular

Grafik -3
Deneklerin Y aslanna ili~kin Bulgular
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Tab lo - 2 'de gortildiigtl gibi, % 78,6 ile 41 - 50 yaslanndaki yoneticilerin en
yuksek oram olusturdugu, % 10,7 ile 51 - 60 yas arasi yoneticiterin geldigi, % 7,1 ile
31 - 40 yas arasi yoneticilerin izledigi, en az oranm % 3,6 ile 30 ve daha az yasa
sahip yoneticiler oldugu anlasrlmaktadrr,

Yoneticilerin % 42,9'unun 1 - 5 yilhk yonetici olmasi, buna karsm yaklasik
ucte ikisi gibi yuksek bir oranmm 41 ve 50 yas arasmda olmasi, yoneticilerin yas
ortalamasmm yuksek ancak yoneticilik kidemlerinm diisiik oldugunu gostermektedir.

Ankete katilan yoneticilerin cinsiyete gore dagilimlan tablo - 4'te verilmistir.
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Tablo-3
Deneklerin Cinsiyet Durumlanna ili~kin Bulgular

To.e.lam

Grafik -4
Deneklerin Cinsiyet Durumlanna ili~kin Bulgular
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goriildtigti gibi, ankete katila yoneticilerin lri'si (% 57,1) erkek,

12'si (% 42,9) kadm yoneticidir.

Deneklerin arasmda kadm veya erkek olarak 90k biiyiik bir fark olmamasi,
yoneticilikte erkek egemen bir anlayism olmadigmi, okul ycneticiliginin cinsiyetle
ilgili algtlanmadigmr gostermektedir.

Ankete katilan yoneticilerin en son mezun oldugu okulun ogrenim siiresine
gore dagihmlan Tablo - 4'te verilmistir,

5:

Tablo-4
Deneklerin En Son Mezun Olduklan Okulun Ogrcnim Siirelerine Iliskin
Bulgular

Grafik-5
Deneklerin En Son Mezun Olduklan Okulun Ogrenim Siirelerine Iliskin Bulgular
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Tablo :-- 4'te de goriildtigu gibi, ii9 yilhk yuksek ogrenim yapan yoneticilerin
% 75 ile ilk sirada yer alarak en yuksek orani olusturdugu gorulmektedir. Bunu %
14,3 ile dort yilhk yuksek ogrenim takip etmektedir. Deneklerden iki yilhk yuksek
ogrcnim, yiiksek lisans ve digerleri maddesini isaretleyenler ayni sayida ve oranda
olup 3,6 oranmdadirlar.

Deneklerden % 75'inin tic yilhk yiiksek ogrenim gormeleri dikkat
cekmektedir. Bu oran denekelerin dortte ucudur,

Ankete katilan yoneticilerin branslanna gore dagihmlan Tab lo 6' da
gosterilmistir.
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Tablo-5
Deneklerin Branslanna lliskin Bulgular

Grafik-6
Deneklerin Branslanna Iliskin Bulgular
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Tablo - 5'te goriildiigii gibi, yoneticilerin % 78,6 gibi buyiik bir oranla smif
ogretmeni bransma sahip olduklan ortaya ciknusnr. Bunu % 7,1 ile Tiirkce=Edebiyat takip etmektedir. Soma% 3,6 oranlan ile Matematik, Yabanci Dil, Resim

i~ ve Digerleri gelmektedir. Bu bulgu Kandemir ( 1996)'in yaptigi arastirmamn
bulgulanm desteklemektedir.
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Burada dikkati ceken smif ogretmenliginden gelen yoneticilerin % 78,6 ile en
yiiksek orana sahip olmasidir.

Tablo - 6'de deneklerin gorevleri ile birlikte kidemleri gosterilmektedir.

Tablo-6
Deneklerin Gorevleri ile Birlikte Kidemlerine Iliskin Bulgular

.·.~;:,
:,.

Grafik-7
Deneklerin Gorevleri ile Birlikte Kidemlerine Iliskin Bulgular

Tablo - 6'da da goruldugt; gibi 1 - 5 yildir gorev yapan yoneticilerin Mudiir
ya da Mudur Muavini olarak aralarmda yaklasik % 20'lik bir fark vardir, Aym
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sekilde 6 - 10 yildir gorev ya pan yoneticilerin arasmda da miidiir ya da miidiir
muavini olarak net% 20'lik bir fark vardir. 11 - 15 yildir yoneticilik yapan miidiir
sayisi ise miidiir muavinlerinin sayisirn iki kati olarak karsnmza cikmaktadir. 16- 20
yildir yoneticilik yapan miidiir ve miidiir muavinlerinin oranmm ise bir onceki
grubun tam tersi olarak ortaya cikrmstir.

Burada dikkati ceken en onemli durum iicuncil gruptaki oranm dordiincii
grupta tam ters olarak gerceklesmesidir.

Tablo - 7'de yoneticilerin gorev ile birlikte yaslanrnn karsilastmlmasi
yapilrmstir.
Tablo-7
Deneklerin Gorevleri ile Birlikte Yaslanna Iliskin Bulgular

Grafik- 8
Deneklerin Gorevleri ile Birlikte Yaslanna Iliskin Bulgular
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Tablo - 7'de de goruldiigu gibi Gime Ilcesi ilkokullannda gorev yapan
yoneticilerin yalmzca bir tanesi 30 yasm altmdadir. 31 - 40 yas grubunda ise bir
miidiir ve bir de miidur muavini gorev yapmaktadir, 41 - 50 yas grubunda gorev
yapan yoneticilerin, ana grubu olusturdugu ve burada 12 miidiiriin ve 10 mudur
muavinin yer aldigi gozlenmektedir. 51 - 60 yas grubunun ise ikinci en buyuk grup
oldugu ortaya cikrmstrr.

Buna gore yoneticilerin ozellikle 41 - 50 yas grubunda oldugu soylenmelidir.

Tablo - 8'de yoneticilerin gorev ile birlikte cinsiyetleri karsilastmlrmstir.

Tablo-8
Deneklerin Gorevleri ile Birlikte Cinsiyetlerine Iliskin Bulgular

Ii
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.~,

Grafik-9
Deneklerin Gorevleri ile Birlikte Cinsiyetlerine lliskin Bulgular
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Tablo - 8'de de goruldugu gibi, miidiir ve mudiir muavini dagilumnda
kadmlann sayisi esit olarak gerceklesmistir, Erkek mudiir ve mudiir muavinlerinin

sayismm ise mudurler lehine acik sekilde ustunhik saglamaktadir.

Tablo - 9'da yoneticilerin gorevleri ile birlikte en son mezun olduklan okul

suresi karsilastmlrmsnr.

Tablo-9
Deneklerin Gorevleri ile Birlikte Mezuniyet Siirelerine Iliskin Bulgular

Grafik-10
Deneklerin Gorevleri ile Birlikte Mezuniyet Siirelerine Iliskin Bulgular
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Tabla - 9'da goriildugu gibi l\~ yilhk yiiksek ogrenim yapan 11 mtidiir ve 10
- mudur muavini gorev yapmaktadir. 4 yilhk yiiksek egitim alan 4 miidiir vardir. iki
yilhk yiiksek ogrenim alan bir miidiir oldugu, Master yapmis bir tane miidiir muavini
oldugu ve digerinin bir tane oldugu gorulmektedir.

Gonildugt; gibi -09 yilhk yuksek ogrenim ile birlikte miidiir ya da miidur
muavini olan yoneticilerin coklugu dikkat cekicidir, Aym zamanda 4 yilhk yiiksek
egitim alanlannm tumumin mtidiir olmasi da onemli bir durumdur.

Tabla - lO'da Yoneticilerin gorevleri ile birlikte mezun olduklan boliim
(Brans) ile ilgili karsilastmnali bilgiler verilmistir .

. Tabla- IO
Deneklerin Gorevleri ile Birlikte Branslanna Iliskin Bulgular

Grafik- 11
Deneklerin Gorevleri ile Birlikte Branslanna Iliskin Bulgular
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A. Ogretim ve Yonetim ile hgili Sorunlar (1 - 10. Sorular)
Ilkokul yoneticilerinin, ankette yer alan ogrctim ve yonetim ile ilgili sorulara
verdikleri cevaplann etki diizeyine iliskin frekans (f), yiizde degerleri (%) ve
aritmetik otalamalan (X), Tablo - 11 'de gosterilmistir.

Tablo- 11
Deneklerin Ogretim ve Yonetim ile ilgili Sorulara Verdikleri Cevaplann Etki
Diizeylerine Iliskin Frekans (f), Yiizde (%) veAritmetik Ortalama (X) Degerleri
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Grafik-12
Deneklerin Ogretim ve Yonetim ile ilgili Sorulara Verdikleri Cevaplann Etki
Diizeylerine Iliskin Frekans (f), Yiizde (%) veAritmetik Ortalama (X) Degerleri

,,

"

Anket Sorusu 1 : "Miifettisler yiineticilerin gorev, rol ve sorumluluklanni
actkca belirtebilmektedirler,

goriisiine ne olcude kattliyorsunuz ? "

Tablo - 11 incelendigi zaman, mudurlerde "Cok" seceneginin % 37.5 ile ilk
sirada geldigi, 31.3 ile "Orta" ikinci sirada oldugu gonilmektedir. Bunu % 18.8 ile
"Hi9" ve % 12.5 ile "Az" seceneklerinin takip ettigi gorulmektedir.
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Miidiir Muavinlerinde ise, deneklerin "Hi9", "Az" ve "Orta" seceneklerinin %
25 ile esit dagildigr, ardmdan % 16. 7 ile "Tam" seceneginin ve % 8.3 ile "Cok"

seceneginin geldigi gorulmektedir.

Miidiirlerde, aritmetik ortalamaya gore (2.88) kendilerinin gorev, rol ve
sorumluluklanm belirtebilmede, mufettisleri "Orta" derecede yeterli gormektedirler,
Aritmetik ortalamaya gore (2.67) miidiir muavinleri ise, miifettislerin kendilerinin
gorev, rol ve sorumluluklanm belirtebilmede "Orta" derece yeterli gormektedir.

Buna gore, gorev, rol ve sorumluluklan belirtmelerine yonelik beklentilerine
mufettislerin, Miidiirlere ve Miidiir Muavinlerine gore bu beklentiye "Orta" cevap
verebildikleri soylenebilir,

Anket Sorusu 2 : "Miifettislerin, mevzuattaki degisiklikleri ve yenilikleri
yoneticilere actklama ve onlarz bilgilendirme derecesine ne olciide kattliyorsunuz ? "

Tab lo - 11 incelendiginde Mudurlerin, bu soruya % 3 7. 5 ile "Orta", % 31.1
ile "Az" % 18.8 ile "Cok" ve % 12.3 ile "Hi9" cevaplanm verdiklerini goriiyoruz.
Aritmetik ortalamaya (2.63) gore Miidiirlerin, mevzuattaki degisiklik ve yenilikleri
kendilerine aciklama ve bilgilendirme acismdan miifettisleri "Orta" derece yeterli
bulduklan gozlemleniyor.

Yine Tablo - 11 'e bakildigmda, Miidiir Muavinlerinin ise % 33.3 ile "Orta",
% 25.0 ile "Hie;:",% 16.7 ile "Az", % 16.7 ile "Tam" ve % 8.3 ile "<;ok"
seceneklerini isaretledikleri gozleniyor. Aritmetik ortalamaya (2.75) bakildigi zaman
miidiir Muavinleri'nin

mufettisleri, mevzuattaki yenilik ve degisiklikleri kendilerine

aciklama ve bilgilendirme acismdan "Orta" derecede yeterli bulduklan gozleniyor.

Anket Sorusu 3 : "Miifettisler, yoneticilerin isbasinda yetismelerini saglamak
amactyla gerekli mesleki toplantzlar duzenlemektedirler, goriisiine ne olciide
katiltyorsunuz ? "
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Tablo - 11 incelendigi zaman Miidiirlerin, % 37.5 ile "Az", % 25 ile "Hi9",
% 25 ile "Cok" ve % 12.5 ile "Orta" seceneklerini isaretledikleri gorulmektedir.
Aritmetik ortalamaya (2.38) gore Miidtirler, kendilerinin isbasmda yetismelerini
saglamak icin mesleki toplantilar diizenleme hususunda mufettisleri "Az" derecede
yeterli bulmaktadirlar,

Yine Tablo - 11 'e gore Miidtir Muavinlerinin, % 33.3 ile "Hi9", yine % 33.3
ile "Orta", % 25 ile "Az" ve % 8.33 ile "Cok" seceneklerini isaretledikleri goriiliiyor.
Aritmetik ortalamaya bakildigi zaman (2.17) Miidur Muavinlerinin kendilerinin
isbasmda yetismelerini saglamak icin mesleki toplantilar diizenleme hususunda
mufettisleri "Az" derecede yeterli bulmaktadirlar.

Bu durumda, mufettislerin yoneticileri isbasmda yetistirmek icin yeterli
saytda ve siirede mesleki toplantilar yapmadiklan, bu konuda yeterince rehberlige
dayah iletisimin saglanamadsigi soylenebilir. Bu sorunun onemli bir nedeni olarak
mufettislerin nicelik yoniinden yetersiz olmasi gosterilebilir.

~:

Anket Sorusu 4 : "Miifettisler, yoneticilerin yiinetimle ilgili mesleki

gelismelerine yeterince katlada bulunarak yoneticilerin kendilerini gelistirmelerine
ne olciide katlada bulunmaktadirlar ? "

Tablo - 11 incelendigi zaman Miidiirlerin, % 37.5 ile "Orta",% 31.3 ile
"Az", % 18.8 ile "Hi9" ve % 12.5 ile "Cok" seceneklerini isaretledikleri goriilur.
Aritmetik ortalamaya bakildigi zaman (2.44) Miidiirlerin, yonetimle ilgili mesleki
gelismelerine ve kendilerini gelistirmelerine katkida bulunma acismdan mufettisleri
"Az" derecede yeterli bulduklan soylenebilir,

Yine Tablo - 11 'e gore Miidiir Muavinleri ise bu soruya % 41.7 oramnda
"Orta",% 16.7 "Hi9", % 16.7 "Az", % 16.7 "Cok" ve % 8.3 oramnda "Tam" cevabi
vermislerdir. Aritmetik ortalamaya gore (2.83) Miidiir Muavinleri, yonetimle ilgili
mesleki gelismelerine ve kendilerini gelistirmelerine katkida bulunma acismdan
miifettisleri

"Orta " derecede yeterli bulmaktadirlar,
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Bu bulgulara gore mufettislerin, yoneticilerin mesleki gelisrnelerine,
kendilerini gelistirmelerine yonelik gerekli yardim ve katkiyi saglamadiklan ileri
siiriilebilir.

