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OZET

Bu

arastirmarun

amaci,

ilkokul

yoneticilerinin

ve

ogretmenlerinin

degerlendirmelerine gore yoneticilerin, yonetici teftisine konu olan fiziki durum,
yonetim-egitim-ogretim, personel isleri, ogrenci isleri, buro-hesap-ayniyat isleri ile
ilgili gorevlerini ne duzeyde gerceklestirdiklerini belirlemektir.
Arastirmarun evrenini, 2002-2003 ogretim yilmda Girne ilcesi smirlan icinde
Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi'na bagh olarak gorev yapan 21 okul yoneticisi ve
131 ogretmen olusturmaktadir. Arastirma verileri 15 okul yoneticisi ve 103
ogretmenden elde edilmistir.
Verilerin toplanmasmda kullamlan anketin birinci bolumunde kisisel bilgiler,
ikinci bolumtmde yonetici teftisine iliskin okul yoneticilerinin gorevlerini olusturan
40 maddelik soru yer almisnr.
Ankette besli derecelendirme ol9egi kullamlrmsnr.Gruplann goruslerinin
belirlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma hesaplarmdan yararlamlrms,
gruplann gorusleri arasmdaki farkm arastmlmasmda ise t testi uygulanrmstir.
Uygulanan testlerde anlamhhk di.izeyi 0.05 olarak kabul edilmistir.
Arasnrmada ii9 alt probleme cevap aranrmstir.
Birinci alt probleme iliskin verilere gore; Yoneticiler, yoneticilerin fiziki
durum, yonetim-egitim-ogretim, personel isleri ile ilgili gorevlerini "cok" di.izeyde,
ogrenci isleri, buro-hesap ve ayniyat isleri ile ilgili gorevlerini "pek cok" di.izeyde
ger9ekle~tirdiklerine inanmaktadirlar.
ikinci alt probleme iliskin verilere gore; ogretmenler, ycneticilerin fiziki
durum, yonetim-egitim-ogretim, personel isleri ile ilgili gorevlerini "cok" di.izeyde,
ogrenci isleri, buro-hesap ve ayniyat isleri ile ilgili gorevlerini "pek cok" di.izeyde
gerceklestirdiklerini belirtmislerdir.

1

Uyiincil alt probleme iliskin verilere gore;
konu

olan

gorevlerin yerine getirilmesinde yoneticilerin ve ogretmenlerin

degerlendirilmeleri arasmda anlamh fark vardir.
Arastirmamn son kismmda elde edilen verilere dayah olarak, sonuc ve
oneriler yer alnusnr.

11

ONSOZ
Egitim sisteminde, amaclann gerceklestirildigi yer okullardir. Okullann
amaclannm ger9ekle~mesinde, etkililiklerinin artmlmasmda ve gelistirilmesinde rol
oynayan ogelerin basmda okul yoneticileri gelmektedir. Okul yoneticileri okulun
amaclan dogrultusunda yasatrlmasmdan ve gelistirilmesinden sorumludurlar. Okulun
etkililiginin artmlmast

icin caba harcarlar. Okul yoneticilerinin cabalanmn

degerlendirilmesi ve basanlannm belirlenmesi mufettislerin okulda yapnns olduklan
yonetici teftisi ile miimkiindiir.
Toplumun kalkinmasmda onemli bir yere sahip olan egitim kurumlanmn,
etkililik ve verimlilik diizeylerinin degerlendirilmesi gerekliligi, teftis sisteminin
zorunlulugunu beraberinde getirmistir.
Bu cahsma ile, Girne ilcesi ilkokullannda okul yoneticilerinin denetiminin
yoneticiler ve ogretmenler tarafmdan algilanmasi arastmlmis ve elde edilen verilere
dayah olarak cesitli oneriler ortaya konmustur.
Arasnrmam boyunca destegini ve yardirmm gordugum degerli Hocam ve Tez
Darnsmamm D09.Dr. Halil AYTEKiN' e, Girne ilcesi ilkokullannda gorev yapan
okul yonetici ve ogrermealerine ve cahsmalannun her asamasmda yarumda olup,
bana her tiirlii destegini esirgemeyen esim Yrd. D09. Dr.Ozlem Salman Giinalp'e
tesekkur ederim.

OnerGUNALP

Girne, Haziran 2003
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BOLUM 1

ctnts
Problem Durumu

Ulkeler, bireylerini egitmek, kendi kultur birikimlerini yeni kusaklara
aktararak saghkh ve gii9lu bir topluma sahip olmak icin cesitli egitim orgutleri
kurarlar. Bu orgutler belirlenen amaclan gerceklestirmek uzere cesitli egitim
faaliyetlerinde bulunur. Egitim orgutlerinde sistem, orgut yapisi, yonetim ve denetim
ile ilgili sorunlar her toplumun oncelikli , sorunlan arasmda yer almaktadir.
Toplumlarm

"Bilgi

<;ag1"'ndaki yerlerini

alabilmeleri

ve

hizh

degisimi

gerceklestirerek ilerleyebilmelerinde egitim onemli gii9 kaynaklarmdan biridir.
Egitim sistemimiz cesitli sorunlarla icice bulunmaktadir. Toplumlarm hizh bir
gelisme sureci icinde olan diinyadaki yerini alabilmesi icin, oncelikle egitim
sistemini

gelistirmesi

ve

icinde

bulundugu

sorunlan

ivedilikle

9ozmesi

gerekmektedir. Cunku toplumun sosyal, ekonomik, kulturel yonlerden gelistirilmesi,
egitim, yonetim ve denetimine yeteri kadar onem vermelde saglanabilir.
Bireylerin icinde dogup buyudukleri, yasamlanm surdurdukleri, toplumun
degerlerini, bilgi birikimlerini, bu birikimlere dayah olarak edindikleri becerileri
kendinden sonra gelen kusaklara aktarmalan egitim yoluyla saglanmaktadir.
(Akkutay, 1999: 35). Genel olarak egitimin amaci, bireyleri icinde bulundugu
toplumun yararh bir uyesi haline getirmektir (Kncukahmet, 1989: 2).
Egitim, bireylerin yasadigi toplumda yetenegini, tutumlanni ve olumlu
degerdeki cesitli davrarus bicimlerini gelistiren surecler toplarmdir (Tezcan, 1991: 4).
Egitimin en temel amaci, fertleri icinde bulundugu toplumun yararh bir iiyesi haline
getirmektir (Kucukahmet, 1989: 2). Egitim, yalruz ondan dogrudan yararlanan kisiyi
degil, biitiin toplumu etkilemekte ve aym zamanda toplumun ekonomik buyumesinde
onemli bir islevi yerine getirmektedir (Kaya, 1986: 8). Orgutlerin amaclanm
gereeklestirebilmeleri icin nitelildi isgucune ihtiyac vardir. Bu insan gucunu ise

2

egitim

orgutleri

topluma

bir

cikti

olarak

sunmaktadir.

Egitim

faaliyetlerini

geryekle~tirebilmek icin de ok:ul orgutlerine ihtiyac vardir (Bal ct, 200 I : 111)
Hizh degismelerle

birlikte egitim sistemlerinin

amaclan da degismekte ve

gelismektedir. Egitim sisteminin yeni gelismelere ve degismelere uyum saglamasi,
egitim orgiitlerinin kendilerini denetleyebilme,

degerlendirebilme

ve yenilesebilme

yeterliligine baghdir, Orgiitlerin amaclanna ulasabilmeleri sahip olduklan olanak ve
kaynaklann

rasyonel

eahsmalann

surekli

bicimde kullanabilmelerine
olarak gozetim

ve denetim

baghdir.

Bu nedenle orgutteki

altmda tutulmasi

gerekir.

Bu

bakimdan denetim kurumlar icin biiyiik onem tasir (Bursahoglu, 1994: 129).
Orgnt, insan ve madde kaynaklanm k:ullanarak orgutleri en kisa yoldan, en az
emekle amacma ulasmayi hedefleyen
toplumsal

ihtiyaclann

geryekle~tirebilmek

bir

icin,

bir yapidir (Binbasioglu,

kismim

guclerini

gonullu

toplumsal acik bir sistemdir (B~
geryekle~iremedikleri

karsilamak

ve

esgudumleyen

1988: 9). Orgnt,

belirlenen

amaclan

insanlardan

olusan

1989: 90). Orgiitler, insanlann tek baslanna

amaclan etkili bir sekilde geryekle~tirmeyi saglayan sosyal bir

arac niteligindedir (Terzi, 1996: 1 ).

Orgutler sosyal bir arac olarak insanlann isbolumtl halinde amaclanna etkili
bir sekilde ulasmalanm saglar, Bir toplumun gelismesinde ve kalkmmasmda egitim
ve orgatlerinin ayn bir yeri vardir. Her orgutte oldugu gibi egitim orgutleri de
insanlann e~giidiimlenmi~ davramslanyla orgiitlerini en kisa yoldan amaclanna
ulasnrmayi hedefler (Celep, 2000: 37).
Orgut, iiyeleri tarafmdan k:urulan bir yapi ve koalisyondur. Bir orgiitiin etkili,
canh olabilmesi icin iyi bir koordinasyona sahip olmasi ve uzlasma, uyma, kontrol
gibi mekanizmalann saghkh cahsmasi gerekir. Karar, iletisim ve denge modem
orgut k:urammm vazgecilmez ozelliklerindendir (Bursahoglu, 1994: 14).

Orgiitii

amaclan dogrultusunda yasatabilmek, orgiit faaliyetlerinin amaclar dogrultusunda
gosterilmesine baghdir (Terzi, 1996: 7).

3

Orgutlerde makam yetkisi ile sosyal statuyu birbirinden ayirabilmek icin iki
ilke vardir. Bunlar katihmh yonetim ve uzaktan gozetmedir. Katihmh yonetim karara
kanhm yoluyla gerceklesir ve kararlarm desteklenmesi icin etkili bir strateji yaratir.
U zaktan gozetleme ise teftis ile yapihr (Bursahoglu , 1994: 129).
Sistem,
cevresinden
butundur

birbirine

dayanan

ve birbirinden

girdiler alarak cevresine
(B~

1989

:

geryekle~tirmesinde sistem

108).

ciknlar
Bir

denilen

parcalardan

olusan,

sunarak hizmet iireten amach bir

orgutteki

arac

etkilenen

personelin,

kullamlarak

orgut amaclanm

yonetirnsel

eylemler

gerceklestirilir (Bursahoglu , 1994 : 17). Toplurndaki bireylerin egitsel iliskilerini
orgutlu bir sekilde duzenleyen ve karsilayan toplumsal birimler o toplurnun egitim
sistemini olusturur {B~

, 1994 : 11 ).

Egitimde belirlenen amaclara ve istenilen hedeflere varabilmek icin genis
capta bir orgiitlenmeye ihtiyac vardir, Buradan farkh egitim kademelerinde, degisik
i~boliimune giderek ve ozellikle faaliyet gosteren egitim orgiitleri ortaya ~tkrm~.
Bu egitim orgutleri amaclanm gerceklestirebilmek icin belli ilkelerden hareket
ederek bir yonetim stirecini gosterirler (Cetinkanat , 2000: 45)
Yonetirn, belli amaclara ulasabilmek icin parasal kaynaklan, donanrrm,
hammadde, demirbaslan, yardnnci malzemeleri ve zamam etkin ve verimli
kullanarak uygulama stlrecidir {Eren , 1993 : 3). Yonetim, bir orgutte onccden
belirlenen amaclan geryekle~rmede

karsilasrlan problemleri 9ozme, insanlan

orgi"Jtleyip e~gudumleyerek eyleme gecirme snrecidir (Basaran ,1989 : 14).Yonetme,
orgutiin amaclan dogrultusunda personeli verimli cahsnrma, izleme ve gelistirmedir
(Tortop
.•
'-'r' ve 1· cntr
-..;y.&..a., 108·9
_,

zor

VP
•• .._,

177'1
.1..- I j•

o-neml1 is"j': vonetme
isidir
vonetimler
orzutlerin
kalbi
./
. .a..a.- ~"y
. .,. . .•. • Bu vuzden
• \.4£..>'-''-'.i.
.i..a. \.-.&..t. .a .i.
'-'.t.b
.a."'.a..a..1..a. .i.
.av.a
~

Jo

.I

01"b1d1"r
t::,
.a . .a.•

Mevcut kaynaklann en rasyonel sekilde koordinasyonu, verimli ve etkin sekilde

gosterecegi basanh bir yonetimle saglanabilir (Demirel, 1999: 36).

4

Egitim ycnetimi, egitim orgutlerinin amaclanm gerceklestirebilmek

icin insan

I

ve madde kaynaklanru kullanarak belirlenen politikalan ve alman kararlan
uygularnaktir (Taymaz , 1989 : 13). Egitim yoneticiligi, egitimle ilgili kurulus ve
okullarm amaclanna ulasmalanm saglamak icin insan ve ilgili araelann en etkili
sekilde yerlestirilmesini ve kullamlmasiru kapsamaktadir (Binbasioglu , 1988 : 2).
Egitim orgutleri yetkili organlar tarafmdan kararlar dogrultusunda egitim o.gretim
faaliyetlerinde bulunur. Her orgutte oldugu gibi egitim orgutlerinde de ycnetimin
yapmasi gereken ortak gorevler ~yle ozetlenebilir.
l .Orgutun amaclanru gerceklestirmek,
2.Ama9lann gerceklestirilmesinde elindeki personelin yeteneklerini ortaya
cikarmak,
3 .Personeli mutlu etmek ve moralini yukseltmek,
4.Egitim orgiltiinii yenilesme ve degisme ortamma acik tutmak,
5 .Liderler secmek ve yetistirmek,
6.Grubun her uyesi tarafmdan oynanacak roller belirlemede yontemler
gelistirmektir (Kaya ,1986: 37).
Yonetim ve yoneticinin gorevi, orgiitiinii amaclan dogrultusunda canh tutmak
ve yasatmaktir. Fakat bazi yoneticiler teoriye karsi ilgisizliklerini tecrube ve kidem
farkryla kapatacaklanm sanmakta ve kendi hatalanru baska birilerinin duzeltip
orgutttn varhgiru surdurecegine inanmaktadirlar (Bursahoglu , 1991 : 105). Oysa
egitim yoneticilerinden orgutlerin gelismesini, buyumesini saglamasi, verimini
artirmak icin bilimsel ve teknolojik gelismeleri yakmdan izlemesi, yani yeni gelen
yoneticilere canh ve dinamik bir orgilt ve yonetim birakmasi beklenir.
Okullar, egitim sisteminin egitimi ureten temel alt sistemleridir. Ost sistemler
yonetsel kararlar ahrlar. Araci Ost sistemler bu kararlan egitimi ureten okullara
iletirler (Basaran, 1994: 11). Okul acik sistem ozelligine sahiptir. Cevresinden,
girdiler ahr ve cevresine ciktilar sunar. Her duzeydeki okul cevresinden etkilenir ve
cevresini etkiler. Her okul bir egitim orgiitli olarak kendi yaprsi icinde benzer bir
sisteme sahiptir. Okullan bu ozellikleri yonuyle amaclan birbirinden aymr, Amaclan
dogrultusunda orgutlenerek sistem icindeki yerini ahr.

5

Okul yoneticiligi, egitim yoneticiligi icinde yer ahr ve belli bir duzeydeki
okul veya okullann amacma en uygun ve etkili sekilde ulasabilmesi icin uyulacak
gerekli ilke ve teknikleri kapsar (Binbasioglu, 1988: 3). Okul yoneticiligi, egitim
yonetiminin daha simrh bir alanda, bir egitim kurumunda uygulanmasrdir (Ilgar,
1996: 10). Okul yonetimi, egitim sistemi icinde, yonetim sisteminin en onemli
parcasidrr (Gursoy, 1979: 106). Egitim sisteminin ve okul yonetiminin en stratejik
parcasi okulun yoneticisidir (Kocaoglu, 1992: 89).
Yonetimin egitime uygulanmasi ile egitim yonetimi, egitim yonetiminin
okullara uygulanmasi ile de okul yoneticiligi ortaya cikrmsur. Okul yoneticiligi
gorevini, onceden belirlenen amaclar ve ilkeler dogrultusunda okulu isleten kisiler
I

yerine getirmektedir. Her okulun, o okulu egitimin temel amaclan dogrultusunda
verimli cahstirmak ve yasatmak icin farkh sayida yoneticileri bulunur. Aynca her
basamaktaki okul yoneticiligi digerlerine gore bazi teknik farkhhklar gosterir.
Egitimin en onemli temel basamagim ilkokullar olusturmaktadir.
Okulun amaclanm gerceklestirecek, yapismi yasatacak ve havasim koruyacak
iy ogelerin lideri okul yoneticisi olmahdir. Gercekte okul yoneticisi formal
yetkilerinden guc alan bir usttur. Okul yoneticisi atama ile geldiginden baslangicta
ancak statu lideridir. Diger bir anlami ile bastir veya usttur. Bu statunun verdigi
formal yetkinin, sosyal ve teknik yetkilerle desteklenmesi gerekir. Sosyal yetki, okul
yoneticisinin cevresindeki gruplardan, yani okulun i9 ve dis ogelerinden gelecektir.
Teknik yetkiyi ise okul yoneticisinin yonetim bilgisi ve becerileri saglayacaktir.
Yetkiler sayesinde okul yoneticisi gercek bir lider rolune girebilecek, etrafmdaki
ogelerin okulun amaclanna ulastmlmasma saglayacak yonde eyleme gecirebilecektir
(Bursahoglu, 1994: 16).
Okul yonetiminin temel islevi okulu amaclanna uy.gun olarak yasatmaktir.
Yoneticinin oynadigi rol sosyal sistem olan okulda belirlenen yoneticilik pozisyonu
ile ilgili davrams bicimidir, Okul yoneticisi yonetim gorevi yam sira denetim
sorumlulugunu da uzerine alan bir ycneticidir.
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Hizla degisen dtmyada ekonomik ve teknolojideki degismeler okul orgutlerini
ve dolayisryla okul yoneticilerini de etkilemektedir. Okul orgutleri cikhlar yoluyla
diger kurumlan da etkilemektedir (Ozdemir, 2000: 26- 27). Okul yoneticileri
gorevlerini yaparken olaylara yeni bir gozle bakmah, gelecegi tarumah, mit ve
sembollerin gucum; kullanmah, yamt verebilme suresini hrzlandirmah, gelecegi
bilmek icin gecmisi anlamah ve cesitliliklerden yararlanmahdir (Gtmay, 2001 :66).
Okula dayah yonetimde okullar ogrencilerin ihtiyac ve yeteneklerini
ger~kle~tirmek Iizere odaklannusur. Okullarda stratejik planlamayi, yonetimi,
liderligi, ogretimi, personel gelistirmeyi, butceyi, okulun havasmi ve ktllturunti, okulveli, okul- toplum iliskilerini etkilemektedir. Okula dayah yonetim seklinde
okullarda yonetici ve ogretmenler okulu birlikte yonetmekte ve kararlar okulda
mfunkiin olan en alt seviyede almmaktadir (Ozdemir, 2000: 40- 41).
Okul yoneticiligi, egitim yoneticiligi icinde yer ahr. Okul yoneticiligi egitim
yonetiminin snurh bir alam olan egitim kurumlannda uygulanmas1du. Burada egitim
sisteminin ve okul yonetiminin en stratejik parcasi okulun yoneticileridir.
Okul yoneticileri, okulun amaclanm gereeklestirerek okulun yapisun ve
iklimini koruyan, gelistiren ic ogelerin lideri olmahdir (Bursahoglu, 1991: 38).
Onemli olan yoneticilerin