Anket Sorusu 5 : "Miifettisler, personel yonetimiyle ilgili gorevlerinizi etkili
bir sekilde yerine getirebilmeniz icin size ne olciide katktda bulunmaktadirlar ? "

Tablo - 11 'e bakildigi zaman Miidiirlerin bu soruya % 43.8 "Az", % 37.5
"<;ok", % 12.5 "Orta" ve % 6.3 "Hi9" cevabim verdikleri gorulur. Aritmetik
ortalamaya (2.81) gore ise Miidiirlerin, personel yonetimi ile ilgili gorevlerini etkili
bir bicimde yapablimelerine sagladigi katki acisindan miifettisleri "Orta" diizeyde
yeterli bulduklan anlasilmaktadir.

Yine Tablo - 11 'e gore Miidiir Muavinleri bu soruya % 33.3 "Az", % 25
"Hi9", % 25 "Orta" ve % 16.7 oranmda "Cok" cevabnu vermislerdir, Aritmetik
ortalamaya (2.50) gore Miidiir Muavinleri, personel yonetimi ile ilgili gorevlerini
etkili bir bicimde yapablimelerine sagladig: katki acismdan miifettisleri "Az"
derecede yeterli bulduklan anlasilmaktadir.

Buna gore, yoneticilerin personel yonetimi ile ilgili gorevlerini yerine
getirirken miifettislerden aldiklan destegin yetersiz oldugu soylenebilir.

Anket Sorusu 6 : "Miifettisler, biitce yonetimi ile ilgili gorevlerinizi yerine
getirirken size ne olciide katkida bulunmaktadtrlar ? "

Tablo - 11 incelendiginde, Miidurlerin bu soruya % 43.8 "Az", % 37.5
"Orta", % 12.5 "Hi9" ve % 6.3 oranmda "Cok" cevabi verdikleri goniliir. Aritmetik
ortalamaya (2.38) bakildiginda mudurlerin, biitce yonetimi ile ilgili gorevlerinde
miifettislerin sagladigi katkiyi "Az" derecede yeterli bulduklan anlasilmaktadir.
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Yine Tablo - 11 'den bakildigrnda Miidiir Muavinlerinin, % 50 "Hie", % 25
"Az", % 16.7 "Tam" ve % 8.3 "Orta" cevabim verdikleri goniliir. Aritmetik
ortalamaya (2.08) bakildigi zaman Mudur Muavinlerinin, butce yonetimi ile ilgili
gorevlerinde miifettislerin sagladigi katkiyi "Az" derecede yeterli bulduklan
anlasilmaktadir.

Bu bulgulara gore, yoncticilerin biitce yonetimi ile ilgili gorevlerini yaparken
miifettislerden gerekli yardimi almadiklan, miifettislerin butce yonetimine ilgisiz
kaldiklan soylenebilir.

Anket Sorusu 7: "Miifettisler, siz ydneticilerin kendi aralannda ve
personelinizle aranzzda iyi iliskilerin kurulmasina ve gelistirilmesine ne olcilde katki
saglamaktadtrlar

?"

Tablo - 11 incelendiginde Miidiirlerin bu soruya % 37.5 "Az", % 25 "Orta",
% 18.8 "<;ok", % 12.5 "Hii;" ve % 6.3 oranmda "Tam" cevabi verdikleri goriiliir.
•'

l,.i

Aritmatik ortalamaya (2.69) gore Miidiirler, kendi aralannda ve personel ile

.I''.

aralannda iyi iliskiler kurup gelistirmesine katki saglama acismdan miifettisleri
"Orta" derecede yeterli bulmaktadirlar.

Tablo - 11 'e gore Miidiir Muavinlerinin, % 41.7 "Hie" % 16.7 "Az", % 16.7
"Cok", % 16.7 "Tam" ve % 8.3 "Orta" oramnda cevap verdikleri goruliir. Aritmetik
ortalamaya (2.50) gore Mudur Muavinleri, kendi aralannda ve personel ile aralannda
iyi iliskiler kurup gelistirmesine katki saglama acismdan mufettisleri "Az" derecede
yeterli bulmaktadirlar.

Bu bulgulara gore yoneticiler, kendi aralannda ve personeli arasmda iyi
iliskiler kurup gelistirmelerine mufettislerin yeterli duyarhhgi gostermedigi,
yoneticilerle personeli arasmdaki sorunlara yeterince egilmedigi ileri siiriilebilir.

Anket Sorusu 8 : "Miifettisleri kendinize (insani iliskiler kurma,
bilgilendirme, sorun cozme vb.) ne olciide yaktn buluyorsunuz ? "
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Tablo - 11 incelendigi zaman Mudiirlerin, bu soruya % 43.8 "Orta",% 25
"Tam",% 18.8 "Az" ve % 12.5 "Cok" cevabim verdiklerini gormekteyiz. Aritmetik
ortalamaya (3.44) gore miidurlerin, miifettisleri kendilerine "Cok" derecede yakm
bulduklan gorulmektedir.

Yine Tablo- 11 'e gore miidiir Muavinleri bu soruya % 41.7 "Orta",% 25
"Tam",% 16.7 "Hi9" ve % 16.7 "Az" cevabmi vermislerdir, Aritmetik ortalamaya
(3.00) gore Mudiir Mavinleri, muffettisleri kendilerine "Orta" derecede yakm
bulduklan gozlenmektedir.

Buna gore, yoneticilerin insani iliskiler kurma, bilgilendirme ve sorun cozme
acismdan mufettislerden, bu alanda beklentilerinin belli oranda karsilandigi
soylenebilir.

Anket Sorusu 9 : "Miifeuisler, mesleki formasyon yoniinden yeterli degildir,
g6ru$une ne olciide kaultyorsunuz ? "

Tab lo - 11 incelendigi zaman Miidiirlerin, bu soruya % 50 "Orta", % 31.3
"<;ok", % 12.5 "Hi9" ve % 6.3 "Tam" cevabim verdiklerini goriiyoruz. Aritmetik
ortalamaya (3 .19) gore Miidiirlerin, mesleki formasyon yoniinden mufettsileri "Orta"
derecede yeterli bulduklan goriilmektedir.

Yine Tablo - 11 'e gore Miidiir Muavinleri, % 25 "Orta",% 25 "Tam",%
16. 7 "Az", % 16. 7 "Hi9" ve % 16. 7 "<;ok" goruslerini belirttikleri gorulmektedir.
Aritmetik ortalamaya (3 .1 7) bakildigi zaman Miidiir Muavinlerinin, miifettisleri
mesleki formasyon yonunden "Orta" deredece yeterli bulduklan gorulrnektedir.

Buna gore, yoneticilerin, mufettisleri mesleki formasyon yonunden pek de
yetersiz bulmadiklan soylenebilir.
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Anket Sorusu 10 : "Miifettisler, yoneticileri motive etmekte, onlann
verimliliklerini artirmak icin giicleri olciisiinde sorumluluklar almaya yiineltmekte ve
yiireklendirmekiedirler,

gorii,Jiine ne olciide kattltyorsunuz ? "

Tab lo - 11 'e bakildigi zaman Mudurlerin bu soruya % 31.1 "Az", % 31.1
"Orta",% 18.8 "Cok", % 12.5 "Hi9" ve % 6.3 "Tam" cevabim verdikleri
gonilmektedir. Aritmatik ortalamaya (2.75) gore Miidiirlerin, kendilerini motive
etme, verimliliklerini artrrma, sorumluluk almaya yoneltme ve yiireklendirme
acismdan miifettisleri "Orta" derecede yeterli bulduklan gonilmektedir.

Yine Tablo - 11 'e gore Miidur Muavinlerinin, % 25 "Az", % 25 "Orta",% 25
"Cok", % 16.7 "Tam" ve % 8.3 "Hi9" cevabun verdikleri gonilmektedir. Aritmetik
ortalamaya (3.17) gore Miidiir Muavinleri, kendilerini motive etme, verimliliklerini
artirma, sorumluluk almaya yoneltme ve yiireklendirme acismdan mufettisleri "Orta"
derecede yeterli bulduklan gorulmektedir.

,.,,.

Buna gore yoneticilerin, kendilerini motive etme, verimliliklerini artirma,

''\,

sorumluluk almaya yoneltme ve yiireklendirme acismdan mufettisleri yeterli
bulduklan gorulmektedir. Ozellikle Miidiir Muavinlerinin daha tecriibesiz
olmalanndan dolayi bu konuda daha fazla istekli olduklan soylenebilir.

B. Teftis ve Degerlendirme ile ilgili Sorunlar (11. - 39. sorular : )

Okul yoneticilerinin ankette yer alan teftis ve degerlendirme ile ilgili sorulara
verdikleri yamtlann etki diizeyine iliskin frekans (f), yiizde (%) ve aritmetik
ortalamalan Tablo - 12'de gosterilmistir,
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Tablo - 12
Deneklerin Denetim ve Degerlendirme ile ilgili Sorulara Verdikleri Yamtlann Etki
Duzeylerine Iliskin Frekans (f), Yiizde (%) ve Aritmetik Ortalama (X) Degerleri
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2,9159
2,6437
2,7993

Anket sorusu 11 : "Miifettisler, denetim sirastnda istek ve goriislerinize ne
olciide firsat vermektedirler ?

Tablo - 12 incelendigi zaman Miidiirlerin bu soruya verdigi yamtlarda
yigilmanm % 50 ile "Orta" seviyede oldugu, % 18.8 "Az", % 18.8 "Cok" ve % 12.5
"Tam" yamtlanmn verildigi gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (3.25) gore
Miidiirlerin, denetim sirasmda istek ve gonislerine yer verme ve bu isteklerine cevap
alma acismdan "Orta" derecede bir algiya sahip olduklan anlasilmaktadir.

Miidiir muavinlerinde ise, % 41.7 "Orta",% 33.3 "Az", % 16.7 "Tam",% 8.3
"Hie" seceneklerinin isaretlendigi gonilmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.83) gore
Miidiir Muavinlerinin denetim sirasmda istek ve goruslerine yer verme ve bu
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isteklerine cevap alma acismdan "Orta" derecede bir algiya sahip olduklan
anlasilmaktadir.

Bu duruma gore yoneticilerin istek ve goruslerine miifettislerin "Orta"
diizeyde firsat ve cevap verdikleri soylenebilir. Fakat % 33.3 ve % 18.8 "Az"
seceneginin isaretlenmesi de dikkat cekicidir.

Anket sorusu 12 : "Miifettisler, yiineticilerin denetimi ve degerlendirilmesi ile
ilgili giirevlerini yerine getirirken ne olciide tarafstz davranmaktadirlar

?

Tablo - 12 incelendigi zaman Miidiirlerin bu soruya % 37.5 "Cok", % 25
"Orta",% 25 "Tam",% 6.3 "Az" ve % 6.3 "Hi9" yamtlanm tercih ettikleri
goriilmektedir. Aritmetik ortalamaya (3.69) bakildigi zaman Miidi.irlerinyoneticilerin
denetimi ve degerlendirilmesi konusunda gorevlerini yerine getirirken "Cok"
diizeyinde tarafsiz olduklan soylenebilmektedir.
Yine Tablo - 12'ye gore Miidiir Muavinlerinde ise % 33.3 "Az", % 33.3
"Tam",% 16.7 "Orta" ve % 16.7 "Cok" dagihrm gorulmektedir. Aritmetik
ortalamaya (3.50) gore de Miidiir Muavinleri miifettislerin ycneticilerin denetimi ve
degerlendirilmeleri ile ilgili konularda gorevlerini yerine "Cok" derecede tarafsiz
bulduklan soylenebilir.
Buna gore mufettislerin yonetici denetimi ve degerlendirmelerini yerine
getirirken "Cok" diizeyinde tarafsiz davrandiklan soylenebilir. Ancak Miidiirlerde %
25 'lik "Orta" ve Miidur Muavinlerindeki % 33 .3 'Iiik "Az" oram, bu tarafsizhgm
kisisel boyutlarda farkhhklar gosterdigini ortaya cikarmaktadrr. Boyle bir algiya yol
acan sebeplerin basmda miifettislerin bir bolgede siirekli kalmasi ve arastirrna
omekleminde yer alan miifettislerin yash ve genelde uzun sure birliktelikten dolayi
yoneticilere karsi tarafli davranmis olabilecekleri ileri siiriilebilir.

Anket sorusu 13 : "Miifettisler, yoneticilerin denetimi ile ilgili gorevlerini
yerine getirirken politik davranmaktadtrlar,

goriisiine ne olciide katiliyorsunuz ? "
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Tablo - 12 incelendigi zaman Miidiirlerde yigilmamn % 43.8 ile "Hi9"
seceneginde oldugu gonilmektedir. % 18.8 ile "Orta",% 18.8 ile "Cok", % 12.5 ile
"Az" ve % 6.3 ile "Tam" secenekleri isaretlenmis gorulmektedir. Aritmetik
ortalamaya (2.31) bakildigi zaman Miidiirlerin, denetim ile ilgili gorevlerini yaparken
politik davranma acismdan mufettisleri "Az" derecede politik bulduklan
gorulmektedir.

Yine Tablo - 12 incelendiginde Miidiir Muavinlerinin bu soruya % 58.3
"Hi9", % 33.3 "Az" ve % 8.3 "Orta" yamti verdikleri goriilmektedir. Aritmetik
ortalamaya ( 1.50) gore Miidiir Muavinleri, denetim ile ilgili gorevlerini yaparken
politik davranma acismdan miifettisleri "Hi9" derecede politik bulduklan
goriilmektedir.

Buna gore, mufettislerin yonetici denetimi ile ilgili gorevlerini yaparken
"Hi9" politik davranmadiklan

ortaya cikmaktadir. Bu nedenle miifettislerin

alanlanndaki bir takim eksiklikleri kapatmak icin bu sekilde davrandiklan
soylenebilir. Aynca yetersiz sayida olmalan ve diizenli denetim ve degerlendirme
yapamadiklan icin de denetime ciktiklan az siirelerde politik davranmamayi tercih
ettikleri de soylenebilir.

Anket sorusu 14 : "Miifettisler, odiil ve ceza yiintemini tarafsiz, yerinde ve
yoneticilerin verim ve mora/ini sekilde uygulayabilmektedirler,

diisiincesine ne

derecede kattltyorsunuz ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman Miidiirlerde yigilmanm % 37.5 ile "Orta"
seceneginde oldugu gorulmektedir. % 18.8 "Hi9", % 18.8 "Az", % 18.8 "Cok" ve %
6.3 "Tam" seceneginin tercih edildigi de gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.75)
bakildigi zaman ise Miidiirlerin, odul ve ceza yontemini tarafsiz, yerinde, verimli,
morali yiikseltecek sekilde kullanma acisindan mufettisleri "Orta" diizeyde yeterli
bulduklan gorulmektedir.
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Yine Tablo - 12'ye gore Miidiir Muavinleri bu soruya % 33.3 "Az", % 25
"Hi9", % 25 "Orta" ve % 16.7 "Cok" cevabmi vermislerdir, Aritmetik ortalamaya
,.

(2.33) bakildigr zaman Miidiir Muavinlerinin, odul ve ceza yontemini tarafsiz,
yerinde, verimli, morali yiikseltecek sekilde kullanma acismdan mufettisleri "Az"

duzeyde yeterli bulduklan goriilmektedir.
Buna gore , miifettislerin yoneticilere iliskin odul ve ceza yontemlerini
uygularken "Orta" derecede tarafsiz, yerinde, verim ve morali yiikseltecek sekilde
davrandigi soylenebilir. Fakat yiiksek oranda "Hi9" ve "Az" dereceleri secimleri bu
konuda mufettislerin tarafh olarak algrlandigi seklinde yorumlanabilir.

Anket sorusu 15 : "Mufettisler, denetim strastnda sizinle ne olcude isbiriligi

yapma egilimindedirler ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman Miidiirlerin % 43.8 "Cok", % 25 "Orta",%
12.5 "Az", % 12.5 "Tam" ve % 5.3 "Hi9" yarutlanm verdigi gorulmektedir.
Aritmetik ortalamaya (3.44) bakildigi zaman Miidiirlerin, denetim sirasmda isbirligi
kurma acismdan miifettisleri "Cok" derecesinde yeterli bulduklan anlasilmaktadir.
Ancak 90k kucuk bir oranla bu derece belirlenmistir.

Yine Tablo- 12'ye gore Miidiir Muavinleri, % 41.7 "Az", % 25 "Hi9", % 25
"Tam",% 8.3 "Orta" seceneklerini isaretlemistir. Aritmetik ortalamaya (2.58) gore
Miidiir Muavinleri denetim sirasinda isbirligi kurma acismdan miifettisleri "Az"
derecesinde yeterli bulduklan anlasrlmaktadir.

Buna gore yoneticilerin, denetim sirasmda isbirligi kurma acismdan
miifettisleri "Orta" derecede yeterli bulduklan anlasrlmaktadrr.Ru bulgu, Terzi
(1960)'nin yapmis oldugu arastirmamn bulgulanm desteklemektedir. Bu bulgu su
acidan ilgi cekicidir. Okullarda yonetmen - denetmen isbirliginin tam olarak
kurulamadigi sonucunu gostermektedir.
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Anket sorusu 16 : "Miifettisler, yoneticiler iizerinde yetkiden once etki
yollannt denemektedirler goriisiine ne olciide kattltyorsunuz ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman Miidiirlerde yigilmamn % 43.8 ile "Orta"
derecede oldugu gorulmektedir. Bunu % 31.3 ile "Cok", % 12.5 ile "Az", % 6.3 ile
"Hi9" ve % 6.3 ile "Tam" seceneklerinin izledigi gdrulmektedir. Aritmetik
ortalamaya (3 .19) bakildigi zaman miidiirlerin, mufettislerin yetkiden once etki
yollanm "Orta" derecede denedikleri gorusunde olduklan gorulmektedir.

Yine Tablo- 12'ye bakildigi zaman Miidiir Muavinlerinde, % 25 "Hi9", %
25 "Az", % 25 "Orta",% 16.7 "Tam" ve % 8.3 "<;ok" seceneklerinin isaretlendigi
gonilmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.67) gore Miidtir Muavinleri, mufettislerin
yetkiden once etki yollanm denedigi gonisune "Orta" derecede katilmaktadirlar.

Buna gore yoneticiler, mufettislerin yonetici denetiminde yetkiden once etki
yollanm deneme diizeylerinin "Orta" olduguna inanmaktadirlar. Bu sevindirici
olmasma ragmen yeterli degildir. Ciinkii giiniimiizde yonetim ve denetim
siireclerinin artik insanlararasi iliskileri de gozardi etmemesi gerekir.

Anket sorusu 17 : "Miifettislerin yonetici denetimini, llkogretimin Amaclart
ile olan iliskileri actsindan ne olciide tutarlt buluyorsunuz ? "

Tablo - 12 incelendiginde Miidurlerin bu soruya % 31.3 "Orta",% 25 "Az",
% 25 "<;ok", % 12.5 "Tam" ve % 6.3 "Hi9" cevabim verdikleri gorulur, Aritmetik
ortalamaya (3 .13) bakildiginda, Miidiirlerin mufettislerin yonetici denetimin
Ilkogretirnin amaclanna gore tutarh bulma diizeyinin "Orta" oldugunu goruyoruz,

Yine Tablo - 12'ye gore Miidiir Mavinleri, % 41.7 "Az", % 16.7 "Hi9", %
16.7 "Orta",% 16.7 "<;ok" ve % 8.3 "<;ok" cevabim vermislerdir. Aritmetik
ortalamaya (2.67) gore, Mudiir muavinleri, miifettislerin yonetici denetimini,
Ilkogretimin Amaclan ile olan iliskileri acisindan "Orta" diizeyde bulmaktadirlar,
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Buna gore, mufettislerin yaptiklan yonetici denetimini llkogretimin Amaclan

yonunden yoneticilerin "Orta" diizeyde tutarh bulmalan, ilk bakista normal bir
seviye olarak gonilmektedir. Ancak amaclar iizerinde yonetici - denetmen algi ve '
tutarhligmm daha yiiksek derecede olmasi beklenir.

Anket sorusu 18 : "Miifettislerin, yiinetici denetimiyle ilgili olarak

uyguladiklan denetim yontemleri bakimtndan aralarznda ne olciide farkltliklar
oldugu goriisiindesiniz ? "

Tablo - 12 incelendiginde Miidiirlerin, % 37.5 "Orta",% 37.5 "<;ok", % 12.5
"Az", % 6.3 "Hi9" ve % 6.3 "<;ok" cevaplanm isaretledikleri gorulmektedir.
Arittmetik ortalamaya (3.25) gore, Miidiirler, mufettislerin uyguladiklan yontemleri
"Orta" derecede oldugu gonistindedirler.

Yine Tablo - 12'ye gore Miidiir Muavinleri ise % 33.3 "Cok", % 25 "Hi9", %
25 "Az" ve % 16.7 "Orta" seceneklerini isaretlemislerdir, Aritmetik ortalamaya
(2.58) bakildigi zaman, miidiir muavinleri mufetti.slerin yontemlerini "Az" derecede
farkh gormektedirler.

Buna gore yoneticilerin, mufettislerin yaptiklan yonetici denetimlerinde
kullandiklan denetim yontemleri hakkmda "Orta" derecede farkhhklar oldugunu
dusundukleri soylenebilir.

Anket sorusu 19 : "Miifettisler, ydneticilerle karsilikli giivene dayali iliskiler
kurmaktadirlar, goriisiine ne olciide katiliyorsunuz ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman Miidiirlerin, bu soruya % 43.8 "Cok", % 25
"Tam", % 18.8 "Orta" ve % 12.5 "Az" gonisumi belirttikleri goriilmektedir.
Aritmetik ortalamaya (3.81) gore miidiirler, mufettislerin yoneticilerle kurduklan
iliskilerin karsihkh giivene dayandigma "Cok" derecede inanmaktadirlar.
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Yine Tablo - 12'ye gore Mudiir Muavinleri ise, bu soruya % 50 "Tam",%
16. 7 "Az", % 16. 7 "Orta" ve % 16. 7 "Cok" gorusunu belirtmislerdir. Aritmetik
ortalamaya ( 4.00) gore, Miidur muavinleri, miifettisler ile kurduklan iliskilerin
"Cok" diizeyde karsihkh giivene dayandigma inanmaktadirlar,

Buna gore Y oneticilerin, miifettisler ile kurduklan iliskilerin karsihkh giivene
dayandigma iliskin gorusleri "Cok" diizeydedir. Bu da yoncticilerin, mufettisler ile
yeterli derecede guvendigini gostermektedir.

Anket sorusu 20 : "Miifettisler, yiineticilerin denetimi strasinda actklik
ilkesine ne olciide uymaktadirlar ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman mudiirlerin bu soruya % 31.3 "Tam",% 25
"Orta",% 18.8 "Cok", % 12.5 "Hi9" ve % 12.5 "Az" gorii~billdirdikleri
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (3.44) bakildrgi zaman ise mudurlerin
mufettislerin denetim sirasmda acikhk ilkesine "Cok" duzeyinde uyduklanna
inandiklan ortaya cikmaktadir, Ancak bu 90k kucuk bir farkla (%o 4) ifede
edilebilmektedir.

Yine Tablo - 12'ye gore miidtir muavinleri % 33.3 "Az", % 33.3 "Tam",%
16. 7 "Tam", % 8.3 "Hie; ve % 8.3 "Hie;" goruslerini bildirmislerdir. Aritmetik
ortalamaya (3.33) gore miidiir muavinlerinin, miifettislerin denetim sirasmda aciklik
ilkesine "Orta" derecede uyduklanna inandiklan gorulmektedir.

Buna gore yoneticilerin, mufettislerin yoneticilerin denetimini yaparken
acikhk ilkesine uymalan konusunda "Orta" derecede tatmin olduklan gortilmektedir.

Anket sorusu 21 : "Miifetti$ler, yoneticilerin denetim ve degerlendirmesinde
okulunuzun yerel imkanlanni (arac - gerec, finanasman, tesis, sosyal yap 1, vb.) ne
olciide dikkate almaktadirlar ? "

-----
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Tablo - 12 incelendigi zaman miidiirlerin, bu konudaki goruslerini % 31.3
"Cok", % 25 "Tam",% 18.8 "Hi9", % 18.8 "Az" ve % 6.3 "Orta" olarak belirttigi
\

gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (3.25) bakildigi zaman miidiirlerin, miifettisleri
okul imkanlanm dikkate almada "Orta" diizeyde yeterli gordukleri anlasilmaktadir,

Yine Tablo - 12 incelendiginde miidiir muavinlerinin goruslerinin % 50 ile
"Hie;" oldugu ortaya cikrrustir. Bunu % 25 "Az", % 16.7 "Tam" ve % 8.3 "Orta"
izledigi gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.08) gore miidiir muavinleri,
mufettisleri okul imkanlanm dikkate alma yoniinden "Az" derecede yeterli
bulmaktadirlar.

Buna gore yoneticilerin, denetim ve degerlendirmede okul imkanlanm
dikkate alma yonunden miifettisleri "Orta" derecede yeterli bulduklan soylenebilir.
Ancak miidiirler ile miidiir muavinleri arasmdaki fark dikkat cekicidir. Buna gore
kidem yiikseldik sonra beklentinin azalmasmm bu farki dogrudugu soylenebilir.
Miidiirlerin, mufettisleri daha iyi tammalan, onlardan beklentilerini asgariye
indirebilmektedir.
·\.,

Anket sorusu 22 : "Miifettisler, denetim ilkeleri ve mevzuata baglilik
yoniinden tutarltdtrlar ve bunu uygulamalan ile gostermektedirler, gorusiine ne
olciide kattltyorsunuz ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman miidiirlerin bu soru ile ilgili goruslerini % 62.5
"Orta",% 12.5 "Az", % 12.5 "Tam",% 6.3 "Hie;" ve % 6.3 "Cok" olarak belirttikleri
goriilmektedir, Aritmetik ortalamaya (3.06) bakildigi zaman da miidiirlerin,
mufeuislenn denetim ilke ve mevzuatma baghhk ve bu konudaki tutarhhhklanm
uygulamalannda

"Orta" diizeyde gosterdiklerine inandiklan ortaya cikmaktadir.

Yine Tablo - 12 incelendigi zaman miidiir muavinlerinin bu soru ile ilgili
gonislerini % 41.7 "Orta",% 25 "Hie;",% 16.7 "Az" ve % 16.7 "Cok" seklinde
belirttikleri gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.50) bakrldigi zaman da miidiir
muavinlerinin, miifettislerin denetim ilke ve mevzuatma baghhk ve bu konudaki
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tutarhhhklanm

uygulamalannda

"Az" diizeyde gosterdiklerine inandiklan ortaya

cikmaktadrr.

Bu bilgiler isigmda yoneticilerin Miifettisler, denetim ilkeleri ve mevzuata
baghhk yonunden tutarhdirlar ve bunu uygulamalan ile gostermektedirler, gorusune
"Orta" derecede inandiklan ortaya cikmaktadir, Anlasrlmaktadir ki miifettislerin
denetimleri ve degerlendirmeleri daha 90k kisisel beklentiler ve yetenekler ile simrh
kalmakta, denetimde hire standart sorunu yasanmaktadir, Halbuki denetim ilke ve
mevzuatmm her okul ve yoneticiye aym sekilde uygulanmasi gerekir. Ancak bu
noktada tekrar belirtilmelidir ki iilkemizde ne yazik ki (bu arastirma yapildigi sirada)
Teftis Dairesi herhangi bir tiiziige sahip degildir. Bu sorunun kaynaklanndan birinin
de bu oldugu dtisunulmektedir.

Anket sorusu 23 : "Miifettislerin bir ogretim ytli icerisinde okullara
yapttklari ziyaret saytlan ve denetime aytrdtklan siire yeterli degildir, goriisiine ne
olcude kattltyorsunuz ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusunda % 50 gibi bir
cogunlukla "Tam" secenegini isaretledikleri g6riiliir. Bunu sirasiyla % 31.3 ile
"Cok", % 12.5 ile "Orta" ve % 6.3 ile "Hi9" izlemektedir. Aritmetik ortalamaya
(4.19) bakildrgi zaman da miidiirlerin, mufettislerin okullara ayirdiklan denetim
siiresinin yetersiz olduguna inanclannin "Cok" oldugu g6riilmektedir.

Yine Tablo - 12'ye bakildigmda miidiir muavinlerinin, % 66.7 ile "Tam" ve
% 33.3 ile "Hi9" seceneklerini isaretlediklerini goruyoruz. Aritmetik ortalamada
(3.67) ise miidiir muavinlerinin bu gonise "Cok" katildigi ortaya cikmaktadir.

Buna gore okul yoneticileri, miifettislerin bir yii icerisindc okullara yaptiklan
ziyaret sayisi ile denetime ayirdiklan siirenin az oldugu dusuncesini "Cok" diizeyde

ta&,tmak..tadl\:la\.. Bu.\.\.u.\.\. \)"o..~\\.~"o.. "'-~Ii~"'-"-"-~~ \.\'Es:i~~\\'o..'-"\\.~'\_\_\.~ \.~\."'-"-!\\.\.\'\.~~'\.\.'\.TI.\."~"¥..._'\)..\'-m.
Bakanhg1, 'Tefti~ Dairesi bunyesinde ya\mzca 3 (fa;) tane mufetti~in olmasi ve
bun\ardan yalmzca birinin Girne l\<;,esi i\koku\\anm tefti~ etmesidir. Bir tek mufetti~
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bir yil icerisinde bu bolgedeki 28 anaokul ve ilkokula yeterli siireyi elbette ki

ayiramaz,

Anket sorusu 24 : "Miifettislerin denetim sirasindaki davranislan ile
degerlendirme sonuclan arastnda ne olciide farklihklar goriiyorsunuz ? "

Tab lo - 12 incelendigi zaman miidiirlerin bu soruya % 43.8 "Orta", % 31.1
"Az", % 18.8 "Hi9" ve % 6.3 "Cok" yamtim verdigini goriiyoruz. Aritmetik
ortalamaya (2.38) gore miidiirler miifettislerin denetim sirasmdaki davramslan ile
degerlendirme sonuclan arasmda "Az" diizeyde farkhhklar oldugu gorusundedirler.