yoneticilikten kurtanlarak liderlik kazanmalanm

saglamaknr. Liderlik ve yoneticilik farkh kavramlardir. Yoneticilik, isleri dogru
durust yapmaktrr. Liderlik ise dogru olam yapmaknr. Etkili yonetim ise oncelikli
islere oncelik vermektir. Onemli islerin neler olduguna liderler karar verir. Ancak
bunlann gunluk onceligini belirleyenler ise yoneticilerdir (Covey ,1998: 101- 153).
Etkili yoneticilerin ogretime onem veren, amac ve beklentileri ay1kya
belirleyen, zamamn cogunu egitim sorunlanna ayiran, ogretime ilgi ve destek veren,
personele donilk davramslar sergileyen islevleri vardir (Baler, 1993: 29-30). Etkili
yonetimle okulu etkin hale getirmek icin, kararlarm okuldaki uygulayrcilarla birlilcte
ahnmasi gerekir. Bu durumda alman kararlann amaca ulasmasi ve gereeklesmesi
ytiksek olacaktrr. Okul yoneticilerinin basansi, ogretmen ve diger personelin
cahsrnalanna da bagh olduguna gore degerlenmede ayni arnaclar esas ahmr. Boylece
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amaclara gore yonetim ve yine amaclara gore degerlendirrne yonetimi uygulamr
(Sozen ,1973: 44).
Bir okulda yoneticiyi degerlendiren birey ve gruplann bashcalan; ust
kademe yoneticileri, mufettisler, cevredeki birey ve gruplar, veliler, ogretmenler ve
ogrencilerdir (Bal~, 2000: 36)
Degerlendirmenin amaci uygulamamn basan derecesini tarafsiz olarak
belirleyebilmektedir. Degerlendirme, degerlendiren ile degerlendirilen arasmda ortak
bir etkilesmedir. Bu bakimdan degerlendirilenlere de bu eyleme kanlma olanagi
verilmelidir (Bursahoglu, 1994: 128-129).
ilkokullann yonetimi, okul yoneticilikleri icinde yer ahr. Okul yoneticilikleri
icerisinde en onemli yere sahiptir. Bu okullann amaclanna ulasabilmesi , okul
yoneticilerinin cok iyi yetistirilmesine ve gorevlerini ideal bir sekilde yapmalanna
baghdir, Okul yoneticileri yeterli nitelik ve donammla yetistirilmeli, buyuk bir
olgunluk ve anlayis sahibi olmalan saglanmahdir. Okul yoneticileri, kurumun tum
cahsanlanyla ve onlann cahsmalanyla yakmdan ilgilenmeli, okulun isleyisinden
yakinen haberdar olmahdir. Yoneticiler personeli anlayip dinledigi, onlann
fikirlerinden yararlandigi, personelini karar surecine kattigi surece yonetme isini
kolaylastinr. Personelin nabzim iyi tutan, onlarla ortak karar alan yonetici,
personeline gerekli sorumlulugu yuklemis olacagmdan alman kararlann gereeklesme
diizeyi de oldukca ynksek olacaktrr. Dolayisryla okul yoneticilerimn etkili bir
yonetim gosterebilmeleri, insanlararasi iliskileri cok iyi bilmesi ve demokratik bir
ogretim lideri olmalan ile saglanabilir (Peker, 2000: 37).
Egitim yoneticiligi hizmetleri, yetistirilmis yonetici kadrolanyla degil, ek bir
gorev olarak ogretmenlere gordurulmektedir. Ogretmenler yoneticilik davramslanm
deneme-yamlma ve usta-cirak iliskisi icinde kazanmakta ve ogretmen-yonetici rol
catismalan sfiriip gitmektedir (Gursoy ,1979 : 103). Okul miidfirii, gereek bir liderin
ozelliklerine sahip olmah ve artik "idareciligin mektebi olmaz'' inancmdan
vazgecilmelidir

(Saglamer,1975:116).

gerceklestirerek yapisuu

ve havasim

Okul
koruyan

miidfirii,

okulun

amaclanm

i9 ogelerin lideri olmahdir
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(Bursahoglu, 1991 : 38). Yoneticiler, gerekli bilgileri saglamak icin sorwnluluk
almasmi

bilmelidir.

Gerektiginde

uzman

goril~lerden faydalanmah,

fakat

uygulayicuun kendisi oldugunu unutmamahdir (Drucker ,1995 :371). Yonetimin
yetersizligi, kisilerin kotiiliigiinden 90k yonetimin kotiiliigilne baghdir.Yontemlerin
degil, insanlann degistirildigi girisimler basanli olamamaktadir (Yaldiz ,1993 : 13).
Etkili yoneticilerin islevleri, ogretime onem verme, amae ve beklentileri
acikca ortaya koyma, zamamn cogunu egitim sorunlanna ayirma, ogretirne ilgi ve
destek verme, personele donuk davrams gosterme yonunde olmahdir (Balci , 1993 :
29). Iyi bir yonetici olma ve iyi bir yonetim sergileyebilme genelde yoneticinin su
niteliklere sahip olmalanm gerektirir.
1. Yonetici hazir olmasim bilmelidir,
2.Yonetici personelini anlamasmi bilmelidir,
3.Yonetici goruslerini personeline aciklamahdir (Tortop ve ispir ,1989: 32).
Etkili yonetimle okulu etkin haline getirebilmek icin egitim-ogretimle ilgili
kararlann uygulayici durumdaki personelle birlikte ahnmasi gerekir. Okula dayah
yonetim ilkesinden hareketle alman kararlann uygulanma ve amaclan gerceklestirme
derecesi o oranda yiiksek olacaktrr (Altun, 2001: 53).
Etkili okul ve etkili yoneticilik boyutlanmn basmda yoneticilik gelir. Okul
yoneticisi etkili okulda basannm en buyuk etkenidir. 0, okulu .yonetmekten 90k,
egitimi-ogretimi yonlendirir, isleri srraya koyarak okuldaki koordinasyonu saglar.
Yetkilerini yardimcilan ile paylasarak birlikte okulu basanya gotiirilr. Egitim
orgntlerindeki yonetim, i§ merkezli ya da insan merkezli olmak yerine bu ikisini de
dengeleyen bir yol izlemelidir. Egitim orgutlerindeki verim, makine ile degil, insanla
geryekle~irilmelidir. Yonetimin basansmda personelin duygu, heyecan, cosku ve
morali onemli unsurlardandrr (Ozalp, 2001 :47).
Okula dayali yonetim, okullarda stratejik planlamayi, liderligi, ogretimi,
personeli gelistirmeyi, bntceyi, okulun havasim ve kiiltiiriinii, okul-veli, okul-toplum
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iliskilerini etkiler. Okula dayah yonetimin temel esprisi, okulu ilgilendiren kararlann
okula en yakm insanlar tarafmdan almmasidir (Ozdemir ,1996 : 26).
Cagirmzda okul yoneticileri, personelini iyi anlamak zorundadrr. Bunda
basan saglandigi oranda kararlann uygulanmasi kolaylasir ve i~ verimi artar (Tortop
ve ispir, 1989: 127). Okul yoneticileri, personelin kendilerini ilgilendiren konularda
goruslerini aciklama firsati vermelidirler. Dusunce ve onerilere deger verildiginde,
personel arasmda guven ortami dogacak ve kendisini isine daha 90k verecektir.
Personel belli bir doyum ve motivasyon kazanacagmdan amaci gerceklestirme
duzeyi de yuksek olacaktir (Aydin, 1994 : 285). Okul yoneticileri okulda degisik
uzmanhga sahip olan personel arasmda iyi bir isbirligine ihtiyacm oldugunu
I

bilmelidir. Bu isbirligi ayni amaclan paylasan insanlann sorumluluk almalanru
gelistirir (B~,

1993: 53).

Okul yonetiminde yonetici-personel isbirligi karsihkli iliskiler bakimmdan
onemlidir. Yoneticiler ile ogretmenler arasmdaki iliskiler olumlu, yapici olursa,
okulun psikolojik ortamI olumlu olacak ve ogretmenler de surece katilarak yonetime
katkida bulunacaktrr (Ilgar, 1996 : 89).
Okul yoneticilerinin birtakim yeterliklere sahip olmasi gerekir. Bir yonetici
problemleri butun aynntilanna kadar inceleyen, sonra yarar ve sakincalanm tamp
karar veren kisidir. Karar vermekten cekinen, verecegi karann sonucundan korkan
kimse, dunyanm en bilgin, en iyi niyetli yoneticisi de olsa asla lider olmaz (Osmay,
1995: 305).
Okul yoneticileri, okuldaki her cesit sorunlann coznmunde 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 yukseltmekte de
basanh olacaktrr.
Personelinden tam manasiyla yararlanmak isteyen yonetici, onlan harekete
geciren seylerin, gudulerin neler oldugunu bilmek zorundadrr. Ancak bunu iyi bilen
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yoneticiler

onlan gudnleyebilir,

heyecanla cahstirabilirler.

Her yonetici insanlann
I

basit bir ma.kine olmadigiru bilmelidir. Her bireyin ayn ayn:
a)

Harekete gecebilecek tutkulan,

b)

Kmlabilecek gururlan,

c)

Bozulabilecek sinirleri,

d)

Gerceklesmesini istedikleri umitleri vardir. lnsanlan yetistirmek ve

yonlendirmek isteyen herkes onlan iyi anlamak zorundadir (Osmay , 1995 : 310-318).
Okul mudurleri karar verme, planlama ve uygulama gucnne sahip olarak
okulun amaclanm en fist duzeyde gerceklestirmekten sorumludurlar. Etkili karar
alma stratejisi, kanlmah yonetimi gerektirir. Bir orgutte cahsan ast ve ustlerin
hiyerarsik degil de, esit olarak kara alma surecine katilmasi olarak tarif edilen bu
yonetim biciminin bircok avantajlan vardir. Katilmah yonetimin basansi buyuk
oranda okul miidiiriiniin yonetim sekline ve tavirlanna baghdir, Okuldaki fist ve
astlann sorunlan birlikte tanimladiklan, analiz ettikleri, 9oziimler iirettikleri,
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 dilzeyleri, onlann hizmet
oncesi ve hizmet ici egitimleri, yoneticilik tecriibeleri ve kisisel ozellikleri ile
yakindan ilgilidir. Okul ydneticilerinin seciminde ve yetistirilmesinde belli bir
standarda sahip olunmamasi 90k farkh tutum ve anlayista yonetici tipini ortaya
cikarmaktadir. Farkh nitelikteki yoneticilerin amaclan gerceklestirme duzeyleri de
farkhhklar

gosterecektir,

Toplumdaki

hrzh

degisim

ve

gelismeler

okul

yoneticilerinden beklentileri hizla artirmasma ragmen, henuz ycneticiler belli bir
yoneticilik egitimi ve uzmanlasma surecinden gecirilmemektedir, Geleneksel
yoneticilik anlayisiyla beklentiler karsilanmaya calisilmaktadir. Yonetici ayru
zamanda ogretmen konumundadir. Yonetici- ogretmen rolleri birbirinden tam
aynlmis olmadigmdan, yonetici kendisinden beklenen roliinii oynamada rahat
hareket edememektedir.
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ilkokullann

belirlenen temel

amaclanna

ulasabilmesi

icin bu okul

yoneticilerinin gorevlerini ideal bir sekilde yapmalan beklenir. Yoneticilerin
duzeylerini ynkseltebilmek, verim ve etkinligini artnrabilmek icin denetimle ilgili
go~ ve beklentilerinin bilinmesi buyuk onem tasunaktadir. Cok degisik anlayis ve
dtlzeydeki yoneticilerin istenen basanyi gostermeleri ve yoneticiler arasmda ortak bir
anlayism yerlestirilmesi icin ilkokul mufettislerine cok onemli gorevler dusmektedir.
Burada mufettislerin cok yonlu ve insanlar arasi iliskileri cok iyi bilmeleri gerekir.
Mufettisten beklenen amaca yonelik iliskiler, denetim oncesi ve denetim sirasmda
insancil iliskileri esas alan rehberlik yaklasimi ile kurulabilir.
Bullin orgutlerde oldugu gibi okul orgutlerinde
de yonetimin kusursuz olmasi,
',
okulun amacma ulasma derecesinin belirlenmesi icin denetim birimleri kurulmustur.
ilkokullann teftis ve denetim hizmetlerini her yil ilkogretim mufettisleri yerine
getirmektedir.
Orgutlerin

boyutlan

gibi

degerlendirme

olculeri

de , farkhdir.

Degerlendirmenin formal ol9ulerini yeterlilik ve kidem; informal olculerini ise
ustlerle fikir birligi, meslektaslan

ile iyi gecinme olusturmaktadir. Boylece

degerlendirme formal ve informal beklentilerin cesitli ozelliklerini uzlastiran bir
etkilesimdir (Bursahoglu, 1994 : 129).
Tum orgutsel cabalann belirlenen orgutsel amaclara ulasip ulasmadiguun

nesnel olarak denetlenmesi gerekmektedir. Cunku denetlenmeyen etkinliklerin
gelistirilmesinin rastlantisal olacagi one sfuiilmektedir (Cengiz, 1992 : 16). Egitim
sistemimizde amaclara ulasip ulasilmadiguu denetleme gorevi ilkokul mufettislerine
verilmistir, Ancak denetim etkinlikleri ogretmen sayisma oranla oldukca az sayida
mufettis tarafmdan gerceklestirilmeye cahsilrnaktadir.
Amac boyutu dikkate almarak teftis icin bir tamm u~iiniilurse; teftis, kamu
hizmetlerinin yasalara ve hizmetlerin gereklerine, belirlenen amaclara uygun olarak
yapihp yaprlmadrgnu belirlemek amaciyla bas yonetici ya da onun adma
gorevlendirilen memurlarca yapilan denetimdir (Ergun, Bozkurt 1999: 222-223).
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Egitim ve ogretim hizmetlerinin devlet adma yiiriitiilmesinden, gozetim ve
I

denetiminden Milli Egitim ve Kultnr Bakanhgi sorumludur. Bakanhk bu gorevlerini
bunyesinde yapacagi orgutlenme ve kurumlasma ile saglar, (KKTC Milli Egitim
Yasasi : 68).
Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi, llkogretim Dairesine bagh ilkokullann
faaliyetleri ile ilgili denetim gorevlerini Ilkokul Mufettisleri yerine getirmektedir.
llkokul Mufettisleri yetkilerini Bak.an adma kullamrlar ve bu gorevlerini yaparken
Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi .Teftis Dairesi Mudurlugune karsi sorumludurlar.
ilkokullann yonetimi ve yonetimin denetimi, egitim sistemi icinde onemli bir
yer tutmaktadir. Bu okullardaki yoneticilerin duzeylerini yukselterek verimliligi
artirabilmek icin onlann yonetici denetimi ile ilgili go~ ve beklentilerinin onceden
bilinmesi buyuk onem tasimaktadir. Bu okuJlann amaclann gerceklestirmeye yonelik
yonetici-denetmen

iliskileri

karsihkh

guven,

kabul

ve

bilimsel

temellere

dayanmahdir. Bu da denetim oncesi ve denetim sirasmda yonetici-denetmen iliskileri
rehberlik, a91k11k ve butunleyici bir anlayis temel almarak saglanarak saglanabilir,
Denetim, orgutsel eylemlerin kabul edilen amaclar dogrultusunda, saptanan
ilke ve kurallara uygun olup olmadiguu

anlamak ve orgutlerin amaclan

gerceklestirme derecesini ortaya koymak, daha iyi sonuclar alabilmek icin gerekli
onlemleri ahp sureci gelistirmektir. Denetim sistemi her orgutte orgntsel ve
yonetimsel bir zorunluluktur ( Aydm , 1993 : I). Teftis, kamu yaran adma
davramslan kontrol etme yontemidir. Onleyici ve duzeltici eylemler oldugundan
duzenleyici mekanizmalar olarak yaygm sekilde kullamlmaktadir. Egitim sisteminde
teftis, cesitli kuramlar yoluyla kestirilen sonuclan birlestiren bir snrectir, 09 grupta
toplanabilecek bu kuramlann birincisinde; ogrenme, kisilik ve davranis, ikincisinde;
bilgi ve grup dinamigi, hukuksal ve politik kuramlar, u9uncusunde; yonetim, iletisim
ve rol kuramlan yer ahr (Bursahoglu, 1994 : 129).
Okul yonetiminde, yoneticilerin gorevleri yasal olarak belirlenmis ve
yonetmeliklerde aynntih olarak yer alnustir. Bu gorevlerin yerine getirilmesi icin
degisik islemlerin yapilmasi ve davramslann gosterilmesi gerekir. lslem ve
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davramslar birbirleri ile iliskili olmakla beraber nitelik bakimmdan aralannda bazi
farkhhklar

gorulur. Ayru niteligi tasiyan gorevler bir araya getirildiginde

alanlan olusturulabilir

gorev

(Basar, 1981: 5).

ilkokul Yoneticilerinin Gorev ve Sorumluluklan
llkokul mudurunun

ve mudur muavininin

gorev ve sorumluluklan

yasada

~oyle belirtilmistir :(KKTC Milli Egitim Y asasi, 1992)
1.

Gorevli bulunduklan

okulun yonetim

islerini yurutmek;

ve resmi

evrak, istatistik, kayrt ve defterlerin tutulmasmi ve korunmasmi saglamak,
2.

Yonetici

oldugu

okulda

gorev

yapan

ogretmenlerin

ve

diger

personelin yapacagi gorev ve islerin yurutulmesini saglamak ve onlar hakkmda sicil
duzenlemek,
3.

Egitim ve ogretim etkinlikleri ile diger okul etkinliklerini duzenlemek

ve ders programlannm
4.

uygulanmasuu saglamak,

Ogretmenlerin

okutacaklan

simf

veya

dersleri

belirlemek

ve

yurutecekleri okul etkinliklerini gcstermek,
5.

Mudur muavininin yapacagi gorev ve isleri saptamak izlemek,

6.

Gorev yapngi okulda uygulanan beslenme programmm usulune gore

uygulanmasmi

saglamak; gida maddelerini

korumak, bu amacla gerekli kayit ve

defterleri tutmak; ogrenci velileri ile esgudum icinde yemeklerin hazirlanmasmi
saglamak ve uygulamayi denetlemek,
7.

Gorevini

aksatan ve gorevine

gelmeyen

ogretmenlerle

diger okul

personelinin durumlanm izlemek ve bagh bulunduklan mudurluge bildirmek,
8.

Egitim,

bulunmak, go~
9.

ogretim

ve yonetim

isleri

ile ilgili

degerlendirmelerde

ve onerileri de iceren raporlar hazirlamak,

Okul ile ogrenci velileri arasmda, gerekli iliskiyi kurmak, okul aile

birliginin cahsmalanna yardimci olmak,
10.

Gorevli bulundugu yerde ortaokul bulunmadigi takdirde, koy kadm

kursunun yonetim islerini de yuriitmek,
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11.

Gorevli bulundugu okulun her turlu bina, tesis ve demirbasim

korumak ve korunmasim saglamak.
Miidiir Muavinini Gorev ve Serumluluklari
Miidiir rnuavinleri gorev yaptiklan okulun rniidfuiine karsi sorumludurlar.
Okuldaki yonetim islerinin gerektirdigi gorev ve islerin yapilmasmda mudure
yardimci olurlar ve onun verdigi gorev ve isleri yaparlar; Mudurun yoklugunda ona
vekalet ederler .
Okul Yoneticisinin Gorev Alanlan
Okul yonetiminde, yoneticilerin gorevleri yasal olarak belirlenmis ve kanun,
tuznk, yonetmelik, yonerge, genelge gibi yasal rnetinlerde aynntih olarak yer
alrmstir. Bu gorevlerin yerine getirilmesi icin degisik islemlerin yaprlmasi ve
davramslann gosterilmesi gerekir. lslem ve davramslar birbirleri ile iliskili olmakla
beraber nitelik baktrnmdan aralannda bazi farkhhklar goriiliir. Ayru niteligi tasiyan
gorevler bir araya getirildiginde gorev alanlan olusturulabilir. (B~,

1981: 5).

Okul yonetiminde belirlenen gorevler dort alanda toplanabilir. Bunlar:
Personel Hizrnetleri, Egitim- Ogretim lsleri, Ogrenci Hizmetleri, Buro-Hesap ve
Ayniyat lsleri.
Personel Hizmetleri
Okulda, insan kaynaklanndan yararlamlmasi, gerekli personelin temin
edilrnesi, atanan personele gorev verilmesi, odullendirme, gerektiginde cezalandirma,
personeli gelistirme, yukseltme gibi isler, personel hizrnetlerine girer (Taymaz,
1989:35).
Okula orgut niteligi kazandiran, ogrenme ve ogrenme snrecine dolayh ya da
dogrudan katkida bulunan en temel ogesi, okulun personelidir. Okulun basansi,
okuldaki tek tek personelin ortak amaca yapngi katkilann toplamma esittir, Okul
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mudurnnun personelini okulun arnaclan dogrultusunda kilavuzlamasi, desteklemesi
ve egitmesi, personelin orgute olan katkisiru arttiracaktir.
Okul mudurunun basansi, bnyuk ol9iide personel hizmetlerini yerine
getirmedeki basansma baglidir. Okuldaki personel islerini, okulda gorevli yonetici,
ogretmen, uzman, memur ve hizmetliler ile ilgili isleri kapsar. Bu alandaki isler
sunlardir (Taymaz, 1993: 142- 143):

1- Stajerlik, adayhk donemi isleri,
2- Personelin goreve baslamasi, gorevden aynlmasi
3- Devam- devamsizhk isleri,
4- Personelin sicil isleri,

5- Terfi- taltif ve cezalandmlmasi ile ilgili isleri,
6- Saghk isleri
Egitim - Ogretim iJleri
Okullar, ideal olan egitim orgutleridir. Okullar kurulus ve isleyis acrsmdan
degerlendirildiginde, egitim ve ogretime yonelik oldugu gorulur, Ogretim hizmetleri,
egitim hizmetlerinin bir bolumunu olusturur. Ogretimde bilgi ve beceri kazandirmak
esastir (Yildmm, 1989: 2). Kazandmlan bilgi ve beceri sonucu ogrencide davrams
degisikligi ve tutum olusturulur. Bu etkinlikler okulun amaclan dogrultusunda
gerceklestirilir, Okul muduru, egitim ogretim hizmetlerini, egitimin ve okulun
amaclan

dogrultusunda

baslatmak,

yonlendirmek,

kolaylasnrmak

ve

gerceklestirmekle ynkumludur (Un, 1987: 127). Okuldaki ogretim siirecinin
dogrudan ve dolayh olarak etkilendigi tum etkenlerin yonetici tarafindan goz onnnde
bulundurulmasi gerekir (Un, 1987 : 127). Okul muduru, okulun araclan, ortamlan,
egitsel cahsmalan, okul cevre iliskileri ve rehberlik hizmetlerinin en ust duzeyde
gerceklestirilmesini saglamah, bu konudaki eksikliklerini gidermeli ve baskalanndan
faydalanmahdir. Egitim, ogretim isleri sunlardir (Taymaz, 1993: 143-144):
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1- Ogretimi planlama isleri,
2- Program ve ders dagmm isleri,
3- Ders kitaplan, arac- gerec saglama isleri,
4- Okul ve smif kitaphklan ile ilgili isler,
5- Zumre ve sube ogretmenleri toplantilan,
6- Tamamlama ve yetistirme kurslan ile ilgili isler,
7- Okul rehberlik isleri,

8- Egitici kol cahsmalan ile ilgili isler,
9- Okulda yapilan sosyal cahsmalar ile ilgili isler,
10- Ogrenci nobet isleri,
11- Okul- Aile Birligi ile ilgili isler,
12-0kul- cevre isleri,
13- Ogretmenler kurulu toplantilan.
Ogrenci Hizmetleri
Okulun en onemli girdisi ogrencilerdir. Okulun verimin ogrencilerin giris
ozellikleri ile 900~ozellikleri arasmdaki fark olusturur. Okul yoneticisi, bulundugu
turn etkinliklerinde ogrenciyi goz onune almak zorundadir. O.grencide meydana
getirilen

bilgi,

beceri,

tutum

ve

ahskanhklar,

okulun

amaclanmn

gerceklestirilmesinin bir gostergesidir. Ogrenci islerinin iyi yurutulmesi, ogrenciye
istenen ortamlann saglanmasi ve amaclann gerceklestirilmesini kolaylastirabilir.
Ogrenci islerinin etkili bir sekilde yiliiitiilebilmesi yonetici yeterliligi ile
yakmdan ilgilidir. Okuldaki ogrenci isleri su alt bashklar altmda toplanabilir
(Taymaz, 1993: 143).
1- Kayit- kabul isleri,
2- Devam- takip isleri,
3- Smav gecme ve smav isleri,
4- Nakil, kayittan silme isleri,
5- Mezuniyet isleri,
6- Saghk isleri,
7- istatistikler.
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Biiro-Hesap
Okul

orgutlerinin

amaclanna

ve Ayniyat isleri

ulasabilmesi,

kaynaklanru

en etkili bir sekilde

kullanmasi

olanaklannm

zamarunda karsilanamamasi

elindeki

madde

ile mfunkiindiir.

basansuu

ve

Okulun

insan
maddi

olumsuz yonde etkileyebilir.

Okuldaki isletme hizmetleri su alt bashklar altmda toplanabilir. (Taymaz, 1993: 142).
1- Bina tesis, baknn ve onanm isleri,

2- Y angmdan korunma ve sivil savunma isleri,
3- Y azi isleri,
4- Hesap isleri,
5- Ayniyat isleri,
6- Kooperatif ve kantin isleri,
7- Denetim isleri.
Yukanda acrklandigi uzere, okul ycneticilerinin genis bir gorev alarn ve bu
gorevlerin getirdigi sorumluluklan vardrr. Bu kadar cesitli ve yogun .gorevlerin
yerine getirilmesinde, yoneticilerin yaptiklan eylemlerin rastlantisal olmayacagi bir
gercektir. Yonetici gorevlerini yerine getirirken, okulun amaclanm gerceklestirme
yonunde, sistem biitiinlilgii icinde yapilrnasi bir zorunluluktur. Sistemin .geri
beslemesi yapilan hatalann

ve eksikliklerin giderilebilmesi icin, yonetimin

cahsmalarmm denetlenmesi gerekir. Okulun en etkin ogesi durumundaki yonetim
kontrol edilmedigi zaman, kurumsal siiriiklenmelere ve amaclardan sapmalara neden
olabilir.
Okulun amaclanm gerceklestirme derecesini, iist sistemler siirekli olarak
bilmek ve izlemek durumundadrr. Cunku tek tek okullann basansi ve bu basanlann
toplarm egitim sisteminin basansmi olusturur. Ogrencilerin giris ozellikleri, isleme
snreci ve ogrencilerin 900~ ozelliklerinin planh programh olarak snrekli kontrol
edilmesi, degerlendirilmesi sistemin basansi acismdan onemlidir.
Denetim, orgutsel eylemlerin ongorillen amaclar dogrultusunda saptanan ilke
ve kurallann uygun olup olmadigmm anlasilmasi ,orgiit amaclan dogrultusunda daha
iyi sonuc almaya yonelik ve siireci gelistirmeyi hedef alan bir etkinliktir (Aydm,
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1986

1 ). Bir baska tarumlamaya

gore; denetim egitim sisteminde

I

gozlem ve

inceleme yoluyla yapilan olcme ve sonundaki degerlendirmeye denetim veya teftis
denir. Kisaca cahsan insan davramslannm ve ortaya koydugu fui.inii kontrol etme
surecidir ( Taymaz ,1985: 83).
Egitim orgutlerinin yonetimi kadar yonetimin denetimi de onemlidir. Egitim
hizmetlerinin butun 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 orgntlerin etkili bir yonetim gostermesine baghdir, Burada ilkogretim okullannda
teftis hizmetlerinin onemli bir yere sahip oldugu scylenebilir. Bu okullardaki
yoneticilerin teftisi ise en can ahci noktayi teskil etmektedir. Dolayisiyla yonetici
denetirninde istene 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 onemi biiyiiktiir ( Gokkaya , 1991 : 119-120). Son
yillarda egitim denetirninde, "insan kaynaklanmn gelistirilmesi'tne onem veren,
orgutlerin insan kaynagmi gelistirerek etkili bir sekilde kullanmayi hedefleyen bir
denetim

anlayisr gortllmektedir

(Aydin

,1993

:

2).

Teftisin

en

onemli

fonksiyonlanndan biri de personelin islerindeki basan ve yeterlilikleri belirleyerek
gelismelerine yardunci olmaktir (Taymaz ,1993: 156).
Yoneticilerin teftis hakkmda yeterli bilgiye sahip olmamasi ve teftise

~1

guven duymamasi onemli sorunlardandir (Taymaz, 1993 :43). Okul yoneticilerinin
denetime karsi yanhs bilgi verme, direnme, sucu baskasma yiikleme, duruma
kurtarma,

kendine 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, guvene, kabule dayah.samimi bir
ortamda gerceklestirilen denetim siireci sancih bir i~ olmaktan cikanlabilir. Yonetici
olumlu bir sekilde giidillenerek yapngi isin nitel ve nicel giicii de artacak ve yuksek
bir performans gostermis olacaknr. Yoneticiler mevcut sorunlanm samimi olarak
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mufettislere acmah, karsihkh diyalogla cozum yollan aranmahdir. Karsihkh guvene
dayah bir iletisimin kurulmasi teftis surecini de kolaylastiracak ve gelistirecektir.
Gunumuzde eksik ve hata aramaya yonelik denetim anlayisi arnk gecerliligini
yitirmistir. i~ gorenin edilgen degil goreviyle ilgili hususlarda isbirligine dayah,
kendisini ifade edebildigi bir anlayism yerlestirilmesi kacimlmazdir. Bu anlayis ve
uygulama denetimin etkisini, yoneticinin performansmi ve kurumun amacini
gerceklestirme derecesini ytikseltecektir (Bursahoglu ,1991 : 135).
ilkokullarda yonetici denetiminin amaci okul orgutunun verimliligini
ol9mektir. Okul yoneticilerinin yonetimle ilgili gosterdigi faaliyetler her yil
I

mnfettislerce denetim yoluyla ol<;illfu. Birbirini izleyen denetimler arasmda iliski
kurulur. Hatalarm duzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi ve basanh durumlarm
artarak devam etmesi icin mufettislerin belli yeterliklere sahip olmasi ve surekli
yardimda bulunmasi gerekir.
ilkokullarda

ycneticilerin

denetiminde'Yonetici

Teftis

Formu"

kullarulmaktadir. Bu form Fiziki Durum, Yonetim-Egitim-Ogretim Durumu, Buro
lsleri olmak uzere ii<; bolumden olusmaktadir. Her bolumde farkli sayida olmak
uzere olcek maddeleri

bulunmaktadir.

Konulan

bu · davraruslann

gozlenip

ol9iilebilirliligi 90k simrh ve gu9tiir. Bazi maddeleri bircok davramsi kapsarken taktir
edilen puanlar da dengeli daginlmarmsnr. Ayni zamanda bu formda yer alan
davramslann hepsini tum ilkokullarda sergilemek mumknn degildir, <;unku bazi
davramslar cogu ilkokul yonetici davramslan arasmda bulunmamaktadir. Denetim
kullarulan

formlarm

her

yonnyle

kullamsh

olmasi

gerekir.

Denetim

ve

degerlendirmeye esas olan ol9iit davramslann somut, anlasihr ve gozlenebilir
davramslar olmasi etkili bir denetim icin 90k onemlidir.
Yonetici teftisi

formuna

konulan

davramslann

bircogunun

gozlenip

ol9iilebilirliligi 90k suurh ve guctur. Formda yer alan davramslann hepsinin butun
ilkokullarda sergilenmesi miimlctin degildir. Cunku bazi davrarnslar cogu ilkokul
Okul yonetici davramslan arasmda bulunmamaktadir. Bu nedene teftislerde
kullarulan formlar her yonuyle kullamhsh olmahdir. Teftis ve degerlendirmeye esas
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olan olyiit davraruslann somut anlasilir ve gozlenebilir davramslar olmasi etkili bir
I

teftis icin cok onemlidir.
Okul yoneticilerinin eksik ve yanhs uygulamalanrun kisisel yetersizlikten mi,
kurumla ilgili yetersizlikten mi kaynaklandiginm bilinmesi gerekir. Yapilan bir
denetimde, bir onceki denetimle bu denetim arasmda ne olyude olumlu ya da
olumsuz degismelerin oldugu ortaya konmaya cahsihr, Bu da iyi bir rehberlik ve
isbirligine dayanan cahsmalarla gerceklesebilir. Bu cahsmalann daha verimli hala
gelmesi icin degerlendirmelerde objektiflik ve tutarhgm saglanmasi teftise acikhk
getirilmesi ile olasi gorulmektedir.
Bir orgutlin personel olmadan uretim yapmasi dusnnulemez, Okula orgut
niteligi kazandrran personeldir. Okulun verimi tek tek personelin basansmm
toplamma esittir. Personel desteklenir, ona gerektiginde kilavuzluk yapihrsa verimi
artar. Okul yoneticilerinin yardnm, yol gostericiligi, destekleyiciligi personeli
egitmesi

orgute

olan

katkismi

artrracaktrr.

Boylece

orgut

amaclannm

gerceklesmesine katkida bulunan personel, karsihgmda kendi gereksinimlerini de
karsilayabilecektir (B~

1989 : 79).

Yoneticinin basansi bnyuk olcude personel hizmetlerini yerine getirmedeki
basansma baghdir. Personel hizmetleri diger hizmetlere gore en karmasik ve en
sorunlu olan yonetim alarudrr (Basaran, 1989 : 34). Yoneticinin emri altindaki
personelin sorunlanm yozmesi,

onlan gorev alanlan meslegine uygun olarak

yetistirme cahsmasmda bilgisi, deneyimi yarah olacaktrr. Bunun yarunda kritik
durumlarda damsabilecegi, kendine rehberlik ve yardimda bulunacak kisilerin olmasi
yoneticinin isini kolaylasnracaknr. Okul yoneticilerinin ogretmen kadrosunun
destegini almasmrn ne kadar onemli oldugunu, ogretmenin de bir yonetici ve
gelecekte okulun resmi yoneticisi olabilecegi gerceginden hareketle, yonetici
denetimine iliskin gorusleri de dikkate almmah ve degerlendirilmelidir.
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Problem Ciimlesi
ilkokullarda okul yoneticilerinin ve ogretmenlerin degerlendirmelerine gore
ycneticiler,

yonetici

teftisine

konu

olan

gorevlerini

ne

diizeyde

gerceklestirmektedirler?
Alt Problemler
Belirlenen problem cumlesine dayah olarak asagidaki sorulara cevap
aranrmstir.
1.

Ilkokul yoneticilerinin kendi kendilerini degerlendirmelerine gore
I

ilkokullarda yoneticiler yonetim teftisine konu olan gorevlerini ne diizeyde
gerceklestirmektedirler?
2. Yoneticiler, ilkokul ogretmenlerinin degerlendirmelerine gore ilkokullarda
yonetim teftisine konu olan gorevlerini ne diizeyde gerceklestirmektedirler?
3. ilkokullarda yonetim teftisine konu olan gorevlerin yerine getirilmesinde
ilkokul

ogretmenlerinin degerlendirmeleri

ile yoneticilerin degerlendirmeleri

arasmda fark var midir?
Arasnrmanm Amac1
Bu arasnrmanm amaci, ilkokul yoneticileri ve

ilkokul ogretmenlerinin

yonetici teftisine iliskin gornsleri arasmda, cinsiyet ve kidem degiskenlerini de
dikkate alarak bir fark olup olmadigi sorusuna cevap aramak ve ortaya cikacak
goruslerin dikkate ahnarak bu beklentilere uygun ortak tutum ve rolleri kapsayan,
denetim anlayisimn gelismesine katkida bulunmaktir.
Toplumlarm

nitelikli

insan

gilcii ihtiyaclan,

ancak nitelikli

egitim

kurumlanyla saglanabilir.Egitimin nitelikli bir sekilde surdurulmesini etkileyen
faktorlerin basmda ogretmen, yonetici ve teftis sistemi gelir.
Okulda yer alan etkinliklerinin tumu
ogrenmeyi gerceklestirmeye yoneliktir.

dogrudan ya da dolayh olarak
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Ara~tirmamn
Bir

orgutte yoneticilerin

cahstirmaktrr.

varhk sebebi, orgiitiinil amaclan dogrultusunda

ilkokullarm

ger9ekle~tirebilmesinde

Onemi

varhguu

okul yoneticileri

surdurebilmesi
ve ogretmenler

ve

amaclanm

iki onemli o.ge olarak

gorulmektedir.
insanlann
karsilastiklan

kendilerini

problemlere

ve eevrelerini

taruma, olay ve olgulan

guvenilir cozumler arama ugraslan,

aciklama,

her zaman egitim

surecini yonlendirmistir.
Toplum

kalkmmasmda

etkinlik ve verimlilik

vazgecilmez

duzeyinin

bir yatmm

olarak gorulen egitimin,

surekli degerlendirilmesinin

sisteminin zorunlulugunu da beraberinde getirmistir.Kurumlann
gerceklesmesinde

denetim

90k gereklidir.Ilkokullann

gerekliligi

denetim

kurulus amaclannm

denetimi,

duzenleyici,

yol

gosterici, duzeltici bir guce sahiptir.
Cagdas ve etkili bir denetim icin ogretmenler,

yoneticilerin

oynadigr ve

oynamasi gereken roller hakkmda yeterince bilgi sahibi olmahdrr. Yoneticilerin de
ogretmen

nazarmda

beklentilerinden

oynamasi

gereken

haberdar olmahdir.Karsrhkh

roller

hakkmda

ogretmen

go~

ve

beklentilerin bilindigi giivene, kabule

ve acikhga dayah bir iliski ortammm kurulmasi, yardima ihtiyac duyulan alamn
tespitini kolaylasnracaknr.
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde

teftis uygulamalannm

cesitli sorunlan

nedeniyle hedeflerine etkili bir bicimde ulasamadigi ve klasik teftis anlayismdan bir
ttlrhl kurtulamadigi yontmdeki endiselerin, bilimsel arastirmalann

aydmlanlmasi ve

problemlerine giivenilir cozumler bulunmasim gerekli kilmaktadir.
Bu arasnrma

sonucunda

ilkokul yoneticileri

ve ogretmenlerinin

almarak, yoneticiler ve ogretmenlerin yonetici teftisine iliskin go~leri
olup olmadigi hakkmda bulgular elde edilecektir.

go~leri

arsmda fark
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Arasnrmanm yonetim ve denetim alanlannda bazi bilgi bosluklanru ve
eksiklikleri giderecegi gerekcesiyle bu konunun arastmlmasi arasurmaci tarafmdan
gerekli

ve

onemli

goriilmii~.Ar~ttrma

aynca,

ilkokullann

amaclanmn

gerceklestirilmesinde yonetici denetimi ile ilgili aksakhklan ortaya cikanp, bulgular
1~1gmda yeni duzenlemelere yonelik aydmlanci bilgiler sunarak teftis alt sisteminin
gelistirilmesine katkida bulunacagi sayiltisryla da onemli gortllmektedir.Elde
edilecek bulgulann degerlendirilmesi sonucunda teftis sisteminin ve buna bagh
olarak da ogrenme, ogretme, yonetim surecinin gelistirilmesine katkida bulunacagi
d~uniilmek:tedir. Bu nedenle bu konunun arastmlmasi arasnrmaci tarafindan gerekli
ve

onemli

gorulmustur.

geryekl~rilmesinde

Arasnrma

aynca,

ilkokullarm

amaclanmn

yonetici denetimiyle ilgili, aksakhklan ortaya cikanp, bulgular

1~1gmda yeni diizenlemelere yonelik aydmlanci bilgiler sunarak teftis alt sisteminin
geli~irilmesine katkida bulunacagi sayrlnsryla da onemli gorulmektedir.