Yine Tablo - 12'ye gore miidiir muavinleri, % 25 "Hi9", % 25 "Az", % 25
"Cok", % 16.7 "Orta" ve % 8.3 "Tam" farkhhklar oldugu goriisumi belirtiyor.
Aritmetik ortalamaya (2.67) gore miidiir muavinleri, miifettislerin denetim
sirasmdaki davramslan ile degerlendirme sonuclan arasmda "Orta" diizeyde
farkhhklar oldugu gdnistindedirler.

Buna gore yoneticiler, Miifettislerin denetim sirasmdaki davramslan ile
degerlendirme sonuclan arasmda "Az" olcude farkhhklar gorusundedirler.

Anket sorusu 25 : "Miifettisler okulunuzun denetimi sonucunda ortaya cikan
ihtiyaclan ve talepte bulundugunuz isteklerle ne olciide ilgilenmektedirler

?"

Tab lo - 12 incelendigi zaman miidiirlerin % 50 "Orta", % 31.3 "Cok", % 6.3
"Hi9", % 6.3 "Az" ve % 6.3 "Tam" gonisiinii bildirdikleri gonilmektedir. Aritmetik
ortalamaya (3.25) gore miidiirler, miifettislerin denetim sonucunda ortaya cikan
ihtiyaclan ile "Orta" derecede ilgilendikleri anlasilmaktadir.

Yine Tablo - 12 incelendigi zaman miidiir muavinlerinin % 33.3 "Az", % 25
"Orta",% 25 "Hi9" ve % 16.7 "Tam" gonistinu belirttikleri gorulmektedir. Aritmetik
ortalamaya (2.50) bakildigi zaman miidiir muavinlerinin miifettislerin denetim
sonucunda ortaya cikan ihtiyaclan ile "Az" derecede ilgilendikleri anlasilmaktadir.
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Buna gore okul yoneticilerinin , mufettislerin denetim sonucunda ortaya cikan
yonetici ihtiyaclan ve istekleri ile "Orta" derecede ilgilendiklerine inandiklan, bu
konuda yoneticilerin miifettisleri yeterli bulmadiklan soylenebilir.

Anket sorusu 26 : "Mufettislerin yoneticileri,

"Yonetici Teftis Formu "ndaki

olciitlere gore degerlendirmesini ne olciide objektif buluyorsunuz ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman miidiirlerde yigilmanm % 56.3 ile "Orta"
derecede oldugu goriiliir. Ardmdan % 18.8 ile "Cok", % 12.5 ile ''Az", % 6.3 ile
"Hi9" ve % 6.3 ile "Tam" geldigi gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (3.06)
bakildigi zaman miidiirlerin, "Yonetici Teftis Formu"ndaki olcutlere gore
degerlendirmeyi "Orta" olcude objektifbulduklan soylenebilir.

Yine Tablo - 12 incelendigi zaman miidiir muavinlerinin, % 33.3 "Az", % 25
"Hi9", % 25 "Orta", % 8.3 "Cok" ve % 8.3 "Tam" seklinde gorii~ belirttikleri
gonilmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.42) bakildigi zaman miidiir muavinlerinin,
"Yonetici Teftis Formu"ndaki olcutlere gore degerlendirmeyi "Az" olcude objektif
bulduklan soylenebilir.

Buna gore yoneticilerin, "Yonetici Teftis Formu"ndaki olcutlere gore
degerlendirmeyi "Orta" diizeyde objektif bulduklan soylenebilir. Fakat % 33.3 "Az"
ve % 25 "Hie" oranlan dikkat cekicidir. Dolayisiyla kullamlmakta olan "Yonetici
Teftis Formu"nun gelistirilmesinin kacmilmaz oldugu ileri siiriilebilir.

Anket sorusu 27 : "Mufettislerce yaptlan kurum teftisi ve denetim degerlendirme sonuclanni gosteren "Kurum Teftis Raporu" okulunuzun durumunu
ne olciide isabetli yansztmaktadzr ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman mudurlerin bu anket sorusunda % 43.8 "Orta",
% 25 "Az", % 12.5 "Hi9", % 12.5 "Cok" ve % 6.3 "Tam" seklinde goriis belirttikleri
gortilmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.75) bakildigi zaman ise miidiirlerin, "Kumm

----···
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inanmaktadirlar.

Yine Tablo - 12 incelendigi zaman miidiir muavinlerinin bu anket sorusuna
% 41.7 "Az", % 33.3 "Orta",% 16.7 "Hie;" ve % 8.3 "Tam" gorii~ belirttikleri
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.42) gore miidiir muavinlerinin, "Kumm
Teftis Raporu"nun okullanmn durumunu "Az" diizeyde yansittiklanna
inanmaktadirlar.

Buna gore yoneticilerin, mufettislerin yapilan kurum teftisi ve denetim degerlendirme sonuclanm gosteren "Kumm Teftis Raporu"nun okullann durumunu
"Orta" diizeyde yeterli bulduklan soylenebilir.

Anket sorusu 28 : "Miifettisler, bir onceki ytl yapilan denetim sonucu ile bir
sonraki yil yapilan denetim arasindaki farkt ne olcude belirleyebilmektedirler

?"

Tablo - 12 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna % 43.8 "Az", %
31.3 "Orta", % 18.8 "Hie;" ve % 6.3 "Tam" seklinde gorii~ belirttigi gorulmektedir.
Aritmetik ortalamaya (2.31) bakildigi zaman miidiirlerin, mufettislerin bir onceki yil
yapilan denetim ile bir sonraki yil yapilan denetim arasmdaki farki "Az" derecede
belirleyebildiklerine

inandiklan ortaya cikmaktadir.

Yine Tablo - 12'ye gore mudiir muavinleri, % 41.7 "Orta",% 33.3 "Az", %
16.7 "Hie;" ve % 8.3 "Tam" seklinde gortis belirtmislerdir. Aritmetik ortalamaya
(2.50) gore miidiir muavinlerinin, mufettislerin bir onceki yil yapilan denetim ile bir
sonraki yil yapilan denetim arasmdaki farki "Az" derecede belirleyebildiklerine
inandiklan ortaya cikmaktadir.

Buna gore yoneticilerin, mufettislerin bir onceki yil yapilan denetim sonucu
ile bir sonraki yil yapilan denetim arasmdaki farki "Az" derecede belerileyebildikleri
soylenebilir.
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Anket sorusu 29 : "Kurum denetimini (yonetici - ogretmen - personel) ne
olciide gerekli goniyorsunuz

? ,,

Tablo - 12 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna % 37.5 "Cok", %
37.5 "Tam",% 12.5 "Hi9", % 12.5 "Az" seklinde gorus belirttigi goriilmektedir.
Aritmetik ortalamaya (3.87) bakildigi zaman miidiirlerin, kurum denetimini "Cok"
diizeyde gerekli buldugu gortilmektedir.

Yine Tablo - 12 incelenirse miidtir muavinlerinin bu soruya % 50 "Cok", %
41. 7 "Tam" ve % 8.3 "Hi9" cevabmi verdikleri gonilmektedir. Aritmetik ortalamaya
(4.17) bakildigi zaman mtidiir muavinlerinin kurum teftisini "Cok" duzeyde gerekli
buldugu anlasilmaktadrr.

Buna gore yoneticilerin, kurum teftisini (yonetici - ogretmen - personel)
gerekli gordiigii sonucu ortaya cikmaktadir.

Anket sorusu 30 : "Mufettisler, gene/de cok yasli ve buna bagli olarak

denetim strasinda olumsuz davranislar gostermektedirler, giiriisiine ne olciide
kaultyorsunuz ?

Tablo - 12 incelendigi zaman mudurlerin bu anket sorusuna % 37.5 "Hi9", %
31.3 "Az", % 18.8 "Orta" ve % 12.5 "Tam" seklinde gorii~ belirttikleri
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.19) bakildigi zaman da miidiirlerin,
miifettisleri "Az" duzeyde yasli bulduklan anlasilmaktadrr.

Yine Tablo - 12'ye bakildigi zaman mudur muavinlerinin bu anket sorusuna
% 41.7 "Hi9", % 25 "Az", % 16.7 "Tam",% 8.3 "Orta" ve % 8.3 "Cok" seklinde
gorus bildirdikleri gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.33) bakildigi zaman
mudiir muavinlerinin, miifettisleri "Az" diizeyde yasli bulduklan anlasilmaktadir.

Buna gore ycneucilerin, mufettisleri yash bulmadiklan ve bunun bir
olumsuzluk yaratmadigina inandiklan soylenebilir.
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Anket sorusu 31 : "Okul, bahce, tesislerin baktmi, onarimi ve kullanma

durumunu degerlendirmede miifettisleri ne olciide yeterli buluyorsunuz ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna % 37.5 "Orta",
% 31.3 "Az", % 18.8 "Hi9", % 6.3 "<;ok" ve % 6.3 "Tam" cevabmi verdiklerini
goruyoruz. Aritmetik ortalamaya (2.50) bakildigi zaman miidiirlerin, miifettislerin
okulun bahce, tesislerin bakmu, onanrm ve kullanma durumunu degerlendirmedc
"Az" diizeyde yeterli bulduklan gonilmektedir.

Yine Tablo- 12 incelendigi zaman miidiir muavinlerinin bu anket sorusuna
% 33.3 "Hi9", % 33.3 "Az", % 16.7 "Orta",% 16.7 "<;ok" seklinde gorus
bildirdiklerini goriiyoruz. Aritmetik ortalamaya (2.17) bakildigi zaman miidiir
"·
C

muavinlerinin, miifettislerin okulun bahce, tesislerin bakimi, onanmi ve kullanma
durumunu degerlendirmede "Az" diizeyde yeterli bulduklan goriilmektedir.

Buna gore yoneticiler, mufettislerin Okul, bahce, tesislerin bakmu, onanrm ve
kullanma durumunu degerlendirmede "Az" diizeyde yeterli olduklanrn
dusunmektedirler. Miifettislerin okulun fiziki yapisi ile yeteri kadar
ilgilenmediklerini,

agirhkh ilgiyi egitim - ogretim faaliyetlerine verdikleri

soylenebilir. Ancak fiziki yapmm da egitim - ogretim faailiyetleri ile yakmdan ilgili
oldugu, gtiniimuzde dikkate almmasi gereken bir etmen oldugu unutulmamahdir.

Anket sorusu 32 : "Yoneticilerin okul ders arac - gereclerinin temini ve

kullanma, kullandtrma calismalanni degerlendirmede miifettisleri ne olciide yeterli
buluyorsunuz ? "

Tablo - 12 incelendiginde miidiirlerin bu anket sorusuna % 43.8 oramnda
"Az" cevabmi verdiklerini, bunu % 18.8 ile "Hi9", % 18.8 ile "Orta" ve % 18.8 ile
"Cok" seceneklerinin izledigi gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.38) bakildigi
zaman mudurlerin, okul ders arac - gereclerinin temin, kullanma ve kullandirma
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cahsmalanm degerlendirmede mufettisleri "Az" derecede yeterli gordukleri
anlasilmaktadir,

Yine Tablo - 12 incelendigi zaman miidiir muavinlerinin bu anket sorusuna
% 50 ile "Az" secenegini isaretlediklere gorulmektcdir. Bunu % 16.7 ile "Hie;",%
16.7 ile "Orta" ve % 16.7 ile "Cok" secenekleri izlemektedir. Aritmetik ortalamaya
(2.33) gore miidiir muavinleri de, okul ders arac - gereclerinin temin, kullanma ve
kullandirma cahsmalanm degerlendirmede miifettisleri "Az" derecede yeterli
gormektedirler.

Buna gore mufettislerin okul ders arac - gereclerinin temini, kullanma ve
kullandirma cahsmalanm degerlendirmede yetersiz kaldiklan soylenebilir.
Miifettisler, egitim - ogretim ortamlanmn diizenlenmesi ile degil egitim - ogretim
calismalanmn sonuclan ile ilgilenmeketdirler denilebilir.

Anket sorusu 33 : "Okulunuzda yangtndan koruma ve sivil savunma
tedbirlerinin alinmasi calismalanni degerlendirmede miifettisleri ne derecede yeterli
goriiyorsunuz ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna % 50 "Az", %
18.8 "Hie;",% 18.8 "Orta",% 6.3 "<;ok" ve % 6.3 "Tam" seklinde gorii~ bildirdikleri
goriilmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.31) bakildigi zaman mudurler, yangmdan
korunma ve sivil savunma tedbirlerinin ahnmasi cahsmalanm degerlendirmede
miifettisleri "Az" diizeyde yeterli bulmaktadirlar.

Yine Tablo- 12 incelendigi zaman miidiir muavinlerinin bu anket sorusuna
% 50 "Hie;",% 25 "Orta",% 16.7 "Az" ve % 8.3 "<;ok" seklinde goriislerini
belirttikleri gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya ( 1.92) bakildigi zaman mudur
muavinlerinin, yangmdan korunma ve sivil savunma tedbirlerinin almmasi
calismalanrn degerlendirmede mufettisleri "Az" diizeyde yeterli bulduklan
anlasilmaktadir,
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Buna durumda miifettislerin okullarda yangmdan korunma ve sivil savunma
cahsmalanni degerlendirmede yetersiz kaldiklan soylenebilir.

Anket sorusu 34: "Okulunuzda torenler, belirli gun ve haftalar, egitsel
kollarla ilgili calismalan degerlendirmede miifeuisleri ne derecede yeterli
buluyorsunuz ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna % 43.8 "Az", %
25 "Orta",% 18.8 "Hi9", % 6.3 "Cok" ve % 6.3 "Tam" seklinde cevap verdigi
goriilmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.38) gore miidiirlerin, miifettisleri okuldaki
torenler, belirli giin ve haftalar ve egitsel kollarla ilgili cahsmalarda "Az" derecede
yeterli bulduklan gorulmektedir .

•..

r-

Yine Tablo- 12 incelendigi zaman miidiir muavinlerinin bu soruya % 41.7
"Az", % 16.7 "Hi9", % 16.7 "Orta",% 16.7 "Tam" ve % 8.3 "Cok" cevabmi
verdikleri gortilmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.67) bakildigi zaman ise miidiir
muavinlerinin mufettisleri okuldaki torenler, belirli gun ve haftalar ve egitsel kollarla
ilgili cahsmalarda "Orta" derecede yeterli bulduklan gonilmektedir.