Saydtilar
1-

KKTC Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi, llkogretim Dairesi

kayitlanndan ahnan bilgi ve istatiksel veriler dogru kabul edilmistir.
2-

KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanhgi, llkogretim Dairesi'ne bagh

olarak gorev yapan Gime ilcesi ilkokullan ogretmen ve yoneticilerinin anket
sorulanna verdikleri cevaplar dogru kabul edilmistir.

S1mrbbklar
Arasnrma yer, zaman ve konu yonunden;
I.

KKTC Milli Egitim ve Kultnr Bakanhgi, Ilkogretim Dairesine bagh olarak

Girne ilcesi smirlan icerisinde bulunan resmi ilkokullarda gorev yapan ogretmen ve
yonetici algrlan ile,
2.

2002-2003 ogretim yih,

3.
ilkokul yonetici teftisine konu olan gorevler,
ile simrhdir.
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Tammlar
Arasnrmaya ozgil kavramlar asagida aciklannusnr.

Arasnrma: Yoneticilerin karsilasnklan problemleri 9ozmek amaciyla planh
olarak gervekle~irilen

veri toplama,

9oziimleme,

yorumlama

ve degerlendirme

i~lem}erini kapsayan bir surectir (On , 1987 : 11 ).

Degerlendirme; Yonetim sureclerinin sonuncusu oldugu soylenebilecek olan
degerlendirme, toplamp 9oziimlenmi~ olan verilerin duzeltme ve gelistirme, karalan
verebilmek icin kullamhr hale getirme siirecidir (Bursahoglu , 1982 : 165).
Denetim:
amaclanm

Kabul edilen amaclar ve saptanan ilkeler dogrultnsunda

gerceklestirme

orgiltiin

derecesini belirlemek ve daha iyi sonuclar abnabilmesi

icin onlemler alarak siireci gelistirmektir (Aydin ,1993 : 13).

Egitim: Onceden belirlenen amaclar dogrultusunda, bireye yeni davramslar
kazandrrma, bireyi yetistirme ve gelistirme surecidir (llgar , 1996 : 9).

ilkokul: Zorunlu egitim yasmdaki eocuklann egitim-ogretim gordiikleri ve
ogrenim sirresi bes yil olan ogretim kurumlandir (KKTC Milli Egitim Y asasi 1992).

ilkokuJ miife~i:

Resmi ve ozel ilkokullarda

yetistiriei ve tamamlayrei

snuflar ve kurslarda, oze] egitime muhtac eocuklar icin acilrms oku1lar ve simflarda,
okul oncesi egitim kurumlan
isbasmda yetistirme,

ile tamamlayicr

teftis ve degerlendirme,

smiflar ve kurslarda, rehberlik ve
incelerne,

sorusturma

hizmetlerini

yiirOtmekle gorevli kisidir (Bursehoglu, 1994: 132).

Kumm Teftisi: Resmi ve ozel ilkokullann,
cahsmalan

ile kururnda

yapilan

islemlerin

egitim, ogretim ve yonetim

kanun, tuzuk, yonetmelik,

yonerge,

genelge, emir ve kararlara uygun olup olmadigirun teftis edilip degerlendirilmesidir
(Taymaz , 1982 : 110).
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Mesleki Yardnn; Yoneticilere gorev alam ile ilgili islerde bilgi sunrna, karar
stirecinde secenek gelistirme, problemleri saptarnaya yonelik inceleme arasnrma
yaparak yoneticiyi haberdar etme surecidir (Kaya, 1994: 39).
Okul Orgiitii: Yonetici, ogretmen, ogrenciler ve diger gorevlilerin, icinde
gerekli okul c;al1~alanru siirdiirdugii ilkokullardir (Oguzkan, 1993 : 101).
Okul Yoneticisi: Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi' na bagh resmi okul ve
kurumlardaki miidiir ve miidiir muavini olarak gorev yapan kisileri ifade eder
(Sozen, 1973 : 44).

Personel: Bir kurumda yoneticinin sorumlulugu altmda ustlendigi gorevleri
yapmakla gorevli isgorenlerdir. Bu arasnrmada ogretmenler, okulda gerevli
memurlar ve yardrmci hizmetliler kastedilmektedir (Karasar, 1991 : 47).
Rehberlik: Bireyin kendisi ve eevresi hakkmda gercekci bilgiler edinmesine
ve bu iki alandaki bilgileri degerlendirip dogru karalar almasma yardnnci olan
prof P,SyoneJ hizmettlr (T)emire1 , 1 QR? : 120)

Tefti~~K ~mn yaran ~elm~ davranisi kontro1 etme stlrecidir.K ;:imn sektorunde

veya tHze! kisiligi bulunan kurumlarda yapilmakta olan islerin, mevcut rnevzuata
nvmm
vamlmadiinnm
-··.10·--- olarak
--------- vanrlm
.;--r---r
.1·-r------··---0------ vP-tkili
.,;------- kimsP.lP.r
----------- tarafrnrlan
·-·-~-------·-- denetlenmesi
-·------ ----- - ve
·
gozetlemnesi silrecidir (Taymaz, 1993 : 2}.

Y eterlik: Bireylerin, gorevleri ile ilgili rollerini, rol amaclanna uygun olarak
yerine getirebilmeleri icin sahip olmalan gereken bilgi, beceri ve tutumlardir (Basar,
1995: 124).

Yonetici:

Orgfiffin yonetim

(Oguzkan, 1981: 167).

biriminin

isletilmesinden

sormlu

kimsedir
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Yiinetim: Bir orgutte, onceden belirlenmis amaclan gereeklestirmek uzere
I

biraraya getirilen insanlan orgutleme esgudumleme ve eyleme gecirme siirecidir
(B~

,1989: 14).

BOLUMII

n.cn.t

ARA~TIRMALAR

Yurt i~inde ve Yurt Drsmda Yaptlan Ara~tJ.rmalar
Bu bolumde arasnrmarnn konusunu olusturan "yonetici teftisine" iliskin, yurt
icinde herhangi bir arastirmaya rastlanmadigindan, yurt dismda yapilan ve konu ile
dogrudan veya dolayh olarak ilgili arastirmalara yer verilmistir.
Turk egitim sisteminde denetirn, teftis konusunda ilk arasnrmalara l 970'li
I

yillarda baslanrmsnr.
Karagozoglu

(1972)

Turk

egitim

sisteminin

genel goriln~ilnii

ve

mufettislerin rolleri konusunda ogretmen ve mufettislerin gorii~ilnii saptamaya
cahsmistrr. YapIDI!? oldugu "Turk Egitim Dnzeninde Bakanhk Mnfettislerinin Rolu"
arasnrmasmda; ogretmenler, bugilnkii teftis sisteminin egitim-ogretim etkinliklerinin
gelistirilmesine yardtmci olduguna inanmamaktadirlar. Bakanhk mufettisleri ise
yardIIDCI olduklan go~ilndedirler.

Ogretmenler ders teftis raporlannm nesnel

olculere dayanmadigma inanmaktadirlar. Ogretmenler, mufettislerin daha cok insan
iliskilerine onem vermelerini isterken; muf ettisler teknik yardimlara onem
verilmesini istemektedirler. Ogretmen ve mufettisler, mufettislerin asil gorevinin
ogretmene rehberlik yapilmasi ve sorusturma gorevinin mufettislerden ahnmasi
konusunda go~

belirtmektedirler. Arastirma sonucunda bulgulara dayah olarak

oneriler siralanmisnr. Bunlar mufettis sayilannm arttmlmasi, her on ogretmene bir
mufettis dusecek bir oramn saglanmasidir, Mufettislerin belli bir bolgeye atanarak
kendi bransi ile ilgili egitimin ogretimin gelistirilmesinden sorumlu olmasidir,
Mnfettisin ogretmene surekli yardim edebilmesi saglanmahdir. O.gretmenlerin
degerlendirilmesinde bilimsel kriter hazirlanmah ve bu degerlendirmenin nasil
yapilacagi hizmet ici egitimde ele ahnmahdir. Mufettislere cok miktarda kaynak
kitap ve ders araclan saglanmah, mufettisler ise bunlan o,gretmenlere tarntmahdir.
Sorusturma isleri mutlaka teftis kurulundan almarak sadece sorusturma islerinden
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sorumlu olacak bir kurula verilmelidir. Boylelikle "Egitirn Rehberligi" ve "Sorgu
I

Hakimligi" rolleri birbirlerinden aynlmahdir.
Karagozoglu (1977) yapugi
arastirmasmda;

ogretmenler,

"Ilkogretimde Teftis Uygulamalan"

egitim-ogretim

tekniklerinin

planlanmasi

adh
ve

yurutulmesi konusunda denetmenlerden gerekli yardim ve mesleki rehberligi .
gormedikleri goril~tinu belirtirken; denetenlerin ancak % 3 7' si ogretmene rehberlik
edildigi go~tindedir. Ogretmen ve milli egitim mudurleri, denetenleri mesleki
yeterlikte olumsuz gorurken, denetmenler kendilerini yeterli gormektedirler.
Oz (1977) yaprms oldugu "Turk Egitirn Sisteminde llkogretim Mnfettislerinin
Rolu" konulu ~trrmasmda; llkogretim mufettislerinin modern teftis anlayisma ve
mevzuata gore yapilmasi gerekenler ile uygulama arasmda fark olup olmadigmm
ortaya cikanlmasi arnaclanrmstir.
Karagozoglu (1977)'de yaptigi "ilkogretimde Teftis Uygulamalan" adh
ar~trrmasmm

onemli bulgulanndan

biri de, mufettisler kendilerini yeterli

gormelerine karsihk, ilkogretim mtidurleri ve ilkokul ogretmenleri bu goril~
kat1lmamaktadirlar. Bu durum Karagozoglu'nun degisik zaman ve degisik kademe
mufettislerinin yeterligi hakkmdaki bulgular birbiriyle kosutluk gosterirken, Oz'tin
arastirmasmda ulastigi %80'lik

ogretmen mnfettis arasmdaki go~birligi

ile

c;eli~mektedir.
Seckin (1978) yaprms oldugu "Milli Egitim Bakanhgi Mufettislerinin
Yeterlikleri" konulu arastirmada mnfettis yetistirme sorununa bir c;oziim getirmeyi
amaclarmsttr. Bu arastirmada Bakanhk Mnfettislerinin gorevleri yedi grupta
toplanrmsnr:
1- Program- Ogretim
2- i~letmecilik
3- Personelcilik
4- Mesleki Rehberlik
5- Cevre ile Iliskiler
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6- Sorusturma
7- Degerlendirme

Bakanhk Miifetti~lerinin gostermesi gereken ve gostermekte oldugu yeterlik
ve bu yeterlik alanlanmn olusturdugu gorev alanlan mufettisler, Milli Egitim
Mudurleri, Ortaogretim okul miidiirleri ve ogretmenlerin algi durumlanna ve
onceliklerine gore bu bulgulan ~oyle srralayabiliriz:
Mufettislerin gostermeleri gereken yeterlikler konusunda gruplar gorii~birligi
icinde bulunurken, mufettislerin gostermekte olduklan yeterlikler hakkmda
mufettislerle diger gruplar farkh dtlstmmektedirler.
Miifetti~lerin ideal olarak gostermesi gereken ve gercekte boyle gosterdikleri,
bu nedenle hizmet oncesi egitim yoluyla kazanmalan gerekli olan gorev alammn
"degerlendirme" oldugu gorulmektedir.
1-

Mufettislerin dii~iik derecede gostermeleri gereken ve gercekte de

boyle gosterdikleri, bu yiizden yetistirme programlannda yer verilmesi zorunlu
olmayan gorev alanlan "personelcilik" ve "cevre ile iliskiler" alanlan olmustur.
2-

Mufettisler yiiksek duzeyde gostermeleri gereken egitim- ogretim ve

yonetim konulannda inceleme ve arastirma yaparak, Bakanhga ve okullara
onerilerde bulunma ile amaclardan sapmalann nedenlerini gosterme yeterliklerini
dusuk dnzeyde gostermislerdir.
3Ogretmen, yonetici ve mufettisler teftisle ilgili olarak degistirme,
yenileme etkisi yonunden 90k mevcudu surdurme i~ gorusunden hareket etmekte ve
mufettislerin yeterliklerini bu acidan degerlendirmektedirler. Burada mevcut sistem,
mevcut durumun degi~tirilmesinden 90k, mevcudun
gostermektedir. Gruplann kesin go~

siirdiiriilmesi anlayisim

birliginde olduklan gorev alanlan ve

yeterlikleri teftisin teknik yonuyle ilgilidir. Teftisin amaclanm ve mufettislerin gorev
ve yetkilerini gosteren yasal kaynaklar yeterince acik degildir, Bu durum belli teftis
yeterliklerinin farkh kisiler tarafindan farkh sekilde algilanmasma sebep olmaktadir.
Miifetti~lerin sorusturma gorevi arasurma dismda tutulmustur. Dun oldugu gibi
bugunde uygulamada mufettislerin en 90k ugrastrgi is sorusturma isidir.

30

Dikenoglu,

(1984)

yaprms

oldugu

"ilko.gretimde

Egitim

Yonetimi,
I

Yoneticllerin Secimi, Hizmete Almmasi, Egitimi, Teftisi ve Degerlendirmesi"
konulu arastirmasmda amac olarak; ilkogretimde egitim yoneticilerinin secimi,
atanmasi, hizmet oncesi ve hizmet ici egitimi, teftis ve degerlendirmesinin nasil
yapilmasi gerektigi hakkmda alanda cahsan ogretmen ve yonericilerin gorii~lerini
belirlemeyi alnusur. Arasnrma sonucu bulgular; ilkogretimde egitim yonetimi,
yoneticilerin secimi, hizmete almmasi, egitimi ve degerlendirilmesinin coznm
bekleyen bir sorun oldugu ve ankete katilanlann %89'u bu durumu sorun olarak
gordiigil belirtilmektedir. Meslekte "asil olan ogretmenliktir" gorii~iiniin alanda
cahsan ogretmen ve yoneticilerce benimsendigini ve halen gecerliligini korudugu
belirtilmektedir. Hizmet oncesi ve hizmet ici egitimin 90k yetersiz oldugu
ilkogretimde egitim yoneticilerinin secimle belirlenmesi hem ogretmenler hem de
yoneticiler tarafmdan destek gormedigi, genel yonetimden (egitim dI~1 alanlardan)
hie destek gormedigi,yoneticilerin seciminde siyasi iktidarm etkili ve yetkili
olmasma ogretmen ve yoneticilerin karsi cikngi, hiyerarsik yiikselme ya da rutbe
sisteminin

ilkokul

ogretmenleri

ve

yoneticiler

tarafmdan

yiiksek oranda

desteklendigi, ilkogretimde ve degerlendirmelerin ogretmenler tarafmdan yilda bir,
yoneticiler tarafmdan ise ii9 yilda bir yonetici kurum denetiminin yaprlmasmi
istemektedirler.
Arasnrma sonucuna genel olarak bakildigmda ozetle su degerlendirme
yapilabilir.
I. Ilkogretimde egitim yonetimi, yoneticilerin secimi, hizmete almmasi,
egitimi, teftisi ve degerlendirilmesi yOziim bekleyen bir sorundur.
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 arz etmektedir.
4. llkogretimde egitim yoneticilerinin secimle belirlenmesi hem ogretmenler,
hem de yoneticiler tarafmdan yiiksek oranh bir destek gormemistir.
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5. Egitim dis alanlardan, yani genel yoneticiden yana bir egilim hemen
hemen hie destek gormemistir.
6. Yoneticilerin secimde siyasi iktidann etkili ve yetkili olmasi ogretmen ve

yoneticiler tarafmdan reddedilmektedir.
7. Hiyerarsik ytikselme ya da riltbe sistemi ilkokul ogretmenleri ve
yoneticileri tarafindan yuksek oranda desteklenmektedir.
8. Ilkogretimde egitim yoneticilerinin teftis ve degerlendirilmesi ogretmenler
tarafmdan yilda bir, yoneticiler tarafmdan ise Uy yilda bir kurum teftisi yapilmasim
istemektedirler.
Dumrul ( 1987) yaprms oldugu arastirmasmda; llkokul mndnrlerinin
denetim, yetki ve yeterlilikleri konusunda okul mudurlerinin rol belirsizliginin
varhgi vurgulanmakta, egitimde degerlendirmenin amacimn karutlamak degil
gelistirmek oldugunu ileri surerek okul yoneticilerinin yetki ve yeterlilik icinde
degerlendirme konusunda snurhhgim belirtmektedir.
Ozdemir (1988) yapmis oldugu "Egitim Yoneticilerinin Degerlendirilmesi"

konulu

arastirmasi

ile

Turk

Egitim

Sistemi'nde

egitim

yoneticilerinin

degerlendirilmesinin nasil yapildigi, devlet memuru sicili raporundaki sorunlann
egitim yoneticilerinin degerlendirilmesindeki gerekliligi ve egitim yoneticilerinin
yeni

bir

degerlendirme

sistemi

konusundaki

goruslerinin

belirlenmesi

amaclanrrnsnr.
Egitim yoneticilerinin degerlendirilmesi ile ilgili gorusleri ozetle;
1- Mevcut sicil raporu egiticilerin kisiligi, yeterliligi, performansi, okul ici ve

d1~1 davramsi yeterince degerlendirememektedir.
2- Degerlendirmenin amaciyla, egitimin amacim gerceklestirmeye yonelik
iliski orta derecede gorulmektedir.
3- Degerlendirme ile odullendirrne arasmda bir iliski kurulamarmsnr. Egitim
yoneticilerine gore degerlendirme sistemi orta derecede gecerli, gtrvenilir ve
objektiftir.
4- Egitim yoneticilerine gore ikinci sicil amirlerinin etkisinde kalmaktadirlar.
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5- Egitim yoneticilerine gore degerlendirme sonuclan personele bildirilmeli
I

eksik gorulen yonleri giderilmesi icin hizmet ici egitime tabi tutulmahdir.
6- Degerlendirme sisteminin amaci

teskilat ve yonetimi gelistirmek

verimliligi arttrrmak olmahdir.
8~ Egitim yoneticileri icin yeni bir degerlendirme sistemi gelistirilrnelidir.
Oneriler kismmda ise ogretmen yonetici tipi birakilmahdir, Sicil amirleri
degerlendirme konusunda hizmet ici, egitime ahnmahdirlar. Degerlendirmelere esas
olmak uzere egitim ycneticilerinin gorev yetki ve sorumluluklan acikca belirlenmeli,
gorev ve i~ tarumlan yapilmahdir. Degerlendirme konusunda yetki yukandan asagiya
dogru aktanlmahdir.

Degerlendirme

sistemi acik olmahdir.

Her meslegin

ozelliklerinc gore sicil raporlan gelistirilmelidir,
Karakaya (1988) "llkogretim Teftis ve Gnclukler" adh arastirmasmda
ilkogretimdeki teftiste miifettis ogretmen ve okul yoneticileri ile teftis sistemindeki
eksikliklerden kaynaklanan gnclukleri belirlemeyi amaclamisur.
Arasnrma bulgularma gore; okul yoneticilerinin mnfettisler ve ogretmenler
arasmda butunlesmeyi saglayamadigi, ogretmenlerin cahsmalan hakkmda mufettise
bilgi vermedigi, teftiste kullamlan formatlarm yetersiz oldugu, yag~ teftis yontem
ve tekniklerinin uygulanmadigi, ilkogretimde teftis sisteminin gelistirilmesi icin
ogretmen mufettis ve yoneticilerin guclerine yeterince yer verilmedigi belirlenmistir.
Arastirmaya dayah onerilerse ilkogretim tek bir sistem olmahdir. Teftis
sistemindeki

ikilik

kaldmlmahdir.

llkogretimde

ogretmen

yetistirmede

standartlasmaya gidilmelidir. Egitim yoneticileri, yonetici bilgisine sahip olan ve
meslekte en az bes yd basanh olanlardan atanmahdtr.
Kapisizoglu (1988) "Son On Yilda llkogretim Mufettislerinin Roliinde ve
Teftis Uygulamalannda Degismeler" adh arastirmasmda; on yd once "Tiirk Egitim
Sisteminde Ilkogretim Mufettislerinin Rolu (Oz 1977) ve "llkogretim Teftis
Uygulamalan" (Karagozoglu 1977) hakkmda yapilmis olan bu iki arasnrmanm
sonuclanm karsilasurmayi amaclarms on yil oncesine gore ilkogretim mufettislerinin
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rollerine

ve

teftis

uygulamalarma

yonelik

goruslerin

degisip

degismedigi

arastmlrrustir.
On yd oncesine kiyasla mufettislerin

is yiikiine bir degisme olmarmsnr,

Mufettis basma dusen ogretmen sayisi artrms, zamanlanmn cogunlugunu rehberlige
degil,

inceleme

ve

sorusturmalara,

dershane

ve

kurslann

teftisine,

smav

komisyonlugu gibi islere aynlmaktadir,
1- Ogretmen mufettislerin

ogretmen basansmi

degerlendirirken

mufettisler

arasmdaki uygulama birliginin az oldugunu soylemektedirler.
2- Ogreunenler

on yd

once

oldugu

gibi

egitim

ve ogretimle

ilgili

\

problemlerini mufettislere aciklamaktan kacmmaktadirlar.
Buyukisik (1989) tarafindan yapilan "llkogretim Denetcilerinin Rehberlik
Etkinliklerinin Gerceklesme Duzeyleri" konulu arasnrma bulgulan ~oyledir.
Denetciler

kendilerinin

rehberlik

etkinliklerini

"buynk · ol~iide"

gerceklestirdiklerini ileri surmus, mudurler ise denetcilerin rehberlik etkinliklerini
"kismen" ve "cok az" derecede gerceklestirdiklerini belirtrnislerdir.
Rehberlik etkinliklerinin gerceklesrnesi konusunda yonetici ve denetci
gorusleri arasmdaki farklar onemli bulunmustur. Bu farklann algilama hatasi,
denetcilerin kendilerini basanh gormek istemeleri veya yoneticilerin beklenti
duzeyinin yuksek olmasmdan kaynaklanabilecegi belirtilmistir.
Denetcilerin rehberlik etkinliklerini iist duzeyde gerceklestirebilmeleri icin
hizmet oncesi ve hizmet ici egitim programlanmn rehberligi de icerecek sekilde
diizenlenmesi ve gruplann

denetim uygulamalan

ile ilgili algi farklanmn

arastmlmasi gerektigi belirtilmistir,
Denetciler ve denetlenenler arasmdaki iletisim sorunlanmn giderilmesi
cahsmasmm yapilmasi bu amacla yeni iletisim modelleri uzerinde durulmasi
belirtilmistir.
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Denetcilerin rehberlik etkinliklerini ust duzeyde geryek.le~tirebilmeleriicin is
yill<lerinin de azaltilmasi gerektigi go~u belirtilmistir.
Ozellikle okulun amaclanrun daha iyi anlasilmasinda, plan yapma ve
uygulama asamasmda, okul ve yakm cevrenin mevcut olanaklanm daha 1y1
kullanmada, ogretim araclannm secimi ve kullamlmasmda, okulun cevre ile iyi
iliskiler kurmasmda, yeni yaymlarm izlenmesi, okunmasi ve ilgi olusturulmasmda
mufettislerce yapilan rehberligin gerceklesme duzeyinin d~uk oldugu ortaya
cikmistir.
Atay (1992)

yapmis oldugu "Ilkogretim Kurumlarmda Yonetim ve

Denetimde Yapisal Degisiklikler ve Bunun Personel Uzerindeki Etkileri" adh
arastirmasinda 1980-1982 yillan arasmda yonetim ve denetim uzerinde yapisal
degisikliklerin personel uzerindeki etkilerini, bu etkilerin egitim ogretim uzerindekl
gucunu,

mufettis-yonetici-ogretmen

isbirliginin

onemini,

yonetmelik

degi~ikliklerinin ogretmen-yonetici-milfetti~ nzerinde nasil bir iz biraknguu ortaya
koymayi amaelamisnr.
Arastirma sonucu ortaya cikan bulgular ozet olarak ~oyledir:
1.

Ogretmenler yonetmelik degisikliklerinin olumlu ve olumsuz etkisi

uzerinde tam go~ belirtmemislerdir.
2. Personelin yonetmelige uyum duzeyi cok yuksektir.
3.

Ogretmenler egitim ogretim ile ilgili kavramlan ve yonetmeliklerdeki

.

degisiklikleri takip etmemekte ya da haberdar edilmemektedir.
4.

Ogretmenlerin yenilik ve degisikliklerden haberdar edilmesinde ust

duzey yonetici ve okul mudurlerine onemli gorevler dtismektedir.
5.

llkogretim mufettisleri yonetmeliklerin hazirlanmasmda, ogretmenlere

oranla daha katidirlar.
6.

Ogretmenlerin mufettislerden beklentileri, rehberlik yapilmasi ile ilgili

en onemli istek olurken mufettisler gorev alanlanmn genisletilmesini istemislerdir.
7. llkogretim okullanmn acilmasi degisikliklerini %85 iyi bir gelisme olarak
gormektedirler.
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8.

Yonetici atamalanndaki

degisikliklerin

esas amaci nitelikli yonetici

secmek olmahdir cevabina kanlanlar yiiksek dnzeydedir.
9.
surede

Yoneticilerin

degistirilmesi

secilirken yonetmelik

ogretmenleri

olumsuz

sartlanna

uyulmamasi

etkilemekte,

ve krsa

ogretmenler

arasmda

kirgmliga, dargmhga ve dedikoduya yol acmaktadrr.
10.

llkogretim mufettisleri secimi icin niteligin 90k onemli oldugu ve bu

hususta gerekli cabanm gosterilmesi gerektigi personelce vurgulanmisnr,
11. Ders

denetiminin

yeterli

sayida

yetistirilecek

okul

miidtirlerine

verilmesine personel olumlu bakmaktadir.
Kocaoglu

(1992)

yapmis

Y eterlikleri" konulu arasnrmasmda

oldugu

"llkogretim

Okulu

Mudurlerinin

ilkogretim okulu mudtirlerinin hizmet oncesi ve

hizmet icinde yetistirilirken gostermesi gereken ve gostermekte oldugu yeterlikler ile
bu yeterliklerin olusturdugu gorev alanlarmm, kendilerinin ve gorev iliskisi bulunan
meslek

gruplarmm

degerlendirmelerine

gore siralanmasi,

elde edilen ol9iitlerin

yonetici secimi, atanmasi ve yiikselmesinde kullamlmasmi amaclamaktadir.
Arastirma sonuclanna dayah oneriler kisaca ~oyledir:
1. Egitim yoneticiligi bir meslek olarak kabul edilmeli, "Meslekte esas olan
ogretmenliktir" ilkesinden vazgecilmelidir,
2. Egitim yoneticileri hizmet oncesi egitim ile yetistirilmeli, duzenlenen seminer
ve kurslar rastlantilara gore degil, arastirma sonuclanna gore duzenlenmelidir.
3. Egitim

sisteminin

yoneticisidir.Egitim

ve

okul

yonetiminin

en

stratejik

parcasi

yoneticisini yeter nitelikte ve yiiksek anlayisla gorevini yapacak

duzeyde yetistirmek icin gerekli tedbirler almmahdir.
4. ilkogretim okulu yoneticilerinin rol ve statilleri daha belirgin hale getirilmeli,
sorumluluklanna

denk yetki verilmesi saglanmahdir.

Bozkurt ( 1995) oldugu "llkogretim Okullannda
Degerlendirilmesi"

adh

arastirmasmda

elde

Ders Denetimi Uygulamalannm

edilen

bulgular

ozetle;

denetimin

amaclan mufettisler tarafmdan "cok" derecede bilinirken, yonetici ve ogretmenler
tarafindan

"orta"

degerlendirmenin

derecede

bilinmektedir.

yapilamayacagi

go~ii

Bir yilda iki ders saati ile objektif
gruplann

ortak go~finu

olusturmustur.
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Mufenisler,

morali

yiikseltmek

icin

yontemlerini

yerinde

ve

zamamnda
I

kullanmamaktadirlar- Mnfettisler bilimsel yontemlerle olcme ve degerlendirme
konusunda yeterli gortilmemistir. Mufettisler ogretmenlerin sorunlan 9ozmede yol
gosterici olmamaktadirlar.
Okutan

(1996)

tarafmdan

yapilan

"Ilkokullarda

Kurum

Teftisinin

Degerlendirilmesi" konulu cahsmasmda:
1-

Mufettisler, kurum teftisini personel ve ogrenci isleri denetimi olarak

algilamaktadirlar.
2-

Okul mtldurleri, ilkogretirn mufettislerinin kurum teftisinin tum

boyutlanru "cok" denetlediklerine inandiklanm belirtmektedirler.
3-

Okul mudurleri, mufettislerin kendilerini "cok" denetlediklerini

dustmdtlklerini ifade etmektedir.
4-

Kumm teftisinde islevsellik ve icerikle ilgili denetimin pek uzerinde

durulmadigi anlasilmaktadir.
5- llkogretim mufettisleri ile okul mudurlerinin kurum teftisine iliskin
degerlendirmeleri arasmda her boyutta anlamh fark vardrr.
6-

Ilkogretim mufettislerinin kurum teftislerini degerlendirmelerinde

ogretim ve kidem bakmnndan fark vardir. Ancak bu fark her zaman Ost ogrenim
gormus olanlar ile daha fazla kidemliler lehine ortaya cikmaktadir.
7-

Okul mudurlerinin de kurum teftisine iliskin go~lerinde, ogretim ve

kidem bakimmdan farkhhklar vardir. Ancak bu farkhhklar da her zaman fist ogrenim
gormns olanlar ve daha fazla kideme sahip olanlar lehine ortaya crkmaktadrr.
llkokullarda kurum teftisinin degerlendirilmesi cahsmalannda su onerilere
yer verilmistir:
1-

llkogretim mufettislerinin kurum teftisini formalite geregi yerine

getirmeleri, bu boyutta yer alan tum islerde yeterli denetimin yapilabilmesi icin
hizmet oncesi ve hizmet ici egitim olanaklan saglanmahdir.
2-

Ilkogretim mufettislerinin gorev alanlan snurlandmlmah,

kurum

teftisi yapan mufettisler, sorusturma ve inceleme mufettisleri olarak aynlmahdir
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3- Kurum teftisi formu islevsel hale getirilmeli, daha aynntih bir bicimde
yeniden diizenlenmelidir.
4- Kurum teftisi cagdas denetim yaklasirmna gore gerceklestirilmeli,

okul

mudurleri ile siki bir isbirligi icinde kurum denetimi planlanmah ve uygulanmahdir.
Bunun icin mudur ve mufettisler birlikte hizmet ici egitime tabi tutulmahdir.
5-

Mufettislerin

gosterebilmeleri,

kurum

teftisi

uygulamalannda

rehberlik

rollerini

kurum teftisinim cagdas hale gelmesi icin bir zorunluluktur.Bu

nedenle bu anlayism onunde duran onemli engellerden biri de mnfettislerin

sicil

amirligi konumlandir.

sicil

Rehberlik rollerini gosterebilmcleri

icin mufettislerin

amirlerinin de kaldmlmasi uygun olacaktir.
6kapsammda

Kurum

teftisi

raporunda

ders teftisinin yapilmasi

yer , alan

personelin

kurum teftisinin

degerlendirilmesi

niteligini

olumsuz yonde

etkilediginden ders teftisinde kurum teftisinden ayn bir uygulama saglanmahdir. Bu
baglamda kurum teftisi raporunda yer alan personelin degerlendirilmesi

kapsammda

nelerin yapilacagimn acikca ortaya konulmasi gerekmektedir.
Turan (1999) yapmis oldugu "Ilkogretim

Mufettisleri

Etkililigi" adh arastirmasmda arasnrma sonuclan ozetle;

Kurum Denetiminin

llkogretim Mufettislerinin

okul i~ gorenleri ile ilgili yazisma, ozluk haklan gibi personel iserinin teftisinde daha
az duzeyde etkili olduklanna inanmaktadirlar.
Okul yoneticilerinin
degerlendirilmesi,

kurumun

maiyetindeki
amaclanm

personeli

kontrol etmesi, diizeltme ve

aciga kavusturma

ve gelistirme

incelemesi, okul i~ gorenlerine daha az yardimda bulunduklanna
Okul amaclanm gerceklestirmek

yollanm

inanmaktadirlar.

iizere okul i~ gorenlerini yonlendirme, verimli ve

yararh olmada daha az etkili olduguna; denedikleri okullann, nitelik ve niceliklerini
ortaya koyarak eksiklik ve aksakhklann
liderlik yapabildigine,

giderilmesinde

denetim egitim araci haline getirerek, okul is gorenlerinin

verimli, yararh ve direk karar almasi, yetismesi
olduklanna

inandtklan;

cahsmalanm
inanmaktadirlar.

objektif

okul is gorenlerinin daha az

llkogretim
olarak

mufettislerinin,

degerlendirmede

ve gelismesinde
okullarda
daha

az

daha az etkili

cahsan
etkili

personelin
olduklanna
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Okul

yoneticileri,

mevzuatmm

ilkogretim

uygulanmasi

ve

mufettislerinin

lstiklal

okullarda

Marsmm

usuliine

Turk

Bayragi

uygun

ogretilip

I

soylenmesinde okulda cahsanlara az yardimci olduklarma inanmaktadrrlar.
Kurum denetimi ile ilgili tum denetim alanlannm algilanmasmda yoneticilere
gore ilkogretim mufettislerinin denetimde daha az etkili olduklarma inanmaktadirlar.
Yapilan arastirmalar incelendiginde
kaldmlmasi

ve

sorusturma

gorevlerinin

teftis

sistemindeki iki bashhgm

mufettislerden

ahnmasi

gerektigi

belirtilmektedir.
Aytac (2000)," Okul Merkezli Yonetim "adh

arasnrmasmda asagidaki

bulgulara ulasmisur:
Okulun

amaclanmn

ger9ekle~mesinde en basta

ogretmenlere

gorev

du~mektedir. Okulun amaclan ogretmenlerin etkili ve verimli cahsmalan sayesinde
gerceklesir, Okul yonetimi ogretmenleri boyle cahsmaya yoneltrnek ve gtidillemekle
sorumludur.
Celik (2002) "Okul Kultnru ve Yonetim" adli arasnrmasmda, cigretmenler ile
okul yoneticileri arasmdaki iliskilerin okulun havasmi, personelin moralini ve
verimini birinci derecede etkiledigini, bir okulda yoneticinin okulunu amaclanna
uygun olarak yasatmak zorunda oldugunu ortaya koymayi amaclarmsnr:

BOLUM III

YONTEM
Bu bolumde arastirmamn yontemi, evreni, omeklem, veri toplama araci, veri
toplama aracmm uygulanmasi ve verilerin cozumlenmesi ile ilgili bilgiler yer
almaktadir.
Arasnrmanm Yontemi
Arastirma, ilkokullarda yonetim teftisine konu olan gorevlerin yenne
getirilmesi

ile

ilgili

olarak

ilkokul

ogretmenlerinin

degerlendirmeleri arasmda fark olup olmadiguu

ve

yoneticilerinin

belirlemeye yonelik oldugundan

tarama modelindedir. Bu yontemde olaylar dogal ortami icinde ele ahnmakta,
arastirma kurum personeline zorluk cikarmadan, mevcut diizeni bozmadan,
degistirmeden yapilabilmektedir.
Evren ve Orneklem
Arastirmarun evrenini 2002-2003 ogretim yihnda, Girne ilcesinde KKTC
Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanhgi, Ilkogretim Dairesine bagh resmi ilkokullarda
gorev yapan ilkokul ogretmenleri ve okul yoneticileri olusturmaktadir. Arasnrmada
cahsma tum evren iizerinde yaprldigmdan aynca evrenden omeklem ahnmasi yoluna
gidilmemi~tir.
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Tablo 1
Ara~nrma Evreni, Orneklemi Verilen ve Alman Anket Sayisr

23 Nisan ilkokulu

6

3

25

'.20

Lapta ilkokulu

3

3

19

11

Alsancak ilkokulu

2

2

14

10

c;atalkoy Ilkokulu

1

1

14

10

Camhbel ilkokulu

1

1

14

10

Dikmen ilkokulu

1

1

9

7

Tepebasi ilkokulu

1

1

9

8

Karaoglanoglu ilk.