Bu duruma gore yoncticilerin, mufettislerden bu konudaki beklentilerine
cavap alamadiklan, mufettislerin okullardaki egitsel faaliyetler ile ilgilenmedikleri
soylenebilir.

Anket sorusu 35 : "Okul Aile Birligi kurma ve yiiriitme caltsmalanni
degerlendirmede miifettisleri ne derecede yeterli buluyorsunuz ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna % 37.5 "Hi9", %
31.3 "Az", % 12.5 "Orta"% 12.5 "Cok" ve % 6.3 "Tam" seklinde gorii~ bildirdikleri
gonilmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.19) bakildigi zaman miifettislerin Okul Aile
Birligi kurma, yiiriitme calismalanru degerlendirmede "Az" derecede yeterli oldugu
gorulmektedir.
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Yine Tablo - 12 incelendiginde miidiir muavinlerinin bu anket sorusuna %
41.7 "Az", %33.3 "Orta"% 25 "Hi<;", seklinde goriis bildirdigi gorulmektedir.
Aritmetik ortalamaya (2.08) gore miidiir muavinleri, miifettislerin Okul Aile Birligi
kurma, yiiriitme cahsmalanm degerlendirmede "Az" derecede yeterli oldugunu
diisundugu gorulmektedir.

Buna gore yoneticiler, Okul Aile Birligi kurma ve yiiriitme cahsmalanm
degerlendirmede mufettisleri "Az" derecede yeterli bulmaktadirlar.

Anket sorusu 36 : "Okulun sosyal, kiiltiirel ve sportif faaliyetlerinin planlanip
uygulama durumunu degerlendirmede miifettisleri ne derecede yeterli buluyorsunuz
?"

Tablo - 12 incelendigi zaman miidiirlerde yigrlmanm % 37.5 ile "Az" ve %
37 .5 ile "Orta" dilimlerde oldugu, bunu sirasiyla % 18.8 ile "Hi9" ve % 6.3 ile
"Tam" diliminin izledigi goriilmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.38) bakildrgi zaman
miidiirler, miifettislerin okulun sosyal, kiiltiirel ve sportif faaliyetlerini planlayip
uygulama durumunu degerlendirmede "Az" derecede bir yeterlik gosterdiklerine
inanmaktadirlar.

Yine Tablo - 12'ye gore miidiir muavinlerinde yigrlmanm % 33.3 ile "Az"
dilimnde oldugu, bunu sirasiyla % 25 ile "Hi<;",% 16.7 ile "Orta" ve % "Tam"
dilimlerinin izledigi, "Cok" diliminin ise % 8.3 ile sonda yer aldigi gonilmektedir.
Aritmetik ortalamaya (2.58) gore miidiir muavinlerinin, mufettislerin okulun sosyal,
kiiltiirel ve sportif faaliyetlerini planlayip uygulama durumunu degerlendirmede
"Az" derecede bir yeterlik gosterdiklerine inandiklan ortaya cikmaktadir.

Bu durumda yoneticilere gore mufettisler, okullarda sosyal, kiiltiirel ve sportif
faailyetlerin planlamp uygulanma cahsmalanru degerlendirmede yetersiz
kalmaktadirlar, Bunun bashca nedeni, mufettislerin nicelik olarak az olmasi bu
nedenle de denetim ve degerlendirmede de yetersiz kalmalandir denilebilir.

93

Anket sorusu 37: "Okulunuzda tutulmasi gereken defterleri, desimal dosya
sistemini ve kayttlan usuliine uygun bir sekilde tutma calismalanni degerlendirmede
miifettisleri ne derecede yeterli buluyorsunuz ? "

Tablo - 12'de goriildiigi.i gibi miidiirler bu anket sorusuna % 37.5 "Orta",%
18.8 "Hie;",% "18.8 "Az", % 12.5 "<;ok" ve % 12.5 "Tam" seklinde gorus
bildirmislerdir, Aritmetik ortalamaya (2.81) bakildigi zaman miidiirlerin,
miifettislerin okuldaki defter, dosya ve kayitlan usulunce tutup kullanma

cahsmalanm degerlendirmede "Orta" derecede yeterlik gosterdigine inandiklan
anlasilmaktadir.

Yine Tablo- 12 incelendigi zaman miidtir muavinleri bu anket sorusuna %
33.3 "Hie;",% 25 "Orta",% 25 "Tam",% 16.7 "Az" seklinde gorii~ belirttikleri

•..
[•

gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.67) bakildigi zaman miidiir muavinlerinin,
mufettislerin okuldaki defter, dosya ve kayitlan usulunce tutup kullanma
calismalanm degerlendirmede "Orta" derecede yeterlik gosterdigine inandiklan
gorulmektedir,

l,·
.,

.~-

Bu durumda yoneticiler, okullanndaki defter, dosya ve kayitlarla ilgili
cahsmalann degerlendirilmesinde

miifettisleri "Orta" diizeyinde yeterli bulduklan

soylenebilir.

Anket sorusu 38 : "Okulunuzdaki ogrenci devam - takip isleri caltsmalannin
degerlendirilmesinde

miifettisleri ne derecede yeterli buluyorsunuz ? "

Tablo - 12 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna % 37.5 "Az", %
31.3 "Orta", % 18.8 "Hie;", % 12.5 "Tam" seklinde goriis bildirdigi gonilmektedir.
Aritmetik ortalamaya (2.38) bakildigi zaman miidiirlerin, miifettislerin ogrenci
devam - takip isleri cahsmalanm degerlendirmede "Az" diizeyde yeterlilik
gosterdiklerine inandiklan gorulmektedir.
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Yine Tablo - 12 incelendiginde miidiir muavinlerinde yigilmanm % 33.3 ile
"Hi9" seceneginde oldugu, sonra % 25 ile "Az", % 16.7 ile "Orta" ve % 16.7 ile
"Tam" seceneklerinin geldigi gonilmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.50) bakildigi
zaman mudiir muavinlerinin, mufettislerin ogrenci devam - takip isleri cahsmalanm
degerlendirmede "Az" diizeyde yeterlilik gosterdiklerine inandiklan gorulmektedir.

Buna gore, okullardaki ogrenci devam - takip isleri cahsmalannm
degerlendirmesinde,

yoneticilerin miifettisleri "Az" diizeyde yeterli bulduklan

soylenebilir. Buna sebep olarak ortalama 34 okula bir miifettis diismesi ve
mufettislerin her tiirlii degerlendirmeyi tam olarak yapmak icin zaman bulamamalan
gosterilebilir. Aynca mufettislerin ogrenci devammdan 90k ogretmen devarru ile
ilgilendikleri de soylenebilir.

Anket sorusu 39 : "Okulunuzun hesap ve ayniyat islerinin

degerlendirmesinde miifettisleri ne derecede yeterli buluyorsunuz ? "

Tablo - 12'yi inceledigimiz zaman mudurlerin bu anket sorusuna % 43.8
"Orta",% 25 "Hi9", % 25 "~ok" ve % 6.3 "Az" seklinde cevap verdikleri
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.69) bakildigi zaman mudurlerin, miifettisleri
okullann hesap ve ayniyat isleri ile ilgili cahsmalan degerlendirmede "Orta"
derecede yeterli bulduklan gorulmektedir.

Yine Tablo- 12'yi inceledigimizde miidiir muavinlerinin % 41.7 "Az", % 25
"Hi9", % 16.7 "Tam",% 8.3 "Orta" ve % 8.3 "~ok" seklinde gonis bildirdikleri
anlasilmaktadir. Aritmetik ortalamaya (2.50) bakildigi zaman miidiir muavinlerinin,
miifettisleri okullarm hesap ve ayniyat isleri ile ilgili cahsmalan degerlendirmede
"Orta" derecede yeterli bulduklan anlasilmaktadir.

Buna gore, mufettislerin okullardaki hesap ve aymyat isleri ile ilgili
cahsmalan degerlendirmede "Orta" derecede yeterlige sahip olduklan soylenebilir.

C. Rehberlik ile ilgili Sorunlar (40 - 43. sorular)
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Tablo - 13
Deneklerin Rehberlik ile ilgili Sorulara Verdikleri Cevaplann Etki Diizeyine Iliskin
Frekans (f), Yiizde (%) Ve Aritmetik Ortalama (X) Degerleri
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Grafik- 14
Deneklerin Rehberlik ile ilgili Sorulara Verdikleri Cevaplann Etki Diizeyine Iliskin
Frekans (f), Yuzde (%) Ve Aritmetik Ortalama (X) Degerleri
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Anket sorusu 40 : "Miifettisler, egitim - ogretim ve yonetimle ilgili yeni
gelismeleri sizlere iletrnede ne olciide rehberlik yapmaktadtrlar

?"

Tablo - 13 incelendigi zaman mudurlerde yigilmanm % 31.3 ile "Cok"
seceneginde oldugu, sirayla % 25 "Az, % 18. "Orta",% 12.5 "Hi9" ve % 12.5 ile
"Tam" seceneklerinin geldigi gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (3.06) gore
mudurlere, egitim - ogrctim ve yonetimle ilgili gelismeleri kendilerine iletmede
mufettislerin "Orta" derecede rehberlik yaptigr anlasilmaktadir.

Yine Tab lo - 13 'e bakildigi zaman miidiir muavinlerinin bu soruya % 33.3
"Hi9", % 33.3 "Az", % 16.7 "Orta" ve % 16.7 "Tam" cevabmi verdikleri
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.33) bakildigi zaman miidiir muavinlerinin,
egitim - ogretim ve yonetimle ilgili gelismeleri kendilerine iletmede mufettislerin
"Az" derecede rehberlik yaptigma inandigi anlasilmaktadir.

Buna gore miifettislerin, egitim - ogretim ve yonetimle ilgili gelismeleri
yoneticilere iletmede "Orta" derecede rehberlik yaptigi soylenebilir, Ancak
deneklerin biiyuk bir cogunlugunun da "Az" seceneginde toplanmasi dikkat
cekmektedir,

-----

--

~~
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Anket sorusu 41 : "Miifettisler, ytllik, haftalik, gunliik plan/arm
haztrlanmasinda ve uygulanmastnda yoneticilere ve ogretmenlere ne olciide
rehberlik yapmaktadirlar

?"

Tablo - 13 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna % 37.5 "Az", %
25 "<;ok", % 18.8 "Orta",% 12.5 "Hi9" ve % 6.3 "Tam" seklinde gorus bildirdikleri
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.75) bakildigi zaman mudiirlerin,
mufettislerin yilhk, haftahk ve gunliik planlann hazirlanmasmda "Orta" diizeyde
rehberlik yaptiklanna inandiklan anlasilmaktadrr,

Yine Tab lo - 13 incelendigi zaman miidiir muavinlerinin bu soruya % 41. 7
"Az", % 25 "Orta",% 16.7 "Hie;" ve % 16.7 "Tam" cevaplanm verdiklerini
goruyoruz. Aritmetik ortalamaya (2.58) gore miidiir muavinleri, 90k az bir oranla da
olsa, miifettislerin yilhk, haftahk ve giinluk planlann hazirlanmasmda "Az" diizeyde
rehberlik yaptiklanna inanmaktadirlar.

Bu durumda yoneticilerin, mufettislerden planlama ve uygulama konusunda,
"Orta" derecede rehberlik aldiklan soylenebilir.

Anket sorusu 42 : "Mufetti$ler, mevzuat, okulun amaclari, insani iliskiler gibi
ortak kural ve kararlann alinmastnda yoneticilere ne olciide omek olmakta ve
rehberlik yapmaktadirlar

?"

Tablo - 13 incelendigi zaman miidiirlerin, bu konudaki goruslerini % 37.5
"Orta",% 25 "Az", % 18.8 "C:::ok", % 12.5 "Hie;" ve % 6.3 "Tam" seklinde belirtigi
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.81) bakildigi zaman da miidiirlerin, mevzuat,
okulun amaclan, insani iliskiler gibi ortak kural ve kararlann ahnmasmda kendilerine
"Orta" diizeyde rehberlik ettigine inanmaktadirlar.

Yine Tablo - 13 incelendigi zaman mtidiir muavinlerinin bu konudaki
goruslerini, % 41.7 "Az", % 16.7 "Hi9", % 16.7 "Orta",% 16.7 "Tam" ve % 8.3
"Cok" seklinde belirttigi goriilmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.67) bakildigi zaman
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miidiir muavinlerine gore mufettisler, mevzuat, okulun amaclan, insani iliskiler gibi
ortak kural ve kararlann ahnmasmda kendilerine "Orta" diizeyde rehberlik
ettmektedirler.

Bu durumda, miifettislerin okullarda ortak kural ve kararlann
uygulanmasmda yoneticilere "Orta" diizeyde rehberlik ettikleri soylenebilir.

Anket sorusu 43 : "Miifettislerin, okulunuzla ilgili sorunlan ortaya koyma ve

uygulanabilir coziimler onermelerini ne derecede yeterli ve isabetli buluyorsunuz ? "

Tab lo - 13 'e bakildrgi zaman miidiirlerin bu soruyla ilgili fikirlerini % 3 7.5
"Orta",% 25 "Az", % 25 "(;ok", % 6.3 "Hi9" ve % 6.3 "Tam" olarak belirttikleri
gonilmektedir. Aritmetik ortalamaya (3.00) bakildigi zaman da miidiirlere gore,
miifettisler okullar ile ilgili sorunlan ortaya koyma ve uygulanabilir coziimler
onermede "Orta" derecede yeterlidirler.

Yine Tabla - 13 incelendiginde miidiir muavinlerinin fikirlerini % 41.7 "Az",
% 25 "Orta",% 16.7 "Hi9" ve % 16.7 "Tam" seklinde belirttikleri gorulmektedir.
Aritmetik ortalamaya (2.58) bakildigi zaman miidiir muavinlerinin, 90k az bir oran
farkiyla, miifettisleri, okullar ile ilgili sorunlan ortaya koyma ve uygulanabilir
cozumler onermede "Az" derecede yeterli gordukleri anlasilmaktadir.

Buna gore mufettislerin, okullar ile ilgili sorunlan tespit etmede ve coziim
yollan onermede "Orta" derecede yeterli olduklan soylenebilir.

D. Arastirmacihk Alanma Ydnelik Sorunlar (44- 50. sorular)

Okul yoneticilerinin ankette yer alan arastirma alarn ile ilgili sorulara
verdikleri cevaplann etki diizeyine iliskin frekans (t), yuzde degerleri (%) ve
aritmetik ortalamalan (X) Tablo - 14'te gosterilmistir.