1

1

10

8

Ka~1yaka ilkokulu

1

1

14

9

Esentepe ilkokulu

1

1

10

10

Toplam ve Yiizdeler

18

'

15 %83.3

128

103%82

Veri Toplama Araei

Anket hazirlanmadan once, kurum teftisi ve yonetici teftisinde kullarulan
formatlar incelenerek yonetici ve ilkokul mufettisleri ile goril§illmii~tiir.Elde edilen
bilgiler 1~1gmda anket hazirlanarak, uzman goru~il ahnrms ve on uygulamadan
ge9irilmi~tir. Alman oneri ve duzeltmeler dikkate almarak son sekli verilen anket,
yeter sayida cogaltilarak uygulamaya hazir hala getirilmistir. Okul yoneti~ilerine 18
anket gonderilmi~, 15 anket geri donmustur. ilkokul ogretmenlerine gonderilen 128
anketten ise, 103 anket geri donmus ve bu anketlerin tilmil degerlendirmeye
almmistir. Anketin uygulanma oraru %82.6 olmustur,
Veri toplama araci yetkili makamlardan gerekli izinler almarak ilkokul
ogretmenlerine ve yoneticilerine arastirmaci tarafmdan uygulanrmsnr. (Ek : ). Veri
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toplama araci olarak kullarulan anket arasnrmaci tarafmdan okul ycneticileri ve
I

ogretmenlere elden dagitilnus, gerekli aciklamalar yapilarak anketi doldurmalan
istenmistir.
Veri toplama araci olarak gelistirilen anket, tum denekler icin ortak
hazirlanmrsttr. Anketin genel aciklama kisrmnda anketin amaci belirtilmis, anketin
nasil cevaplanmasi gerektigi, ankete verilecek cevaplann sadece arastirma icin
kullamlacagi vurgulanrms ve isim belirtilmemesi istenmistir. Anket iki bolumden
olusmaktadir. Birinci bolumde arastirmaya kanlanlarla ilgili kisisel bilgileri iceren
sorular yer alrmstir. Bu bolumde arasnrmaya katilanlarm cinsiyetleri, gorevleri ve su
anda bulunduklan gorevdeki kidemleri ile ilgili ti<; soru yer alrmsnr. diger bolfun ise
okul yoneticilerinin gorev alanlanru olusturan kisimlardir. Bunlar sirasi ile fiziki
durum, yonetim-egitim-ogretim durumu, personel isleri, ogrenci isleri, bnro-hesap ve
ayniyat isleridir (Ek : ). Ankette her soruya verilecek cevaplarm onem derecesini
belirlemek icin likert tipi besli ol9ek kullamlnusur.
Anket yoluyla verilerin islenmesine gecilmeden once cevaplama isleminin
aciklamaya uygun yapilip yapilmadigi, cevaplanmamis anketin bulunup bulunmadigi
anketlerin tilmii uzerinde inceleme yapilarak kontrol edilmistir.
Arastirmaya kanlanlann ankete yansiyan goruslerinden elde edilen verilerin
analizi icin SPSS (Statistical Package For Social Scienes) paket programi
kullamlnusnr. Anketin uygulanmasi ile elde edilen verilere dayah olarak her bir
bolumtfaktor) icin bir ic tutarhk katsayisi olan Cronbach Alfa katsayisi ve
maddelerin giivenirliklerine iliskin madde-toplam korelasyonlan hesaplannusur.
Faktorlerin guvenirliklerine iliskin alfa katsayilan table 2'de verilmistir.
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Tablo 2
Ankette Yer Alan Alt Faktdrlere ili~kin Alfa
Giivenilirlik Katsayilart

Fiziki Durum Bovutu
Yfinetim- Eiitim- Ogretim Durumu Boyutu
Personel iliskileri Bovutu
02renci isleri Bovutu
Baro- Hesao-Avnivat isleri Bovutu

. 83
.94
• 85
.84
• 89

Verilerin <;oziimlenmesi
Ilkokullarda okul yoneticilerinin teftisi ile ilgili yonetici ve ogretmen
algrlamalanm degerlendirmek amaciyla uygulanan anket, yonetici teftisine konu olan
yonetici gorevlerine iliskin ifadelerden olusmaktadir.Bu ifadeler 5 ayn boyutta olup
(Ek :

) analizler de bu boyut temelinde yapilrrustir. Arastirma sorulanmn

cevaplanmasmda su analizler kullamlrmsur.
1- Her boyutta yer alan ifadelere iliskin goruslerin betimlenmesi icin ortalama
puanlar hesaplanmisur. Bu ortalamalar kullamlarak katilanlann hangi ifadelere daha
cok kanldiklanm gosteren sira degerleri cikanlnusnr. Aynca Tablo 3 de verilen puan
degerleri kullamlarak katilma dereceleri bulunmustur.
Tablo 3
Besli Derecelendirme Ol~egin Puan Smrrlarr .

1
2
3
4
5

1.00- 1.79
1.80- 2.59
2.60-3.39
3.40- 4.19
4.20-:s.oo
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2- Ogretmen

yonetici

goruslerini

kar~il~trrmak

kullarulm1~tlr. Gruplar arasi karsilastirma

amaciyla

iliskisiz

t- testi

madde boyutunda ve her bir boyut icin

toplam degerler iizerinden yaprlmrstir. Faktor icin bulunan toplam puanlar madde
sayisma bolunerek besli derecelendinne

ol9egi bazma indirgenmistir.

Analizlerde

faktor puaru icin bu puanlar kullanilnustrr.
Kar~1l~tmnalarda

a= . 05 duzeyi temel ahnmakla birlikte a= . 01 duzeyinde

anlamh cikan sonuclar da gosterilmi~tir.

BOLUM

BULGULAR

Bu bolumde veri toplama
verilerin

istatistiksel

analizleri

lV

VE YORUMLAR

aracmm gruplara uygulanmasi
sonucunda

ulasilan

bulgular

ile elde edilen

ve yorumlar

yer

almaktadir, Bulgular tablolar ve grafikler halinde sunulmus ve yorumlanrrusnr.

Gruplarm Bireysel Ozellikleri
Tablo 4'de gorilldugil gibi arastirmaya katilan yoneticilerin % 45.S'i kadm, %

54.S'i erkektir. Ogretmenlerin ise % 55.9'u kadm % 44.1 'i erkektir. Her iki grupta da
kadm ve erkek oramnm dengeli oldugu gorulmektedir.
Tablo 4
Miifetti~lerin ve Yoneticilerin Cinsiyet Dagtlun1

CiNSiYET

TOPLAM

Tablo 5

2

Erkek

10

50.0

45

44.7

56

47.5

15

100

103

100

118

100

incelendiginde kidem bakimmdan yoneticilerin %

19.9'si,

ogretmenlerin ise % 22.3 'ii 5 yd ve daha az kidemde oldugu gorulmektedir.
Omeklem grubuna giren yoneticilerin en cok % 26.6 ile 16-20 yd, en az ise % 6.6 ile
26 yil ve Ostii kidem grubunda toplanmasi .cok kidemli yoneticilerimizin az oldugu
sonucunu vermektedir. Omeklem grubundaki ogretmenlerin ise en cok % 32 ile 6-10
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yd kidem

grubunda

toplanmasi

.kidem

bakirmndan

gene bir grup oldugunu

gostermektedir.

Tablo 5
Yoneticilerin ve Ogretmenlerin Kidem Durumlan

5 Y1I ve daba az

2

%13.3

23

%22.3

26

%21.8

2

6- 10 Y!I

3

.%19.9

33

%32

36

%30.2

3

11- 15 Y1l

3

%19.9

25

%24.2

28

%23.5

4

16- 20 Y!I

4

%26.6

18

%17.4

21

%17.6

5

21- 25 Y!I

2

%13.3

4

%3.8

6

%5

6

26 Y!I ve Ustil

I

o/o6.6

-

-

1

%0.8

TOPLAM

15

%100

118

%100

103 . %100

Fiziki Duruma lli~kin Miif etti~ ve Yonetici Gorii~leri ile ilgili
Bulgular ve Yorum

llkokul yoneticileri ve ogretmenlerinin
durum

boyutuna

gosterilmistir.
belirlenmis

iliskin

Belirtilen
ve

sonuclar

gorevlerini
gorevlere
Tablo

ne

grubun
6'da

.go~lerine
dnzeyde

duruma iliskin okul yoneticilerinin

gerceklestirdikleri

tamanumn

gosterilmistir.

ogretmenlerin fiziki duruma iliskin degerlendirmeleri
ve ogretmenlerin

gore yoneticilerin fiziki

hangi
Aynca

duzeyde

asagida
kanldigi

ycneticilerin

ve

grafik I 'de belirtilmistir. Fiziki
madde bazmdaki go~leri

ve

gorusler arasmda anlamh bir farkm olup olmadigi test edilerek sonuclar Tablo 7'de
gosterilmistir.
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Tablo 6'da goriildiigii gibi okul yoneticilerinin yonetici teftisinde dikkate
I

ahnan fiziki durumla ilgili sekiz maddeye "cok" dnzeyde (Yx = 3 .66) ,ogretmenlerin
de ayni sekilde (Ox= 3.60) "cok" duzeyde katildiklan belirlenmistir.
Fiziki durum boyutuna iliskin gorevlerin ger9ekle~tirilmesine yoneticiler
"orta" ile "pek cok" duzey arasmda katihrken, (Yx = 2.86-4.2-0) ogretmenler de ayni
duzeylerde "orta" ile "pek cok" duzey arasmda (Ox= 2.81-4.33) kanlmaktadirlar.
Ogretmenlerin en yuksek kanlum sekizinci sirada yer alan "Turk Bayragi
Mevzuati uygulanmaktadir."(Yx= 4.33) yargisma olurken, bunu "okulda binarun
bakimi ile ilgili isler yapilmaktadir." (Yx= 4.10) ile "okulda binamn, tesislerin
onanm isleri yapilrnaktadir." (Yx = 4.10) ifadeleri takip etmektedirler.
Okul yoneticilerinin

degerlendirmeleri

incelendiginde ilk iki siranm

ogretmenlerin siralamasi gibi olmadigim ve katilma oranmin da farkh oldugu
belirlenmistir

(Yi=

4.20).

U9uncu

sirayi

ise

"Turk

Bayragi

Mevzuati

uygulanmaktadtr." (Yx= 4.06) ifadesinin aldigi gozlenmektedir.
Yoneticiler icin fiziki durumla ilgili belirtilen gorevlerin yapilmasma iliskin
en d~iik katihm, besinci maddede yer alan "ozel egitime muhtac cocuklar icin
gerekli tedbirler almmaktadir." (Yx= 2.86) olurken, yoneticilerin en az kanldiklan
ikinci madde ise "sivil savunma tedbirleri mevzuata gore yiiriitiilmektedir." (Yx=
3.20) yargisi olmustur. Bunu ''yangmdan korunma tedbirleri mevzuata gore
yiiriitillmektedir." (Yx= 3.46) ve "okul ve snuf kitaphklan

olusturulmakta,

ogrencilerin yararlanmalan saglanmaktadir." (Yx= 3.46) gorusleri takip etmektedir.
Ogretmenlerin en dusuk ikinci kanhmi ''yangmdan korunma tedbirleri
mevzuata gore yi.i.riitiilmektedir."(Ox= 3.00), u9uncu en az katildiklan madde ise
"sivil savunma tedbirleri mevzuata gore yiiriitulmektedir." (Ox= 3.21) maddesidir.
llkokul

yoneticilerinin

ve

ogretmenlerinin

fiziki

degerlendirmelerinin grafikle gosterimi sekil 1 'deki gibidir.

durum

konusundaki

47

Tablo 6
Fiziki Duruma ili~kin Yonetici Teftis] Hakkmdaki Yonetici ve Ogretmen
Gorii~leri

I. Okulda binamn bakirm ile
ilgili isler yaprlmaktadtr
14.20
2. Okulda binarun, tesislerin
onanrn isleri yap1Jmaktadrr.

14.20

I

Pek <;:ok

I

I

I

4.10

I

Cok

I

2

I

Pek Cok

I

2=

I

4.10

I

Cok

I

3=

Cok

I

5

I

3.oo

I

Orta

I

7

Orta

I

7

I

3.21

I

Orta

I

6

Orta

I

8

I

2.81

I

Orta

I

8

<;:ok

I

4

I

3.75

I

Cok

I

4

I

<;:ok

I

6

I

3.:s2

I

Cok

I

5

I

<;:ok

I

3

I

4.33

I

Pek Cok

korunma
Yangmdan
3.
mevzuata
tedbirleri
gore 3.46
urutnlmektedir.
tedbirleri
mevzuata
gore 3.20 I
Uriltillmektedir.
5. Ozel egitime muhtac
eocuklar icin gerekli tedbirler I 2_86 I
ahnmaktadrr.
6. Ders arac- gerecleri temin
edilmektedir.
13.861

I

I

I

7. Okul ve simf kitaphklan
ol~turulmakta, o~encilerin 3.46
yararlanmalan
satlanmaktadrr.
8. TUrk bayragi mevzuan
uygulanmaktadrr.
14.06

I

x=3.66

I

X=3.60

Konu ile ilgili yonetici ve ogretmen degerlendinnelerinin madde bazmda
karsrlasurmalan ve maddeler arasmda anlamh bir farkm olup olmadigmi tespit etmek
icin t-testi yapilnusnr (Tablo 7).
Tablo 7'de goriildugii gibi yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda anlamh
farkhhklar bulunmamaktadrr.Maddelere
asagidaki gibidir.

iliskin gornslerin karsrlastmlmasi

ise
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KONULAR
Sekil I. Fiziki Duruma lliskin Yonetici ve Ogretmen
Gorusleri
"Okulda binanm bakmn ile ilgili ~ler yapilmaktadir," maddesine iliskin
yonetici ve ogretmen gorii~lerinin farkhlasmadtgi [t (116 )= 0.45, P>05 ]
yoneticilerin bu yapiya iliskin katilma duzeyi (x = 4.20) iken ogretmenlerin, (x =
4.10) dur. Buna gore iki grubun okuldaki binarun bakimi konusunda birbirine yakm
du~ilndiikleri gorulmektedir.
"Okulda binanm, tesislerin onanm i~leri yapdmaktadir."

maddesinde de

yonetici ve ogretmen go~lerinin birbirine yakm oldugu gorulmustnr [t (116) = 0.42
,P>05]. Yoneticilerin bu maddeye iliskin katilma dtlzeyi (x= 4.20) iken
ogretmenlerin (x = 4.10) olmustur.
"Yangmdan korunma tedbirleri mevzuata gore yiiriitiilmektedir."
maddesine iliskin yonetici ve ogretmen goruslerinin farkh olmadigi goriilm~.
[t(l 16)= 0.35, P>05] yoneticilerin (x = 3.46) ve ogretmenlerin (x = 3.00) birbirlerine
yakin oranlarda go~ bildirdikleri gorulmektedir.
"Sivil savunma tedbirleri mevzuata .gore yiiriitiilmektedir." · maddesine
iliskin yonetici ve ogretmen gorusleri birbirine cok yakin bulunmustur. [ t (116)

=
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0.03 , P>05 ] yoneticilerin (x = 3.20) ve ogretmenlerin (x = 3.21) bu maddedeki
go~lerinin hemen hemen ortii~tiigiinubelirtebiliriz.
"Ozel egitime muhtae eoeuklar iein gerekli tedbirler alma ve yiiriitme
i~leri yaprlmaktadrr." maddesine iliskin yonetici ve ogretmen go~lerinde bnyuk
bir farkhlasma gorulmemistir. [t(l16)=

0.15,P>05] yoneticiler (x= 2.86) ve

ogretmenler (x= 2.81) oramnda bu maddeye kanldiklanm belirtmislerdir.
"Ders arae gereelerini temin etmektedir." maddesine iliskin yonetici ve
ogretmen gortislerinin birbirine yakm oldugu gorulmustur. [t (116)= 0.47 , P>05]
yoneticilerin (x = 3.86) ve ogretmenlerin (x = 3.75) yakm oranlarda

gorii~

bildirdikleri goriilmu~.
"Okul ve snnf kitaphklarnn olasturmakta, ogrencilerin yararlanmalan
saglanmaktad1r." maddesine iliskin yonetici ve ogretmen gornslerinin farkh
olmadigi bulunmustur.ljjil 16)= 0.24 , P>05] ogretmenler (x= 3.52) yoneticilere (x=
3.46) gore cok az oranda daha olumlu go~ belirtmislerdir.
"Tiirk bayragi mevzuan uygulanmaktedrr."

maddesine iliskin yonetici ve

6gretmen goruslerinde anlamh ir farkhhk tespit edilememistir. [t (116) = 0.24
,P>05] ogretmenler (x = 4.33) yoneticilere (x = 4.06) gore az bir oranda daha olumlu
go~ bildirdigi gorulmektedir.
Yoneticilerin kendi degerlendirmelerine gore, okul yoneticileri fiziki durum
konusuna iliskin gorevlerini "cok"
ogretmenlerin

degerlendirrnelerine

duzeyde ger~ekle~irdiklerini -belirtirken,
gore

de

bu

gorevler

"cok"

duzeyde

ger~kle~tirmektedir.
Fiziki durum boyutunda yoneticilerin gorevlerini gerceklestirme duzeyi ile
ilgili yonetici ve ogretmen gorusleri
goriilmu~.Yoneticiler
farkhhk

arasmda anlamh

bir fark olmadigi

ve ogretmenlerin gorusleri arasmda ki en bnyuk orandaki

"yangindan korunma

tedbirleri

mevzuata

gore yuriitiilmektedir"

maddesinde gornlmustur. Her iki tarafm gorusune gore de en az dnzeyde
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ger9ekle~tirilen gorev "ozel egitime muhtac cocuklar icin gerekli tedbirler
almmaktadrr." maddesi olmustur.
Tablo 7
Fiziki Duruma Ili§kin Yonetici Tefti§i Hakkmdaki Yonetici ve Ogretmen
Gorii§lerinin Kar§d&§t1nlmas1

l.Okulda binamn bakirm ile ilgili !Yon.

15

4.20

0.77

Ogrt.

103

4.10

0.89

2.0kulda binanm, tesislerin onanm I Yon.

15

4.20

0.86

Ogrt,

103

4.10

0.88

tedbirleri I Yon.

15

3.46

1.24

Ogrt.

103

3.00

1.19

4.Sivil savunma tedbirleri mevzuata I Yon.

15

3.20

1.26

Ogrt.

103

3.21

1.19

5.0zel egitime rnuhtac cocuklar icin I Yon.

15

2.86

1.18

Ogrt.

103

2.81

1.16

temin I Yon .
.. Ogrt.

15

3.86

0.83

103

3.75

0.92

kitaphklan I Yon.

15

3.46

0.83

isler yapilmaktadrr.

isleri yapumaktadir.
3.Yangmdan

korunma

mevzuata gore yOriltiilmektedir.

gore yilriltOlmektedir.

gerekli tedbirler almmaktadir.
6.Ders

arac-

gerecleri

edilmektedir.
7.0kul

ve

simf

olu~turulmakta,

I

ogrencilerin ogrt.
yararlanmalan saglanmaktadir.

I

103

1

3.-s2

I

o.93

mevzuati I Yon.

15

4.06

0.79

uygulanmaktadrr.

Ogrt.

103

4.33

0.78

TOPLAM

Yon.

15

3.66

0.97

Ogrt.

103

3.60

0.99

8.Turk

bayragi

116

0.45

116

I 0.42

116

0.35

116

0.03

116

0.15

116

0.47

116

0.24

I

I

I

116

1.24

116

0.22

*p<.05
Yonetici ve ogretmenlerin degerlendirmelerinde "Tiirk Bayragr mevzuatuun
uygulanmasr'trun en ust siralarda yer almasi

Korkmaz'm (1998:69) arasnrma

bulgulanru destekler niteliktedir.Bunun nedeninin bayrak konusundaki toplumun
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hassasiyeti ve gorevin yerine getirilmemesi durumunda okul yoneticilerine dogrudan
yasal yaptmmlann uygulanmasi olabilecegi soylenebilir.