Tabla - 14

99
Deneklerin Arastirmacihk ile ilgili Sorulara Verdikleri Cevaplann Etki Diizeyine
lliskin Frekanslan (f), Yiizde (%) Ve Aritmetik Ortalama (X) Degerleri
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Grafik-15
Deneklerin Arastirmacihk ile ilgili Sorulara Verdikleri Cevaplann Etki Diizeyine
Iliskin Frekanslan (f), Yiizde (%) Ve Aritmetik Ortalama (X) Degerleri
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Anket sorusu 44 : "Miifettislerin mevzuattaki degisiklikleri ve yenilikleri takip

etme derecelerine ne olciide kattltyorsunuz ? "

Tab lo - 14 'e bakildigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna, 31.3 "Orta", %
25 "Az", % 25 "Cok", % 12.5 "Tam" ve % 6.3 "Hi9" seklinde gorii~ bildirdikleri
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (3.13) gore miidiirler, mufettislerin mevzuattaki
degisiklikleri ve yenilikleri "Orta" derecede takip ettiklerine inanmaktadirlar.

Yine Tablo - 14'e gore mtidiir muavinlerinin bu anket sorusuna % 33.3 "Az",
% 25 "Orta",% 16.7 "Hi9", % 16.7 "Tam" ve % 8.3 "Cok" seklinde gorii~
bildirmislerdir. Aritmetik ortalamaya gore (2.75) mudur muavinleri, mufettislerin
mevzuattaki degisiklikleri ve yenilikleri takip etme konusunda "Orta" derecede
yeterli bulduklan anlasilmaktadir.

Buna gore, mufettislerin mevzuattaki degisiklikleri ve yenilikleri takip etme
derecesine yoneticilerin "Orta" diizeyde kanldiklan soylenebilir.

Anket sorusu 45 : "Miifettislerin, mesleki yonden kendilerini ne derecede

gelistirmeye calisttklan dusuncesindesiniz ? "

~-----·
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Tablo - 14 incelendiginde miidiirlerin bu soruya % 27.5 "Az", % 25 "Cok",
% 18.8 "Orta",% 12.5 "Tam" ve % 6.3 "Hi9" seklinde gorii~ bildirdikleri
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (3.00) bakildigi zaman da miidiirlerin,
mufettislerin mesleki yonden kendilerini gelistirme cabalanna "Orta" derecede
inandiklan anlastlmaktadir.

Yine Tab lo - 14 'e bakildigi zaman miidiir muavinlerinin bu anket sorusuna,
% 41.7 "Az", % 25 "Orta",% 16.7 "Hi9" ve % 16.7 "Tam" cevaplanm verdikleri
goriilmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.58) bakildigmda ise miidiir muavinlerinin,
90k az bir oran farkiyla da olsa, mufettislerin mesleki yonden kendilerini gelistirme
cabalanna "Az" derecede inandiklan anla~ilmaktadir.
~

Bu durumda, miifettislerin kendilerini mesleki yonden "Orta" diizeyde
gelistirmeye cahstiklan soylenebilir.

Anket sorusu 46 : "Biitiin miifettislerin en az yiiksek lisans diizeyinde bir
egitim almasi gerekir, gorii,Jiine ne olciide katzlzyorsunuz ? "

Tablo - 14 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna, % 37.5 "Tam",
% 18.8 "Az", % 18.8 "<;::ok", % 12.5 "Hi9" ve % 12.5 "Orta" seklinde gorii~
belirttigi ortaya cikmaktadir. Aritmetik ortalamaya (3.50) gore ise mudurlerin, bu
gonise "Cok" diizeyinde katildiklan anlasilmaktadrr,

Yine Tablo - 14 incelendigi zaman miidiir muavinlerinin bu anket sorusuna,
% 58.3 oranla "Cok" cevabim verdikleri, bunu sirasiyla % 16.7 ile "Az", % 16.7 ile
"Orta" ve % 12.5 ile "Orta" seceneklerinin izledigi gorulmektedir. Aritmetik
ortalamaya ( 4.08) bakildrgi zaman miidiir muavinlerinin, bu gonise "Cok" diizeyinde
katilmakta olduklan gortilmektedir,
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Bu durumda okul yoneticilerinin biiyiik bir kisrm, mufettislerin en az yiiksek
lisans diizeyinde bir egitim almalan gerektigine inandiklan ve simdiki miifettislerin
egitim diizeyinden memnun olmadiklan soylenebilir.

Anket sorusu 47 : "Miifettisler, egitim - ogretimle ilgili konularda yeterince
bilimsel arasttrmalar yapmaktadtrlar, goriisiine ne olciide kattltyorsunuz ? "

Tablo - 14 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna, % 43.8 "Az", %
25 "Orta",% 18.8 "Tam",% 6.3 "Hie;" ve % 6.3 "<;ok" seklinde gorii~belirttigini
gormekteyiz. Aritmetik ortalamaya (2.88) bakildigi zaman da miidiirlerin,
miifettisleri egitim - ogretimle ilgili konularda yaptiklan arastirmalarda "Orta"
derecede yeterli bulduklan goriilmektedir.

Yine Tablo - 14 'e bakildigi zaman miidiir muavinlerinin bu soruya, % 50
"Hie;",% 25 "Tam", % 16. 7 "Az" ve % 8.3 "Orta" seklinde gorus belirttikleri
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya bakildigi (2.33) zaman miidiir mauvinlerinin,
mufettisleri egitim - ogretimle ilgili konularda yaptiklan arastirmalarda "Az"
derecede yeterli bulduklan gonilmektedir.

Buna gore , mufettislerin egitim - ogretimle ilgili konularda yaptiklan
bilimsel arastirmalanmn "Orta" derecede oldugu soylenebilir. Ancak miidiir
muavinlerinin % 50'sinin belirttigi "Az" gorii~iide dikkatten kacmlmamahdir.

Anket sorusu 48 : "Miifettisler, yonetim ve denetim ile ilgili konularda
yeterince bilimsel arastirmalar yapmaktadirlar, goriisiine ne olciide katiltyorsunuz

? ,,

Tablo - 14 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna, % 25 "Az", %
25 "<;ok", % 18.8 "Orta",% 18.8 "Tam" ve % 12.5 "Hie;" seklinde gorus belirttigi
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (3.13) bakildigi zaman miidiirler, miifettislerin
yonetim - denetim konulannda "Orta" derecede bilimsel arastirmalar yapmaktadirlar
sonucu ortaya cikmaktadir.
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Yine Tablo - 14 incelendigi zaman miidiir muavinlerinde ytgtlmamn, % 58.3
ile "Hi9" seceneginde oldugu, sonra sirayla % 16.7 ile "Az", % 16.7 ile "Tam",%
8.3 ile "Cok" seceneklerinin geldigi gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.08)
bakildigi zaman da miidiir muavinleri, miifettislerin yonetim - denetim konulannda
"Az" derecede bilimsel arastirmalar yapmaktadirlar sonucu ortaya cikmaktadir.

Bu durumda, iki grubun aritmetik ortalamasi almdigmda yoneticilerin (2.60)
ortalamasryla, miifettislerin yonetim ve denetim konulannda "Orta" derecede
bilimsel arastirmalar yaptiklan inancmi tasidiklan scylenebilir.

Anket sorusu 49 : "Miifettisler okulunuzdaki personelin niteliklerini
belirlemede ve calismalartni degerlendirmede ne olciide saglikli yaklastmda
bulunabilmektedirler

?"

Tablo - 14 incelendigi zaman miidiirlerin bu soruya % 37.5 "Az", % 25
"Orta", % 25 "<;ok", % 6.3 "Hi9" ve % 6.3 "Tam" seklinde gorii~ bildirdikleri
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.88) bakildigi zaman miidiirlerin, bu konuda
mufettisleri "Orta" derecede yeterli bulduklan anlasilmaktadir.
Yine Tablo - 14 incelendigi zaman miidiir muavinlerinin bu anket sorusuna,
% 41.7 "Hi9", % 33.3 "Az", % 16.7 "Tam" ve % 8.3 "Orta" seklinde gorii~ belirttigi
gorulmektedir.

Aritmetik ortalamaya (2.17) bakildigi zaman miidiir muavinlerinin,

okullarda cahsan personelin niteliklerini belirlemede ve cahsmalanru
degerlendirrnede miifettisleri "Az" diizeyde saghkh yaklasimlarda gordiigii ortaya
cikmaktadir.

Buna gore mufettisler, okullarda cahsan personelin niteliklerini belirlemede
ve calismalanm degerlendirmede miifettisleri "Az" diizeyde yeterli bulduklan
soylenebilir.

Anket sorusu 50 : "Mufettisler, okulun amaclanndan sapmalari ve yetersiz
uygulamalan ne olciide ortaya koyabilmektedirler

?"
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Tablo - 14 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna, % 37.5 "Orta",
% 18.8 "Hi9", % 18.8 "Az", % 18.8 "<;bk" ve % 6.3 "Tam" seklinde gorii~
bildirdikleri gonilmktedir. Aritmetik ortalamaya (2.75) gore miidiirler, miifettislerin
okulun amaclanndan sapmalan ve yetersiz uygulamalan "Orta" derecede gormekte
ve ortaya koyabilmektedirler

gorii~iinii ortaya koymuslardir.

Yine Tablo - 14'e gore miidiir muavinleri % 50 "Hi9", % 25 "Az", % 16.7
"Tam",% 8.3 "Orta" seklinde gorii~ belirtmislerdir. Aritmetik ortalamaya
(2.08)bakild1g1 zaman miidiir muavinlerine gore miifettisler, okulun amaclanndan
sapmalan ve yetersiz uygulamalan "Az" derecede gormekte ve ortaya
koyabilmektedirler.

Bu durumda miifettislerin , okulun amaclanndan sapmalan ve yetersiz
uygulamalan ortaya koymakta yetersiz kaldiklan soylenebilir.

E. Liderlik alanma Yonelik Sorular (51. - 55. sorular)

Okul yoneticilerinin ankette yer alan liderlik alaru ile ilgili sorulara verdikleri
cevaplann etki diizeyine iliskin frekans (f), yiizde degerleri (%) ve Aritmetik
ortalamalan (X) Tab lo - 15 'te gosterilmistir.

Tablo - 15
Deneklerin Liderlik Alanlanna Yonelik Sorulara Verdikleri Cevaplann Etki
Diizeylerine Iliskin Frekans (f), Yiizde (%) ve Aritmetik Ortalama (X) Degerleri
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Grafik- 16
Deneklerin Liderlik Alanlanna Yonelik Sorulara Verdikleri Cevaplann Etki
Diizeylerine Iliskin Frekans (f), Yiizde (%) ve Aritmetik Ortalama (X) Degerleri
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Anket Sorusu 51 : "Miifettisler, bir miifettisin sahip olmasi gereken liderlik
niteliklerine sahiptirler, gorii,Jiine ne iilciide kattliyorsunuz ? "

Tablo- 15 incelendigi zaman, miidiirlerin % 43.8'inin bu anket sorusuna
"Orta",% 25.0'mm "Az", % 12.5'inin "Hi9", % 12.S'inin "<;ok" ve % 6.3'iiniin
"Tam" seklinde cevap verdikleri goriilmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.75)
bakildigi zaman da mufettislerin sahip olmasi gereken liderlik niteligine miidiirlerin
inancmm "Orta" derecede oldugu anlasilmaktadir.

Yine Tablo - 15 incelendigi zaman, mudur muavinlerinin bu anket sorusuna
verdikleri cevaplann % 41.7 "Hi9", % 41.7 "Az", % 16.7 "Tam" oldugu
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya (2.08) bakildigi zaman ise mudiir muavinlerin
mufettislerin sahip olmasi gereken liderlik niteligini tasidiklanna olan inanclanrun
"Az" derecede oldugu anlasilmaktadir,

Buna gore mufettislerin mufetislikle ilgili liderlik ozelligine "Az" derecede
sahip olduklan soylenebilir,

Anket Sorusu 52 : "Miifettiler, yoneticilerin sorunlanni cozmede gerekli
liderlik rollerini oynamaktadtrlar, goriisiine ne olciide katiltyorsunuz ? "
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Tablo - 15 incelendigi zaman miidiirlerin bu anket sorusuna % 43.8 "Orta",
% 25 "Az", % 18.8 "(;ok", % 8.3 "Tam" ve % 6.3 "Hi9" seklinde gorii~ belirttikleri
goriilmektedir. Aritmetik ortalamaya(2.94) bakildigi zaman da miidiirlerde
miifettislerin yonetici sorunlanm cozmede "Orta" derecede yeterli olduklan gorii~ii
vardir.

Yine Tab lo - 15 'e bakildigi zaman, miidiir muavinlerinin bu anket sorusuna
% 41.7 "Az", % 33.3 "Hi9", % 16.7 "Tam" ve % 8.3 "Orta" seklinde yamt
verdiklerini goruriiz. Aritmetik ortalamaya (2.25) bakildigi zaman da miidiir
muavinleri, miifettislerin sorunlan cozmede "Az" derecede yeterli olduklanm
dusundukleri anlasilmaktadir.

Buna gore mufettislerin sorunlan cozmede oynadiklan rolllerin yetersiz
oldugu anlasilmaktadir. Yoneticiler miifettisleri yonetizi sorunlanm cozmede gerekli
liderlik rollerini oynamada "Orta" derecede yeterli bulmaktadirlar,

Anket Sorusu 53 : "Milli Egitim sistemi icerisindeki, simdiki miifettislerin
yeterliligine

inantyor musunuz ?

Tablo - 15 incelendigi zaman miidiirlerin bu soruya % 43.8 "Orta",% 18.8
"Hi9", % 12.5 "Az", % 12.5 "(;ok" ve % 12.5 "(;ok" yamtlanm verdiklerini
goriiyoruz. Aritmetik ortalamaya (2.87) bakildigi zaman da miidiirlerin miifettislerin
simdiki yeterliliklerini "Orta" diizeyde bulduklan anlasilmaktadir,

Yine tablo - 15 incelendigi zaman, miidiir muavinlerinin bu soruya % 50
"Az", % 25 "Hie" ve % 25 "Tam" yamtmi verdikleri gonilmektedir. Aritmetik
ortalamaya (2.50) bakildigi zaman da miidiir muavinlerinin mufettislerin su andaki
yeterliliklerini "Az" derecede bulduklan anlasilmaktadir.

Buna gore yoneticiler, miifettisleri simdiki zamana gore "Orta" derecede
yeterli bulmaktadirlar. Ancak miidiir muavinlerinin yansmm bu soruya "Az"
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seklinde cevap vermesi dikkat cekicidir, Anlasilmaktadrr ki miidiir muavinleri
aldiklan egitim geregi mudurlerden farkh dtisunmektcdirler.

Anket Sorusu 54 : "Egitim sistemi icinde simdiki miifettis saytsini yeterli
buluyor musunuz ?

Tablo - 15 incelendigi zaman, mudurlerin bu anket sorusuna % 87.5 oranmda
"Hie;",% 6.3 oramnda "Az" ve % 6.3 oranmda "Cok" olarak cevap verdikleri
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya ( 1.25) bakildigmda miidiirlerin simdiki miifettis
sayrsim "Az" bulduklan acikca gorulmektedir.