Yonetim-Egitim ve Ogretim Durumuna

ili~kin Yonetici Teftis! Hakkmda

Yonetici ve Ogretmenlerin Gorii~meleri ile ilgili Bulgular ve Y orum

Ilkokul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin go~lerine gore yoneticilerin,
yonetim-egitim-ogretim boyutuna iliskin ankette belirlenen gorevlerini ne duzeyde
ger9ekle~tirdikleri ile ilgili goruslerinin sirasi ve derecesi Tablo 8'de gornlmektedir.
Aynca gorusler arasmdaki iliski sekil 2'de belirtilmistir. Maddeler bazmdaki
karsilasnrmalar ve arasindaki farkhhklar test edilerek sonuclan Tablo 9'da
verilmistir.
Tablo 8'e gore ycneticiler yonetici teftisinde dikkate ahnan yonetim-egitimogretim durumlanna iliskin on dort gorevin gerceklesmesine "cok" duzeyde

(Ox=

(Yx=3.99) kanhrken, ogretmenler de ayni sekilde "cok" dnzeyde

3.83)

kanlmaktadirlar.
Konu madde bazmda incelendiginde yonetici ve ogretmenlerin ankette
belirlenen

maddelerdeki

gorevlerin

gerceklesmesine

kanlma

derecelerinde

farkhhklar oldugu gorulmtistur.
Yoneticiler yonetim-egitim-ogretim durumuna iliskin yonetici teftisine ait
gorevlerin gerceklesme duzeyine "orta" ile "pek cok" arasmda (Yx= 3.20-4.46)
kanhrken, ogretmenler ise yine "orta" ile "pek cok" arasmda (Ox= 3.20- 4.36)
katilmaktadrrlar.
Yonetim-egitim-ogretim durumuna iliskin gorevlere yoneticiler, en 90k
"yilhk cahsma prograrm hazirlamp uygulanmaktadir." (Yx= 4.46)
kanhrken

en

az

''yeni

egitim-ogretim

akimlan

yetistirmektedir" (Yx= 3 .20) yargisma katrlmaktadirlar.

bakimmdan

maddesine
kendisini
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Ogretmenlerin

en fazla katildiklan

madde yoneticiler gibi "yilhk cahsma
I

prograrm hazirlamp uygulanmaktadir."

(Ox=

4.36) maddesidir. En az katildiklan

madde ise " rehberlik hizmeti cahsmalannm yi.iriltiilmesini saglamaktadir"

(Ox=

3.20). Bu durum aynca sekil 2'de gorulmektedir.
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KONULAR
Sekil 2. Yonetim -Egitim-Ogretim Durumuna iliskin grafik

"Ydhk eahsma progrann hazrrlamp uygulanmaktadir." maddesine iliskin
yonetici ve ogretmenlerin gorusleri arasmda buyuk bir farkhhk gorulmemistir.
[t (116) = 0.6 ,P>05] yoneticiler (x

=

4.46), ogretmenlere (x = 4.36) gore bu maddeye

az bir oranda olumlu gorus bildirmislerdir.
"Ydhk eahsma

progrann

degerlendlrtlmektedlr."

maddesine iliskin

yonetici ve ogretmen goruslerinin farkhlasma olmadigi bulunmustur. [t (116) = 0.87
P>05 ] ogretmenlerin (x
bildirdikleri gorulmustur.

=

3.98) yoneticilere (x

=

3.73) gore daha olumlu go~
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Tablo 8
Yonetim- Egitim- Ogretim Durumuna ili~kin Yonetici Tefti~i Hakkmdaki
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri

1. Yilhk cahsma prograrm I 4.46 I Pek <;::ok I
hazrrlanarak uygulanmaktadrr.
2. Yilhk cahsma programi 3.73
<;::ok
I
degerlendirilmektedir.
3. Yeni egitim- ogretim akimlan 3.20
Orta
I
bakirrundan
kendisini
eti~tirmektedir.
I
1
4.
Ogretmenlerle
isbirligi 4.13 1
Cok
1
yapilarak iyi bir cahsma dnzeni
kurmaktadrrlar.
5. Diger personel ile isbirligi 4.00
Cok
yaparak iyi bir cahsma dnzeni
kurmaktadrrlar.
6. Belirli gun ve haftalar ile ilgili 4.20
Pek <;::ok
\:ah~malar yfuiltillmektedir.
7.
Egitici
kol
cahsmalan 4.40 J Pek <;::ok I
'tlilebilmektedir. -----1--4-----'----'---1
4.40 I Pek <;::ok

I

I

I

I

1

I

4.36

I

Pek <;ok

11

I

3.98

I

Cok

I

6

14

I

3.48

I

<;::ok

I

11

7

I

3.91

I

<;::ok

I

8

3.87

I

I

I

9

I

I

<;::ok

I

9

I

I

I

4

I 4.13 I

Cok

I

3

2

I 4.01 I

<;::ok

I

5

3

4.33

Pek <;ok

2

I

4.06 I

<;::ok

8

3.93

<;::ok

7

3.93

I

Cok

10

3.33

Orta

13

3.53

I

<;::ok

12

3.34

Orta

12

Pek <;::ok

5

3.80

<;::ok

IO

<;::ok

12

3.20

Orta

14

Pek <;::ok

6

4.08

<;::ok

iliskileri 4.20
hizmetleri 3.53
yurutnlmesi
cahsmalanrun
sa lanmaktadrr.
14. Ders program Ian, ders 4.20

X=3.99

X=3.60

I

4

S4

"Yeni egitim-ogretim akimlan baknnmdan kendini yetisttrmektedir."
I

maddesine iliskin yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda onemli bir farkhlasma
bulunmarmsnr. [t (116)= 0.90, P>05] ogretmenlerin (x = 3.48) yoneticilere (x =3.20)
gore yeni egitim ogretim akimlan bakimmdan kendisini yetistirmektedir noktasmda
az da olsa daha olumlu gorusler bildirdikleri gorulmustur.
"Ogretmenlerle i~birligi yaparak ,iyi bir eahsma diizeni kurmaktadrr,"
yargisma iliskin yonetici ve ogretmen gortlslerinin farkh olmadrgi bulunmustur.
[t (116) =1.04 , P>05] yoneticilerin (x = 4.13) ogretmenlere (x = 3.91) gore bu
maddeye daha olumlu goru~ bildirdikleri gorulmustur.
"Diger

personel ile ~birligi

yaparak,

iyi bir

~alqma diizeni

kurmaktadar.t'yargisma iliskin yonetici ve ogretmen gorusleri farkh bulunmarrusur.
[t (116)=0.58 , P>05] yoneticilerin (x = 4.00) ogretmenlere (x =3.87) gore diger
personelle isbirligi yaparak iyi bir cahsma duzeni kurmaktadir noktasmda daha
olumlu go~ bildirdikleri gorulmii~.
"Belirli giin ve haftalar ile ilgili ~alqmalan yiiriitmektedir." yargrsma
iliskin yonetici ve ogretmen gortislerinin birbirine yakm oldugu gorillm~.
=0.04 , P>05 ] yoneticiler (x = 4.20) ve ogretmenler (

[t (116)

x = 4.13) bu maddede birbirine

paralel go~ belirtmislerdir.
"Egitici kol eahsmalarmr yiiriitmektedir." yargisma iliskin yonetici ve
ogretmen gorusleri farkh bulunmustur. [t (116) =2.51 , P<OS] yeneticilerin (x =
4.40) ogretmenlere (x = 4.01) gore bu maddede daha olumlu go~

bildirdikleri

gorulmustur.
"Okul aile birligi ile ilgili ~Jeri yiiriitmektedir." yargisma iliskin yonetici
ve ogretmen gorusleri arasmda bir farkhlasma gorulmemistir. [t (116) = 0.40, P>OS]
yoneticiler (x = 4.40) ve ogretmenler (x = 4.33) bu maddede birbirine yakm go~
bildirmislerdir.
"Sosyal etkinlilderi planlayip yiiriitmektedir." yargisma iliskin yonetici ve
ogretmen goruslerinde buynk bir farkhlasma olmadigr gorulm~.

[t (116) = 0.60
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P>OS] yoneticiler (x = 4.06) orarunda goril~ belirtirken ogretmenler de (x = 3.93)
buna yakin bir go~ belirtmislerdir.
"Ziimre

ogretmenlerine,

ders

uygulanmasmda rehberlik yapmaktadir,"

planlarnn

hazirlamada,

planlann

yargisma iliskin yonetici ve ogretmen

goril~lerinin farkh oldugu gornlmustur. [t (116)= 2.21 , P<05 ] yonericiler (x = 3.93)
ogretmenlere (x = 3.33) gore bu maddede daha yuksek bir oranda olumlu go~
bildirmislerdir.
"Okul yoneticileri okuttuklan ders ile ilgili planlar yapmaktedrr."
yargisma iliskin yonetici

ve ogretmen gorusleri farkhhk

bulunmamisnr.

[t (116)= 0.61 , P>05] yoneticiler (x = 3.53) b~ maddede de ogretmenlere (x = 3.34)
gore daha yuksek bir katihmla olumlu go~ bildirmislerdir.
"Okul eevre i~kilerini gelistirmektedir." yargisinda yonetici ve ogretmen
gorusleri arasmda farkhhklar bulunmustur. [t (116)=1.43

,P< [yoneticilerin (x =

4.20) ogretmenlere (x= 3.80) gore okul cevre iliskilerini gelistirmektedir noktasinda
daha olumlu goril~bildirdikleri <gorillmektedir.
"Rebberlik bizmetleri ~ab~malannm yiiriitiilmesini saglamaktad1r."
yargisina iliskin yonetici ve ogretmen gornslerinin farkh olmadigi bulunmustur.
[t (116) =l.01, P>05] yoneticiler (x = 3.53) ogretmenlerden (x = 3.20) daha yuksek
bir katihmla bu maddede olumlu go~ bildirmislerdir.
"Ders programlarnn, ders dagdun ~lerini yapmaktadir," yargisma iliskin
yonetici ve ogretmen goruslerinin farkli olmadigi bulunmustur. [t (116)= 0.52,
P>05] yoneticilerin (x= 4.20) orarundaki katihmlanna karsm ogretmenler (x= 4.08)
oramnda goril~ bildirmislerdir.
Okul yoneticilerine gore yonetioiler yonetim-egitim-ogretim durumu ile ilgili
gorevlerini "cok" duzeyde geryekle~tirmektedirler.6.gretmenler de yoneticiler gibi bu
gorevin "cok" duzeyde gerceklestirildigi go~undedirler.
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Tablo 9

Yiinetim- egitim- ogretim durumuna ili~kin yiinetici tefti~i hakkmdaki yiinetici
ve ogretmen giirii~lerinin ka~da~t1nlmas1

I

I

116

I

0.65

I

116

I

0.87

115
103

14.46
4_36

2.Yilhk
cahsma
degerlendirilmektedir.

~on.
Ogrt,

115
103

13.73
3.98

11.03
0.96

I Yon.
Ogrt.

115
103

13.20
3.48

11.14
1.12

103

14.13
. 3_91

115
103

14.00
3.87

15

14.20

I 0.56

103

14.13

I 0.88

15

14.40

io.so

103

14.01

I 0.83

8.0kul aile birligi ile ilgili isleri I Yon.
yiliiltmektedir.
Ogrt.

15

14.40

I 0.63

103

14.33

I 0.66

9.Sosyal etkinli.kleri planlayip, I Yon.
yiliiltmektedir.
. Ogrt.

15

14.06

·10.79

103

13.93

I 0.91

115
103

13.93
3_33

2.21*
116
I 0.96
I
I
l 08

115
103

13.53
3_34

11.06
· l.30

115
103

14.20
3.80

115
103

, 3.53
3 .20

11.12
1.4 7

15

14.20

I 0.77

103

14.08

I 0.80

Yon.

15

I 3.99

I 0.79

Ogrt.