Yine tablo - 15 incelendiginde miidtir muavinlerinin bu anket sorusuna %
58.3 "Hie;" , % 25 "Az" ve % 16. 7 "Orta" seklinde gorii~ belirttigini goriiyoruz,
Aritmetik ortalamaya ( 1.58) bakildigi zaman da miidiir muavinlerinin rmifettislerin
simdiki sayisim "Az" bulduklan gorulmektedir.

Buna gore okul yoneticileri su anda ulke genelindeki 103 okulla ilgili olarak
gorev yapmakta olan 3 tane miifettisin sayisal olarak az oldugu gercegini ortaya
koymaktadirlar.

Anket Sorusu 55 : "Egitim sisterni icerisinde, simdiki sekli ile teftis sistemini
yeterli buluyor musunuz ?

Tablo - 15 incelendigi zaman miidurlerde bu ankte sorusuna verilen
yamtlann % 56.3 "Hie;",% 37.5 "Az" ve % 6.3 "Tam" oldugu gorulmektedir.
Aritmetik ortalamaya ( 1.62) bakildigi zaman, mudurlerin su andaki sekli ile teftis
sistemini "Az" derecede yeterli bulduklan anlasilmaktadjr,

Yine Tablo - 15 incelendigi zaman, mudiir muavinlerinin bu anket sorusu ile
ilgili olarak % 75 "Hie;", % 16. 7 "Orta" ve % 8.3 "Az" seklinde gorii~ belirtigi
gorulmektedir. Aritmetik ortalamaya ( 1.42) bakngirmzda, rnudiir muavinlerinin de su
andaki sekli ile teftis sistemini "Az" derecede yeterli bulduklan anlasilmaktadrr.
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Buna gore okul yoneticileri, simdiki hali ile Teftis Sisteminden "Az"
derecede memnundurlar diyebiliriz. Aslmda bunun sebebi mufettislerin sayi
azhgmdan dolayi okullara ancak yilda bir - iki kez ugramalan ve bununda teftisten
ziyade bir ziyaret seklinde olmasidir.

BOLUMV
SONUCLAR VE ONERiLER
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1. Sonuclar :

Bu arastirma okul yonericilerinin, yonetici denetimine iliskin miifettislerden;
ogretim - yonetim, denetim - degerlendirme, rehberlik, arastirma ve liderlik
alanlanna yonelik beklentilerinin neler oldugunu ortaya koymayi amaclamaktadir.
Aynca yonetici beklentilerinin cinsiyet, yas, yoneticilik gorevi, yoneticilik kidemi,
ogrenim silresi ve brans durumlanna gore gruplar arasmda farkhhk olup olmadigi da
arastmlrrusnr. Arastirma sonucuna ait bulgular ozet olarak asagida verilmistir,

Arastirmaya katilan yoneticilerin % 57.l'i erkek, % 42.9'u kadm; % 57.l'i
mtidiir, % 42.9'u mudur muavinidir. Yoneticilerin % 42.9'u 1 - 5 yil, % 35.7'si 5 - 10
yil, % 10. 7'si 11 - 15 yil, % 10. 7'si 16 - 20 yil yoneticilik kidemine sahiptir.
Ycneticilerin % 10.7'si 51-60 ya~,% 78.6's141 -50 ya~,% 7.l'i 31-40 yas ve %
3.6's1 da 30 ve daha az yas gruplanna sahiptir.

Sonuclara bakildigmda yoneticilerin % 3.6'smm iki yilhk, % 75.0'mm tic;:
yilhk, % 14.3'niln dort yilhk yiiksek ogrenim, % 3.6'smm master ve % 3.6'smm da
digerleri grubuna girdigi anlasrlmaktadir. Yoneticilerin % 78.6's1 Smif Ogretmenligi,
% 7.l'i Tilrkc;:e - Edebiyat, % 3.6's1 Matematik, % 3.6's1 Yabanc1 Dil, % 3.6's1 Resim

- i~ ve

% 3.6's1 da Diger branslara sahiptir.

A. Ydnetlcilerin, Ydneticilik Denetimine ili~kin Mufettislerln cesitli Yeterlik
Alanlarma Yonelik Beklentileriyle ilgili Vanlan Sonuelar:

1. Ogretim ve Yonetlm Alanma Iliskin Sonuclar :
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Yoneticiler, yoneticilerin isbasmda yetismelerini saglamak amaciyla mesleki
toplantilar diizenleme, ycneticilerin yonetimle ilgili mesleki gelismelerine katkida
bulunma ve onlan gelistirme, yoneticilerin personel ve butce yonetimine, personeli
ve kendi aralannda iyi iliskiler kurulmasma katki saglama, yoneticileri motive etme,
onlann verimliliklerini artirma, gucleri olcusunde sorumluluklar olmaya yoneltme ve
yiireklendirme acismdan miifettisleri "Az" derecesinde yeterli bulmaktadirlar.
Mufettislerin yonetici gorev, rol ve sorumluluklanm

acikca belirleyebilme,

mevzuattaki degisiklikleri yoneticilere aciklama ve onlani bilgilendirme, mufettisleri
kendilerine yakm bulma acismdan "Orta" diizeyde bir algiya sahiptirler. Yoneticiler
mesleki formasyon yonunden miifettisleri "Tam" derecesinde yeterli bulmaktadirlar.

2. Denetim ve Degerlendlrme Alanma Iliskin Sonuelar :

Denetim ve degerlendirme alanma iliskin olarak "Orta" derecede bulunan
yonetici gorusleri sunlardir : yoneticilerin istek ve gonislerine firsat verme, odiil ve
ceza yontemini tarafsiz, yerinde ve yoneticilerin verim ve moralini artiracak sekilde
uygulama, denetim sirasinda isbirligi yapma, yoneticiler uzerinde yetkiden once etki
yollanni deneme, denetimi ilkogretimin amaclan ile iliskilendirme, uyguladiklan
yontemler arasmdaki farkhhklar, aciklik ilkesine uyma, okulun yerel imkanlanm
gozonune alma, denetim ilkeleri ve mevzuata baghhkta tutarlihk gosterme, denetim
sonucunda ortaya cikan ihtiyac ve taleplerle ilgilenme, yonetici teftis formundaki
olciitlere gore degerlendirmede objektif olma, kurum teftis raporunun gercegi
yansitmasi, tutulmasi gereken defter, desimel dosya sistemi ve kayitlann usuliine
uygun tutma calismalanrn degerlendirme, okulun hesap ve ayruyat islerinin
degerlendirmesi acilanndan yoneticiler "Orta" derecede bir algrya sahiptir.

Denetim ve degerlendirrne alanma yonelik, "(;OK" derecesinde olan yonetici
goriisleri sunlardir: Mufettislerin; gorevlerini yerine getirirken tarafsiz olma,
kendileri ile karsihkh guvene dayah iliskiler kurma, ogrenim yih icerisinde okullara
yaptiklan ziyaret sayilan ve denetime ayirdiklan sureyi yeterli bulmama, kurum
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teftisinin onemini degerlendirme acismdan yoneticiler "cok'' diizeyinde bir algiya
sahiptir.

Yoneticiler, bir onceki yd yapilan denetim sonucu ile bir sonraki arasmdaki
farki belirleyebilme, denetim sirasmdaki davramslan ile degerlendirme sonuclan
arasmda farkhhklar bulunmasi, miifettislerin yaslan ile baglantih olarak olumsuz
davramslar gostermeleri, okul, bahce ve tesislerin bakimi, onanmi ve kullanma
durumunu dcgrlendirmede, okul ders arac - gereclerinin temini ve koruma kullanma cahsmalanni dcgerlendirmede, yangmdan korunma ve sivil savunma
tedbirlerinin almmasmda, torenler, belirli gun ve haftalar, egitsel kollarla ilgili
cahsmalan degerlendinnede,

Okul Aile Birligi kurma ve yiiriitme cahsmalanm

dcgerlendirmede, sosyal ve kulturel faaliyetlerin planlamp uygulanmasm1
degerlendirmede, ogrenci devam - takip cizelgelerinin degerlendirilmesinde
mufettislerin "Az" derecede ilgilendikleri gorii~iindedirler.

Yoneticiler, miifetti~lerin gorevlerini yerine getirirken
davranmadrklannj

"Hi<;" politik

inanmaktadirla-,

3. Rehberlik Alanma ili~kin Sonuclar :

Rehberlik alanma iliskin olarak "Orta" derecede bulunan yonetici gorusleri
sunlardir: Egitim - ogretim ile yonetimle iliskili yeni gelismeleri iletmede, yilhk,
haftahk ve gunluk planlarm haz1rlanmasmda ve uygulanmasmda, mevzuat, okulun
amaclan, insan ili~kileriyle ilgili kural ve kararlarda, sorunlan ortaya koyma ve
uygulanabilir cozumler iiretme acrsmdan yoneticiler "Orta" diizeyde bir algiya sahip
bulunmaktadir.

4. Arastirma Alanma Iliskin Sonuclar :
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Yoneticiler, yonetici denetiminde denetim ve degerlendirmeye yonelik olarak
miifetti§leri genelde "Orta" diizeyde yeterli gormektedirler, Bu alanda cok onemli bir
problem gorulmernektedij. Ancak mtifettis gruplannm sik sik degismemesina, politik
davrandrklanna, genelde cok yasli olduklanna "Tam" derecesinde kanlmakta,
okuldaki kayitlan, defter ve dosyalan tutma, ogrenci devam - takip etme islerini
degerlendirme yeterliklerini yine "Az" diizeyinde bulmaktad1rlar. Denetim sonucu
ortaya cikan ihtiyac ve talepte bulunduklan istekleri ile miifetti§lerin "Az"
derecesinde ilgilendiklerini dii§iinmektedirler.

Yoneticiler, rehberlik alanma iliskin sorunlan ile miifetti§lerin "Orta"
derecede ilgilendiklerini, okul sorunlanrn ortaya koyma ve uygulanabilir cozilm
yollan bulmada yetersiz olduklanm belirtmektedirler. Arastirma alanma iliskin
sorunlanna miifetti§lerin "Orta" derecede yardimcr olduklanm kabul ederken, egitim
- ogretim ve yonetim - denetim alanmda yaptiklan arastirma cahsmalanru yetersiz
bulmaktadirlar, Yoneticiler mufeuisler; "Az" diizeyde liderlik ozelligine sahip
bulurken bu niteliklerini yonetici sorunlanni cozme noktasmda kullanma derecelerini
yetersiz gormektedirler.

Okul yoneticilerinin miifetti§lerden beklentileri ve cesitli alanlara yonelik
yeterlikleri ile ilgili gorusleri cinsiyet, yas, kidem, ogrenim durumu ve bransa gore
farkhhk gostermezken, yoneticilik gorevine gore, miidiir ile miidiir muavinlerinin
beklentileri arasmda cok az bir farkhhk oldugu ortaya cikrmstir,

Okul yoneticilerinin yonetici denetimi ile ilgili bazi alanlarda miifetti§leri
yetersiz bulmalan, yoneticilerin nitelik sorunlanndan kaynaklanabilir. Ciinkii okul
yoneticilerini bu alana bazrrlavan bir okul heniiz mevcut degildir. Okulundan
yetismeyen bir yoneticinin okulu yonetme yetersizligi ve yapilan denetimi
degerlendirmede subjektif davranma riski yiiksek olacaktir. Siiregelen okul
yoneticilerinin secimi objektif kriterlere dayanmadigi ve atamalan genelde siyasi
kanallarla yapildigi icin yonetici asil gorevinden 90k kendisine destek olan siyasilere
bagimh kalabilmektedir. Miifetti§ler icin de farkh kaynaklardan ahnmalan ve farkh

------
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egitim seviyelerine sahip olmalan farkh uygulamalar dogurmaktadir. Bu durumlar
yonetici - denetmen arasmdaki iletisim ve isbirligini olumsuz etkileyebilmektedir.

2. Oneriler

1. Mufettislerin sayilan en kisa zamanda artmlmahdir.

2. Miifettis yetistirmede insan iliskilerine agirhk verilmeli, miifetti~lerin sosyal
aktiviteleri artmlmahdir.

3. Mufettislere butce yonetimi konusunda gerekli yeterlik kazandirtlmalrdir,

4. Mufettislere, hizmet - ici egitim yoluyla personeli gelistirme ve kendi alamyla
ilgili sorunlan cozme yeterlikleri kazandmlmalidi-,

5. Mufettislenn, egitim - ogretim, yonetim ve denetim alanlannda arastirma
yapabilmeleri

icin olanaklar saglanmali, gerekli yeterlik kazandmlmalidn.

6. Miifettislerin, partiler iistii rol sergileyebilmeleri icin gerekli secme olcutleri
belirlenmeli, yetistirme ve cahsma ortamlan iyilestirilmelidlr.

7. Mufettislerin belli bir siire (yil) aym kurumlan denetlemesi icin gerekli
diizenlemeler yapilmalidrr.

8. Mufcttislerin yas ortalamasmm asagiya cekilebilmes] icin gerekli yasal
diizenlemeler ve tesvikler yapilmalrdrr.

9. Mufettislere, ihtiyac duyduklan alanlarda siirekli hizmet ici egitimi verilmelidir.

10. Miifettislerin tiimiiniin once lisans diizeyinde bir egitim almalan saglanmah, yeni
almacaklann yiiksek lisans diizeyinde egitim gorme kosulu getirilmelidir.
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11. Mevcut okul yoneticilerinin egitim diizeyi kisa siirede lisans derecesine

cikanlmali , diizenli bir sekilde hizmet ici egitimi verilmelidir.

12. Yeniden yonetici secme 6l9iitii geli~tirerek okullara yonetici yetistirmede
standartla~maya gidilmelidir.

13. Atatiirk Ogretmen Akademisi ve YODAK'ta diizenlemelere gidilerek, Milli
Egitim Bakanhgi'nm ihtiyaci olan yonetici ve denetmenler burada yeti~tirilmelidir.
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iLKOGRETiM DAiRESi MUDURLUGU
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Saym Murad Aktu~
Lapta ilkokulu
Girnc.

"llkokul Ydneticilermin Ydnefici Denetimine ili~kin ilkokul Milfettislertnden
Beklentilcri" konulu anket sorulan Talirn ve Terbiye Dairesi Mii<liirltigil tarafmdan
incelenmis ve uygulanmasmda bir sakrnca gorulmemistir,
Anketi uygulamadan once ilgili okul mudurlukleri ile temas kurulmasi ve uygulama
tamarnlandiktan sonra da anket sonuclanmn Mudurlugurnuze ve Talim ve Terbiye Dairesi
Mudurlugu'ne iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygi ile rica ederim.

~.
Hatice Diizgiin
Miidiir
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meb@mebnet.net
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EK-2
ANKETFORMU
BOLUMl
GENEL A<;IKLAMALAR
Saym Yonetici ;
Bu arasnrmamn amaci, ilkokul Yoneticilerinin Ydnetici Denetimine ili~kin
ilkokul Miif etttslertnden Beklentilerinin neler oldugunu belirlemek ve bu alanda
Miifetti~lerin Y eterlikleri ile ilgili sizlerin goruslerine basvurmaktir.
Bu anket formunda, ilkokul Miifetti~lerinin ilkokul Ydneticilerinin
Denetiminde sahip olmasi gereken nitelikler ve denetim sirasmda dikkat edilecek
hususlarla ilgili soru maddeleri bulunmaktad1r. Sizlerin bu sorulara vereceginiz
cevaplarla, bu konuda yoneticilerin gorii~lerinin belirlenmesi amaclanmaktadn
Anket sorularma vereceginiz cevaplar sadece bu arastirma amacryla
kullamlacak olup, hicbir kisi veya kuruma acik tutulmayacaktir, Bu nedenle anket
iizerinde kimliginizle ilgili herhangi bir bilgi belirtmenize gerek yoktur.
Sizden beklenen, tiim anket sorulanm okuyarak goruslerinize en yakm olan
secenegi i~aretlemenizdir. Ankette yer alan sorulara cevap verirken kanaatinizin
derecesini "Hie" , "Az", "Orta", "<;ok", "Tam" seceneklerinden birini
isaretleyerek belirtiniz. Her soru icin uygun buldugunuz secenegin altmdaki ( )
isaretinin icerisine X isareti koyunuz. Liitfen hicbir soruyu cevapsiz birakmayimz,
Anketin her sorusuna vereceginiz cevaplar, arasnrmanm sonucunu
etkileyeceginden dusuncclerinizi samimi olarak belirtmeniz, bu arastirmanm objektif

olmasim saglayacaktir.

Her soruyu ictenlikle cevaplayacagm1z inanciyla, ayirdigmrz kiymetli zaman ve
onemli
katkilarintzdan dolayi tesekkurlerimi ve saygilanmi sunanm.

ADRES:
Lapta Ilkokulu
LAPTA
TEL i~: 0 (392) 821 8304
Ev: 0 (392) 821 1645

MuradAktug
Y AKIN DOGU UNiVERSiTESi
EGiTiM F AKULTESi
Egitim Bilimleri Enstitiisii
Egitim Yonetimi, Denetimi, Planlamasi
ve Ekonomisi Ana Bilim Dali
Yiiksek Lisans Ogrencisi
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BOLUMII.
ilkokul Yoneticilerini Tamnci Bilgi Formu
A<;IKLAMA:
Bu boliimdeki sorulann size uygun dusen secenegin] ( ) isaretinin icerisine X isareti
koyarak isaretleyiniz, Liitfen tiim sorulan cevaplayirnz,
1. Su andaki goreviniz ?
( ) l.Miidiir
( ) 2.Miidiir Basmuavini
( ) 3.Miidiir Muavini
2. Yoneticilikteki kideminiz ?
( ) 1. 1 - 5 Y1l
( ) 2. 6 - 10 Yll
( ) 3. 11 - 15 Y 11
()4.16-20Y1l
( ) 5. 21 - .. ve daha fazla
3. Ya~m1z?
( ) 1. 30 - ve daha az
( ) 2. 31 - 40 Arasi
( )3. 41-50Aras1
( ) 4. 51 - 60 Arasi
( ) 5. 61 - ve daha fazla
4. Cinsiyetiniz?
( ) 1. Kadm
( ) 2. Erkek
5. En son mezun oldugunuz okulun ogrenim siiresi?
( ) 1. iki yilhk yiiksek ogrenim
( ) 2, De;: yilhk yiiksek ogrenim
( ) 3. Dort yilhk yuksek ogrenim
( ) 4. Master (Yiiksek Lisans)
( ) Digerleri (Varsa lutfen yazmiz :

....................................................................................................................)
6. Bransimz ?
( ) 1. Smrf Ogretmeni
( ) 2. Tiirkce - Edebiyat
( ) 3. Matematik
( ) 4. Fen Bilgisi (Fizik-Kimya-Biyoloji)
( ) 5. Sosyal Bilgiler (Tarih - Cografya vb.)
( ) 6. Y abanci Dil (ing. - Alm. - Fran. )
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( ) 7. Resim-Is (i~ Egitimi)
( ) 9. Miizik
( ) 10.Beden Egitimi
( ) 11. Digerleri (Varsa liitfen yazmiz :

...............................................................................................................

)

BOLUM III.
Asagida ilkokul Yoneticilerinin Denetimi ile ilgili olarak ilkokul
Mnfenislerinin, Ogretim - Yonetim - Denetim - Rehberlik - Aresnrmacrtik - Liderlik
gibi yeterlik alanlanna yonelik sorular mevcuttur. Bu hususta sizlerden mufettislerin
nitelikleri ve miifetti~lerin "yonetici denetimi"ne iliskin gorii~lerinizi belirtmeniz
istenmektedir. Liitfen her sorunun seceneklen arasmdan, sizce en uygun olanmi
isaretleyiniz,

Hi~ Az Orta <;ok Tam
1. Miifettisler, yoneticilerin gorev, rol ve sorumluluklanm
acikca belirtebilmektedirler,
ne olcude katihyorsunuz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

gortisiine

2. Murerrislerin, mevzuattaki degisikliklen ve yenilikleri
yoneticilere aciklama ve onlan bilgilendirme derecesine
ne olciide katihyorsunuz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

3. Miifettisler, yoneticilerin isbasmda yetismelerini saglamak ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
amaciyla gerekli mesleki toplantilar diizenlemektedirler,
gorusune ne olciide katihyorsunuz ?
4. Miifettisler, yoneticilerin yonetimle ilgili mesleki
gelisimlerine yeterince katkida bulunarak yoneticilerin
kendilerini ger9ekle9tirmelerine ne olciide katkida
bulunmaktadrrlar ?

()()()()()

5. Miifettisler, personel yonetimiyle ilgili gorevlerinizi etkili ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
bir sekilde yerine getirebilmeniz icin size ne olcude katkida
bulunmaktad1rlar?
6. Mufettisler, biitce yonetimiyle ilgili gorevlerinizi yerine
getirirken size ne olcude katkida bulunmaktad1rlar ?
7. Mufettisler, siz yoneticilerin kendi aralannda ve
personelinizle aramzda iyi iliskilerin kurulmasma ve
geli9tirilmesine ne olcude katki saglamaktad1rlar ?

()()()()()

()()()()()
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8. Miifettisleri kendinize (insani iliskiler kurma,
bilgilendirme,sorun cozrne vb.) ne olcude yakm
buluyorsunuz ?
9. Mufettisler, mesleki formasyon yoniinden yeterli degildir,
gorusune ne olcude katthyorsunuz ?

Hi~ Az Orta <;ok Tam
()()()()()

()()()()()

10. Miifettisler, yoneticileri motive etmekte, onlarm
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
verimliliklerini arttirarak icin giicleri olcusunde
sorumluluklar almaya yoneltmekte ve yiireklendirmektedirler,
gorusiine ne olctide katthyorsunuz ?
11. Mufettisler, denetim sirasmda istek ve goruslerinize
ne olcude firsat vermekteler ve cevap almaktasimz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

12. Miifettisler, yoneticilerin denetimi ve degerlendirilmesi
ile ilgili gorevlerini yerine getirirken ne olcude
tarafsiz davranmaktadirlar ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

13. Miifettisler, yoneticilerin denetimi ile ilgili gorevlerini
yerine getirirken politik davranmaktadrrlar, goriisune
ne olciide katilryorsunuz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

14. Miifettisler, odul ve ceza yontemini tarafsiz, yerinde
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ve yoneticilerin verim ve moralini yiikseltecek
sekilde uygulayabilmektedirler, dtisuncesine ne derecede katihyorsunuz ?
15. Miifettisler, denetim sirasmda sizinle ne olcude isbirligi
yapma egilimindedirler ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

16. Mufettisler, yoneticiler iizerinde yetkiden once etki
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
yollanrn denemektedirler, goriisune ne olcude katihyorsunuz ?
17. Mufettislerin, yonetici denetimini, Ilkogretirnin
Amaclan ile olan iliskileri acismdan ne olciide
tutarh buluyorsunuz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

18. Mufettislerin, yonetici denetimiyle ilgili olarak
uyguladiklan denetim yontemleri bakimmdan aralannda
ne olcude farkhhklar oldugu gorusundesiniz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

19. Mufettisler, yoneticilerle karsilikh giivene dayah iliskiler ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
kurmaktadirlar, gorusune ne olcude katilmaktasmiz.?
20. Mufettisler, yoneticilerin denetimi sirasmda acikhk
ilkesine ne olcude uymaktadirlar ?

()()()()()
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Hie Az Orta Cok Tam
21. Mufcttisler, yoneticilerin denetim ve dcgerlendirmesinde ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
okulunuzun yerel imkanlanm, arac - gerec, finansman,
tesis, sosyal yapi vb.) ne olcude dikkate almaktadirlar ?

22. Miifettisler, denetim ilkeleri ve mevzuata baghhk
yonunden tutarh ve bunu uygulamalanyla da
gcstermektcdirler, gorusune ne olcude katihyorsunuz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

23. Mufettislerin bir ogretim yih icinde okullara yaptiklan
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ziyaret sayilan ve denetime ayirdiklan siire yeterli degildir,
gorusiine ne olcude katthyorsunuz ?
24. Mnfettislerin, denetim sirasmdaki davramslan ile
degerlendirme sonuclan arasmda ne olcude farkhhklar
goruyorsunuz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

25. Miifettisler, okulunuzun denetimi sonucunda ortaya cikan ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ihtiyaclan ve talepte bulundugunuz isteklerle ne olcude
ilgilenmektedirler ?
26. Miifetti~lerin, yoneticileri "Yonetici Tefti~ Formu "ndaki ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
olctitlere gore degerlendirmesini ne olcude objektif
buluyorsunuz ?
27. Mufettislerce yapilan kurum teftisi ve denetim ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
degerlendirrne sonuclanni gosteren " Kurum Teftis Raporu"
okulunuzun durumunu ne olcude isabetli yansitmaktadir ?
28. Miifettisler, bir onceki yil yapilan denetim sonucu ile
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
bir sonraki yil yapilan denetim arasmdaki farki ne olcude
belirleyebilmektedirler ?
29. Kurum denetimini ( yonetici-ogretmen-diger personel)
ne olcude gerekli goruyorsunuz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

30. Mufettisler, genelde 90k yash ve buna bagh olarak
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
denetim sirasmda olumsuz davramslar gostermcktedirler,
gorusune ne olciide katthyorsunuz ?
31. Okul, bahce, tesislerin bakimi, onanrm ve kullanma
durumunu degerlendirmede mufettisleri ne olcude
yeterli buluyorsunuz.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

32. Yoneticilerin okul ders arac - gereclerinin temini ve
kullanma, kullandmna cahsmalanm degerlendirmede
mtifettisleri ne olcude yeterli buluyorsunuz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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33. Okulunuzda, yangmdan korunma ve sivil savunma
tedbirlerinin ahnmasi cahsmalanni degerlendirmede
miifettisleri ne derecede yeterli goriiyorsunuz ?
34. Okulunuzda torenler, belirli giin ve haftalar, egitsel
kollarla ilgili cahsmalari degerlendirmede miifettisleri
ne derecede yeterli buluyorsunuz ?

Hi~ Az Orta <;ok Tam
()()()()()

()()()()()

35. Okul Aile Birligi, kurma ve yiiriitme cahsmalanm
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
degerlendirmede miifetti~leri ne derecede yeterli buluyorsunuz ?
36. Okulun sosyal, kiiltiirel ve sportif faaliyetlerinin
planlanip uygulanma durumunu degerlendirmede
miifettisleri ne derecede yeterli buluyorsunuz ?
37. Okulunuzda tutulmasi gerekli defterleri, desimal
dosya sistemini ve kayitlan usuliine uygun bir sekilde
tutma calismalanm degerlendirmede miifetti~leri ne
derecede yeterli buluyorsunuz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

38.0kulunuzdaki ogrenci devam - takip isleri cahsmalannin ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
degerlendirilmesinde miifettisleri ne derecede yeterli
buluyorsunuz ?
39. Okulunuzun hesap ve ayniyat islerinin
degerlendirilmesinde miifetti~leri ne derecede
yeterli buluyorsunuz ?

()()()()()

40. Mufettisler egitim - ogretim ve yonetimle ilgili yeni
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
gelismeleri sizlere iletmede ne olciide rehberlik yapmaktadirlar ?
41. Miifetti~lerin, yilhk, haftahk, giinliik planlarm
hazirlanmasmda ve uygulanmasmda yoneticilere ve
ogretmenlere ne olcude rehberlik yaprnaktadirlar ?

()()()()()

42. Miifettisler mevzuat, okulun amaclari, insani iliskiler
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
gibi ortak kural ve kararlann uygulanmasmda yoneticilere
ne olcude ornekolmakta ve rehberlik yapmaktadirla- ?
43. Miifetti~lerin,okulunuzla
ilgili sorunlan ortaya koyma
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
ve uygulanabilir cozumler onermelerini ne derecede yeterli
ve isabetli buluyorsunuz ?
44. Miifettislerin, mevzuattaki degisikleri ve yenilikleri
takip etme derecelerine ne olcude katiliyorsunuz ?

()()()()()
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45. Mufettislerin, mesleki yonden kendilerini ne derecede
gelistirmeye calrstiklan dusuncesindesiniz ?

Hie Az Orta Cok Tam

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

46. Bunin mufettislerin en az yiiksek lisans diizeyinde bir ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
egitim almasi gerekir, fikrine ne olcude katthyorsunuz ?
4 7. Miifettisler egitim-ogretimle ilgili konularda yeterince ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
bilimsel arastirmalar yapmaktadirlar, gorusiine ne olcude
katihyorsunuz ?
48. Miifettisler, yonetim ve denetimle ilgili konularda
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
yeterince bilimsel arastirmalar yapmaktadirlar, gorusiine
ne olcude katiliyorsunuz ?
49. Miifettisler, okulunuzdaki personelin niteliklerini
belirlemede ve cahsmalanm degerlendirmede ne
olciide saghkli yaklasimda bulunabilmektedirler ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

50. Miifettisler, okulun amaclanndan sapmalan ve yetersiz ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
uygulamalan ne olcude ortaya koyabilmektedirler ?
51. Miifetti~ler, bir miifettisin sahip olmasi gereken liderlik ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
niteliklerine sahiptirler, gorusune ne olcude katihyorsunuz ?
52. Miifettisler, yoneticilerin sorunlanm cozmede gerekli
liderlik rollerini oynamaktadrrlar, gorii~iine ne olcude
kanhyorsunuz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

53. Egitim sistemi icerisindeki simdiki miifetti~lerin
yeterliligine inamyormusunuz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

54. Egitim sistemi icerisinde sirndiki miifettis sayisim
yeterli buluyor musunuz?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

55. Egitim sistemi icerisinde, simdiki sekli ile teftis
sistemini yeterli buluyor musunuz ?

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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