' 103

I 3.83

I 0.97

=

3.Yeni egitim- ogretim ~I~
ba~mdan
.
kendisini
yetistirmektedir.
4.0gretm~nle.-J~
isbirligi
:1!a~~brr cahsma duzeni
5.Diger
~~~~-

I
I

Yon.
Ogrt.

p~rso?el ile i~~~lig~ Yon.
brr cahsma duzem Ogrt,

6.Belirli giin ve haftalar ile ilgili I Yon.
cahsmalan ynrntmektedir.
Ogrt,
7 .Egitici
kol
yiliiltmektedir.

cahsmalanm ~on.

10.Zilinre ogretmenlerine ders
planlanm hazirlamada, plan!~
uygulanmasmda
rehberlik
apmaktadir.
11.0kul _yonetic~le~. okuttuklan
ders
tie
ilgili
planlar
., yapmaktadrr.
12.?~J
r,:~vre
iliskilerini
gelistirmektedir.

Ogrt.

I Yon.
Ogrt.
I Yon..
Ogrt

I Yon.
Ogrt,

I

13.Rehberlik
. ?i.~etl~~ Yon.
cahsmalanmn
yurutulmesini Ogrt.
saglamaktadir.
14.Ders programlanm,
ders Yon.
dagihm islerini yapmaktadrr.
Ogrt.
TOPLAM

*p<.05

I '5

0.51
0.76

I

1.Ytlhk
cahsma
prograrm Yon.
hazirlamp uygulanmaktadrr.
Ogrt.

I
I

0.74
l.Ol
0.75
0.95

I 116 I 0.90

I
I

116

116

I
I

1.04

0.58

116

0.04

116

2.51*

116

0.40

116

0.60

·

I 116 I 0.61

I 0.56

1.43

116

0.90

I

116

I

1.01

116

0.52

116

0.68
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Okul
gereeklestirmede

yonericilerinin
yonetici

yonetim-egitim-ogretimle

ve

ogretmen

gorusleri

ilgili

arasmda

gorevlerini
anlamh

fark

bulunmustur.Bunlar "zumre ogretmenlerine ders planlanru hazirlamada, planlann
uygulanmasmda

rehberlik

yaprlmaktadir"

ve

"egitici

kol

cahsmalan

konusunda

kendilerini

yiiriitiilmektedir" maddeleridir.
Yoneticilerin

yeni

egitim-ogretim

aknnlan

yetistirmelerine "orta"diizey ile en d~iik oranda goril~ belirtmeleri dikkat
c;ekicidir.Ogretmenler ise en dii~iik.

orandaki kanhmi

"rehberlik hizmetleri

eahsmalannm yiiriitiilmesi saglanmaktadir" maddesinde gostermislerdir. Ozdemir'in
(1990: 159) yapngi arasnrmarun bulgulan da bu bulgulan destekler niteliktedir.
!

Personel Islerine ili~kin Yonetici Teftisi Hakkmda Yonetici ve Ogretmen
Gorii~leri ile ilgili Bulgular ve Yorum

Personel isleri ile ilgili ankette yer alan gorevlerin gerceklestirilme
duzeylerinin degerlendirilmesi ilkokul yoneticileri ve ogretmenler ile birlikte ele
almnustir. Degerlendirmelerin sirasi ve derecesi tablo lO'da .gosterilmi~tir. Yonetici
ve ogretmenlerin degerlendirmeleri aynca grafikle de belirtilmistir (Sekil 3).
Yonetici ve ogretmenlerin madde bazmda degerlendirmeleri arasmda fark olup
olmadrgi test edilmis ve sonuclar tablo 11 'de gosterilmistir.

Tablo lO'da gorilldiigii gibi persone] isleri konusunda yer alan alti gorevin
gerceklesmesine yoneticiler "cok" duzeyde (Yx= 3.89) kanldiklanru belirtirken,
ogretmenler de ayni sekilde "cok" duzeyde (Ox= 3.69) katildiklanru ifade
etmektedirler.
Personel islerine iliskin yonetici teftislerine yoneticiler "orta" ile "pek cok"
duzey arasinda (Yx= 2.66- 4.53) katihrken, ogretmenler de "orta" ile "pek cok"
diizey arasmda (Ox= 2.91- 4.27) kanlmaktadir,
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Tablo 10
Personel i~erine ili~kin Yonetici Tefti~i Hakkmdaki Yonetici ve
Ogretmen Gorii~leri

ogretmenlerin I
islemlerini
apmaktadir.
Personelin nobet islerini I
dUzenlemektedir.
5.Ogretmenlerin
odilllendirilmesi ile ilgili isleri
ilriltmektedir.
6.0gretmenlerin cezalandmlmas1
ile ilgili isleri yiiriltmektedir.
TOPLAM

4

4.14

Cok

I

2

3

4.27

Pek Cok

<;ok

5

2.96

Orta

5

Orta

6

2.91

Orta

6

<;ok

4.53

I

Pek <;ok

I

4.26

I

Pek <;ok

3.53
2.66
I

I

I

4

I

I

I

Cok

I

3.93

3.82

I

:X:=3.69

1

X=3.89

5
4.5

43.S

< 3

. ---

Y6NETic:,

----

OG~lMEN

~ 'J..5
J

< 2
~
o 'f.S
1
0.5
0
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Sekil 3.

Personel Islerine lliskin Yonetici ve Ogretmen
Gorusleri
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Madde bazmda bakildiginda yoneticilerin en 90k kanhnu "personelin sicil
islemlerini usulune gore yapilmaktadir" (Yx= 4.53) maddesinde gozlemlenmektedir.
Bu maddeyi

"okulda gorevli personelin gorev dagihmmi mevzuata gore

yaprlmaktadir" (Yx= 4.46) maddeleri takip etmektedir.Aynca bu durum sekil 3"de
gcrulmektedir.
Tablo 10 incelendiginde siralamadaki en belirgin farkhhk," personelin nobet
islerini diizenlemektedir maddesinde gorttlmektedir.Ogretmenlerin siralamasmda bu
madde ilk sirada yer alrrken, yoneticiler ise ii9iincii srrada gostermislerdir.
Yoneticiler ve ogretmenler 2, 5 ve 6. maddeleri srralamada ayni siraya koyarak bu
maddelerde

ayni

go~te

olduklanm

ortaya
I

koymuslardir,

Ogretmenlerin

odullendirilmcsi ve cezalandmlmasi ile ilgili maddelerin son iki sirada yer almasi
yasada yer almasma ragmen bu maddelerin fiili olarak pek uygulanmadigirn
gostermektedir.
Yoneticilerin ve ogretmenlerin kanhm diizeylerinin en d~iik oldugu madde
"ogretmenlerin cezalandmlmasi ile ilgili Isler yiiriltillmektedir" (Yx= 2.66,0x= 2.91)
ifadesidir.Ogretmenlerin madde bakimmdan en 90k katihrru "personelin nobet
islerini diizenlemektedir" (Ox= 4.27) maddesinde gozlemlenmektedir. Bunu
"personelin sicil islemleri usuliine gore yaprlmaktadir" (Ox= 4.14) ile "okulda
gorevli personelin gorev dagihmmi mevzuata gore yapmaktadrr" (Ox= 4.08)
maddeleri takip etmektedir.
Personel islerine iliskin yonetici ve ogretmen degerlendirmeleri arasmda
anlamli bir farkm olup olmadigi t-testi ile test edilmis (Tablo 11) ve toplamda
anlamh bir farkhhgm olmadigi gernlmustur.
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Tablo 11
I

Personel i~lerine Iliskin Yonetici Tefti~i Hakkmdaki Yonetici ve Ogretmen
Gorii~lerinin Ka11da~t1nlmas1

Y5n.

15

4.46

0.83

Ogrt,

103

4.08

0.94

Y5n.

15

3.93

0.88

Ogrt.

103

3.82

0.97

Y5n.

15

4.53

0.51

Ogrt.

103

4.14

0.82

islerini Y5n.

15

4.26

0:59

Ogrt.

103

4.27

0.73

5.0gretmenlerin odullendirilmesi Y<>n.
ile ilgili isleri yurtitmektedir.
1 0 grt,

15

3.53

1.24

103

2.96

1.21

6.0gretmenlerin cezalandmlmasr Y5n.

15

2.66

1.34

Ogrt.

103

2.91

1.14

Yon.

15

4.40

0.89

3.93

I 0.96

gorevli personelin
l.Okulda
gorev dagrhmnu mevzuata gore
yapmaktadrr.
5gretmenlerin
2.Aday
yetistirilmesi
islernlerini
mevzuata gore yapmaktadrr.
3.Personelin sicil islernlerini
usultme gore yapmaktadrr.
nobet
4.Personelin
dUzenlemektedir.

116

I 1.63

I

116

I 0.43

I

116

I 2.56*

116

I o.oa

116

l 1.67

116

l

116

l

I

l
I

I

I

I

I

T

ile ilgili isleri yurutmekredir.

TOPLAM

I

I

I

I

I

I

L

Ogrt,

I

103

I

I

0.70

1.95

*p<.05
Maddelerin karsilastmlmasinda durum ise asagidaki gibidir.
"Okulda gorevli personelin gorev dag1hm1 mevzuata gore yapmaktadrr,"
yargisma iliskin yonetici ve ogretmen goruslerinde farkhlasma bulunmarmsnr, [t
(116) = 1.63 P<05] yoneticilerin (x= 4.46) ogretmenlere (f= 4.08) gore bu maddeye
daha yiiksek bir oranda katilarak olumlu go~ bildirdikleri gorulmustur,
"Aday
yapmaktadrr,"

ogretmenlerin

yeti~tirilmesi

. i§lemlerini

mevzuata

gore

yargisma iliskin [t(l 16)= 0.43 P<05] yoneticiler (i= 3.93),

ogretmenler ise (x = 3.82) oranmda.gorus bildirmislerdir.

"Personelin sicil islemlerini usuliine gore yapmaktadrr." yargisma iliskin
yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda farkhhklar bulunmustur. [t(116)= 2.56
P<05] yoneticilerin (x = 4.53) ogretmenlere (x = 4.14) gore personelin sicil islemleri
usultme

gore

yapilmaktadir

noktasmda

daha

olumlu

go~

bildirdikleri

gorulmektedir.
"Personelin nobet islerini diizenlemektedir." yargisma iliskin yonetici ve
ogretmen gorusleri arasmda bir farkhhk bulunamarmsnr, [t(l 16)= 0.03, P>05]
yoneticiler (x= 4.26) ve ogretmenler (x= 4.27) hemen hemen esit sayilabilecek
oranda bu maddeye olumlu gorii$ bildirmislerdir.
"Ogretmenlerin odiillendirilmesi ile ilgili i~leri yiiriitmektedir" yargisma
iliskin yonetici ve ogretmenlerin goruslerinin farkh olmadigi bulunmustur.ju l 16)=
1.67, P>05] ycneticilerin (x = 3.53) ogretmenlere (x= 2.96) gore bu maddeye daha
olumlu go~ bildirdikleri gorulmustur.
"Ogretmenlerin cezalandmlmasi ile ilgili i~leri yiiriitmektedir" yargrsma
iliskin yonetici ve ogretmen goruslerinde buyuk bir farkhlasma

bulunmanusur.

[t(l 16)= 0.70, P>OS] yoneticiler (x = 2.66) ve ogretmenlerin (x = 2.91) bu madde ile
ilgili birbirine yakm dii$iindiigilniisoylenebilir.

Ogrenci Islerine ili~kin Yonetici Tefti~i Hakkmda Miife~ ve Yonetici
Gorii~leri ile hgili Bulgular ve Yorum

Yonetici teftisinin alt bir bolumunu kapsayan "ogrenci islerinin" teftisinde
goz onunde bulundurulan bes maddeye iliskin yonetici ve ogretmen gorusleri Tablo
12 'de, gorusler arasmdaki iliski Sekil 4 'de, maddeler arasmdaki farkhhklar "t" testi
sonuclan ise Tablo 13'de verilmistir,
Yoneticiler teftiste dikkate alman ogrenci isleriyle ilgili fie; maddeye "pek
cok" duzeyde, iki maddeye ise "cok" duzeyde kaulmaktadrrlar.
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Ogrenci islerine iliskin yonetici teftisine yoneticiler "cok" ile "pek cok"

'

duzey arasinda (Yx= 3.86- 4.73) katihrken, ogretmenler de ayni sekilde "cok" ile
"pek cok" duzey arasmda (Ox= 4.09.: 4.62) katilmaktadirlar.
Ogrenci isleri ile ilgili yargilar arasmda yoneticilerin en fazla kanhmi iiviincii
maddede ifade edilen "sinif gecme, smav islemlerinin usulune uygun yapilmasim
saglamaktadir" (Yx= 4. 73) yargisrdir. Bunu sirasiyla "ogrencilerin kayit-kabul
islemlerini mevzuata uygun olarak yapmaktadrr"(Yx= 4.66), "ogrenci devam
devamsizhklanm izlemektedir" (Yx= 4.33) yargilan takip etmektedir.En az katihm
ise "Ogrenci dosyalanmn usulune uygun olarak tutulmasiru saglamaktadir" (Yx=
3.86) yargisrdir.
.J

Tablo 12
Ogrenci i~Jerine Iliskin Yonetici Tefti~i Hakkmdaki Miifettif ve Yonetici
Gorii~leri

1. Ogrencilerin kayit- kabul I
islemlerini mevzuata uygun
olarak i:aemaktadrr.
Ogrenci
devam-1
2.
devamsizhklanru
izlemektedir.
Suuf gecme, srnav
3.
islemlerinin usulune uygun
ae1lmaslill saglamaktadrr.
4.0grenci
dosyalarrnrn I
uygun
olarak
usulune
tutulmasmi saglamaktadrr.
Ogrencilerin
saghk I
5.
hizmetleriyle ilgili islemleri
"~ltiilmektedir.

I

I

4.66

I

Pek <;ok

I

2

I

4.62

I

Pek <;ok

4.33

I

Pek Cok

I

3

I

4.12

I

Cok

I

4

4.73

I Pek <;ok I

1

I

4.35

I

Pek <;ok

I

2

3.86

I

<;ok

I

5

I

4.33

I

Pek Cok

I

3

4.13

I

<;ok

I

4

I

4.09

I

<;ok

I

5

x=4.34

I

I

x=4.3

I

Ogrctmenlerde ise en fazla katihmm "ogrencilerin kayrt- kabul islemlerini
mevzuata uygun olarak yapmaktadir" (Ox= 4.62) "smif gecme, smav islemlerinin
usulune uygun yapilmasuu saglamaktadrr"(Ox= 4.35) ve "ogrenci dosyalarrmn
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usultine uygun olarak tutulmasmi saglamaktadir" (Ox= 4.33) maddelerinde olustugu
gozlenmektedir. Yoneticilerde en az katihm ise "ogrenci dosyalanmn usulnne uygun
olarak tutulmasim saglamaktadir"
hizmetleriyle

ilgili islemleri

(Yx= 3.86) yargisidir. Bunu "ogrencilerin

yiiriitmektedir"

(Yx= 3.86) yargismm

saghk

takip ettigi

gozlenmi~tir.
Tablo

12 incelendiginde

maddelerin

farkh

ogretmenlerin

yerlerde

ii~uncu,

dosyalanrun

usultme

yonetici

oldugu

yoneticilerin
uygun

ve ogretmenlerin

gorulmektedir.En
ise

olarak

besinci

sirada

tutulmasmi

siralamasmda

belirgin

farkhhk

gosterdikleri

saglamaktadrr

tum
ise

ogrenci

maddesinde

goriilmektedir.

5
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Sekil 4.

Ogrenci lslerine lliskin Yonetici ve Ogretmen
Gornsleri

Tablo 13 incelendiginde yoneticilerin ogrenci isleri ile ilgili bes
gorevin

ger~ekle~tirilmesinin

degerlendirilmesinde

okul

yoneticisi

ve

ogretmenlerinin gorusleri arasmda bir maddede anlamh fark bulunmus, diger dort
maddedeki

goruslerin

ise

birbirine

karsilastmlmasi asagida verildigi .gibidir.

yakin

oldugu

gorulmustnr.Maddelerin
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"Ogrencilerin
yapmaktadsr,"

kayrt-kabul

i§lemlerini

mevzuata

uygun

yargisma iliskin yonetici ve ogretmen go~ler

olarak

birbirine yaktn

bulunmustur, [t(116)= 0.20 , P>05] yoneticilerin (x= 4.66) ve ogretmenlerin (x

=

4.62) belirttikleri goruslerin cok yakm oranlarda oldugu gorulmustur,
"Ogrenci

devam-devamstzbklanm

izlemektedir." yargisma

yonetici ve ogretmen cevaplannm farkh oldugu goriilm~.

verilen

[t(l 16)= 0.58, P>OS]

yoneticilerin (x= 4.33) ogretmenlere (x= 4.12) gore bu maddeye daha olumlu go~
belirtmislerdir.
"Sm1f

geeme,

smav

~lemlerinin

usuliine

uygun

yapdmaslDI

saglamaktad1r." yargisma iliskin yonetici ve ogretmen go~lerinin farkh oldugu
bulunmustur, [t(l 16)= 2.71 , P<Ol ] yoneticiler (x= 4.73) ogretmenlere (x= 4.35)
gore bu maddeye daha olumlu go~ bildirdikleri goriilm~.
"Ogrenci

dosyalarmm

usuliine

uygun

olarak

tutulmasm1

saglamaktad1r." Yargisma iliskin yonetici ve ogretmen go~lerinin farkb oldugu
bulunmustur. [t (116)=1.24 , P>OS ] ogretmenler (x= 4.33) yoneticilere (x= 3.86)
gore daha yiiksek oranda bu maddeye olumlu go~ bildirmislerdir.

"Ogrencilerin

sagbk hizmetleriyle ilgili i§lemleri yiiriitmektedir."

yargisma iliskin yonetici ve ogretmen gorii~lerinin farkh oldugu bulunmustur, [t
(116)= 0.19 , P>OS] yoneticileri (x= 4.13) ve ogretmenlerin (x= 4.09) .go~leri
arasmda onemli bir fark gornlmemistir.
Oz'un (1977) yapngi "Turk Egitim Sisteminde Ilkogretim Mufettislerinin
Rolii" konulu arastirmasmm sonuclanndan biri de yoneticilerin bu boliimle ilgili
gorevlerini "pek cok" diizeyde yapttl<lanna inanmalanrn belirtmeleridir. Bu da
arasnrmanm bu boyuta iliskin bulgulan ile paralellik gostermektedir.
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Tablo 13
Ogrenci i~lerine ili~kin Yonetici Te~i Hakkmdaki Yonetici ve
Ogretmen Gorii~lerinin Ka~Ila~tinlmas1

1.

Ogrencilerin

islemlerini

I

kayrt- kabul Yon.

mevzuata

uygun Ogrt,

I 0.81

115
103

14.66
4.62

15

4.33

0.61

103 ·

4.12

1.05

15

4.73

0.45

103

4.35

0.82

15

3.86

1.40

103

4.33

0.88

15

4.13

0.63

103

4.09

0.88

I is

14.34

j 0.78

I 103

14.30

I 0.86

I 116

I 0.20

l 116

l 0:58

0.68

olarak yapmaktadrr.
devam- Yon.

Ogrenci

2.

devamsizhklanm izlemektedir.

Ogrt.

Simf

gecme,

smav Yon.

islemlerinin

usulune

uygun Ogrt.

3.

I

I

I

116

12.71*

I

116

11.24

I 116

10.19

I

J

yapilmasuu saglamaktadir,
4. Ogrenci dosyalanrun usnlune Yon.
tutulmasmi Ogrt.

olarak

uygun

saglamaktadir,
5.

Ogrencilerin

saghk Yon.

ilgili

islemleri Ogrt.

hizmetleriyle
yiiriltmektedir.

I Yon.

L

TOPLAM

Ogrt,

I 0.19

*p<.05
Biiro-Hesap ve Ayniyat Islerine ili~kin Yonetici Teftis! Hakkmda
Yonetici ve Ogretmen Gorii~leri ile ilgili Bulgular ve Yorum
Yonetici teftisinin bir boyutu olan bilro-hesap ve ayniyat islerine iliskin
ankette belirtilen maddelere yonetici ve ogretmenlerin katilma dereceleri Tablo 14' de
yonetici ve ogretmen degerlendirmelerinin agirhkh ortalamalan almarak madde
bazmda

cizgi

grafigi

olusturulmustur

(Sekil

5).

Ilkokul

yoneticileri

ve
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ogretmenlerinin gorusleri arasmda anlamh bir farkm olup olmadigi test edilmis ve
I

sonuclar Tablo 15'de verilmistir.
Buro-hesap ve ayniyat isleri konusuna iliskin yargilara ilkokul yoneticilerinin
"pek cok" derecede (Yx= 4.68) katildiklan, ogretmenlerin de ayni sekilde "pek cok"
derecede (Ox= 4.57) kanldiklan belirlenmistir.
Belirtilen yargilar icinde yoneticiler en fazla katihrm "yazismalan zamamnda
yapmaktadir" ve "okul gelir-gider islemlerini yurutmektedir" (Yx= 4.80) yargisma
gosterirken, bunu "yazismalarda mevzuata uygun yazisma sisternine uymaktadir"
(Yx= 4. 73) maddesi izlemektedir.
Ogretmenlerin konuya iliskin verilen yargilara ait katihm siralamasma
bakrldigmda

ilk

srrada'Kfrv

ile

ilgili

islemler

usulnne

uygun

olarak

yurutulmektedir" (Ox= 4.72) ve "demirbas esya defterini tutmaktadir." (Ox= 4.62)
yargilannm oldugu gozlenmektedir. Bunu sirasi ile "yazismalarda mevzuata uygun
yazisma

sistemine

uymaktadir"

(Ox=

4.58),

"okul gelir-gider

islemlerini

yfuiitmektedir" (Ox= 4.57) yargilanmn izledigi belirlenmistir,
Yoneticiler acismdan bakildrgmda en du~uk kanhmm "mevzuat geregi
zimmet defteri tutulmaktadir" ve "demirbas sayim-dusum islerini usulune gore
yapmaktadir." (Yx= 4.66) izlemektedir.
Ogretmenlerde en du~uk katihm siralamasmm "demirbas sayim-dusum
islerini usulune gore yapmaktadir" (Ox= 4.50), "mevzuat geregi zimmet defteri
tutulmaktadir" (Ox= 4.52), "yazismalan zamarunda yapmaktadir" (Ox= 4.53)
yargilanrun olustugu gozlenmektedir.
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Tablo 14
Biiro- Hesap ve Ayniyat i~lerine ili~kin Yonetici Tefti~i Hakkmdaki
Miifetti~ ve Yonetici Gorii~leri

I. Yazismalarda mevzuata I
uygun yazisma sistemine
uymaktadrr.
2. y azismalan zamamnda
aemaktadrr.
3. Okul gelir- gider islerini
ilriitmektedir.
4. Demirbas esya defterini
tutmaktadir.
5. Demirbas sayim- dusum
islemlerini usulnne gore
apmaktadir.

I
I
I
I

7. KDV ile ilgili islemler I
olarak
uygun
usulnne
utnlmektedir.

I

5

4.73

4.80
4.80 ·

I

Pek Cok

I
I

Pek Cok
Pek Cok

I
I

I

4.58

I

Pek Cok

I

3

I

I

4.53

I

Pek Cok

I

5

I
.I

4:57

I

Pek Cok

I

4

4.62

I

PekCok

I

2

I

4.50

I

Pek Cok

I

7

I

6

2=

4.66

4.66

I

Pek Cok

6

4.51

Pek Cok

4.66

I

PekCok

7

4.72

Pek Cok

x'=4.68

I

Pek Cok
Pek Cok

I
I

3

I
I

4.66

1

•
·-.
~----~----------..----

4
5=

I

I

•

4.5

I

•

~=4.57
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3.5
((

l:

'3

•

s :2.,5
<

2-

O

i,5

!t

1
0,5

0

•

-----

ai

Sekil 5.

8.2.

-

~

.•

-

Buro- Hesap- Ayniyat Islerine Iliskin Yonetici
ve Ogretmen Gorusleri

YaNETici
06RJ:TMIIN

68

Tablo 15
Biiro- Hesap ve Ayniyat i~lerine ili~kin Yonetici Teftis! Hakkmdaki
Ogretmen Gorii~lerinin Ka~da~tlrdmas1

1. Yazismalarda
yazisma
uygun
uymaktadrr.
Yazismalan
2.
yapmaktadrr.

mevzuata Yon.
sistemine
Ogrt,

15

4.73

0.59

103

4.58

0.63

zamamnda Yon.

15

4.80

0.41

103 ·

4.53

0.63

15

4.80

0.56

103

4.57

0.65

15

4.66

0.48

Ogrt,

103

4.62

0.56

Yon.

15

4.66

0.48

Ogrt.

103

4.50

0.63

Yon.

15

4.46

0.74

Ogrt,

103

4.51

0.76

15

4.66

0.72

103

4.72

0.52

Yon.

15

4.68

0.56

Ogrt.

103

4.57

0.62

Ogrt.

e~ya

116

'I o.93

I

116

12.25

116

11.46

116

l 0.33

I

116

11.20

I

116

I o.23

116

I o.32

116

10.73

I

I

I

I

defterini J Yon.
I

I

I

3. Okul gelir-gider islemlerini J Yon.
ynrutmektedir.
1 Ogn,
4. Demirbas
tutmaktadrr.

Yonetici ve

I
I

5. Demirbas sayim-dnsum
islerini usulune gore
yapmaktadrr.
6. Mevzuat geregi zimmet defteri
tutulmaktadrr.

I

7. KDV ile ilgili islemler usulnne J Yon.
uygun olarak yurutulmektedir.
Ogrt,
1

I

I

I

TOPLAM

"Yazrsmalarda

1
I

mevzuata

uygun

yazisma

sistemine

I

uymaktadrr,"

Yargisma iliskin yonetici ve ogretmen goruslerinin birbirine oldukca yakm oldugu
gorulmustur. [t (116) =0.93 , P>05] yonetici (x = 4.73) ve ogretmenlerin (x = 4:58)
goruslerinde onemli bir farkhlasmanm olmadrgi soylenebilir.
"Yaz1~malan

zamanmda

yapmaktad1r."yarg1sma

iliskin yonetici ve

ogretmen goruslerinde bir farkhlasrna gorulmemistir. [t (116) =2.25, P<05] yonetici
(x = 4.80) ve ogretmenlerin (x = 4.53) bu maddeye iliskin goruslerinin yakm oldugu
soylenebilir.
"Okul gelir-gider i~lemlerini yiiriitmektedir."yarg1sma iliskin yonetici ve
o.gretmen gorusleri arasmda onemli bir farkhlasma gorulmemistir. [t (116)= L46
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P>05] yonetici (x = 4.80) ve ogretmenler (x

=

4.57) okul gelir-gider islemlerini

yfuiitmektedir noktasmda yakm go~ belirtmislerdir.
"Demirbas

esya defterini tutmaktadir, "yargisma iliskin yonetici ve

ogretmen goruslerinde bir farkhlasma gorulmemistir. [t (116)= 0.33

P>05 ]

yoneticiler (x = 4.66) ve ogretmenler (x = 4.62) cok yakm oranda bu maddeye iliskin

gorii§lerini belirtmislerdir.
"Demirba§ say1m-dii§iimislerm] usuliine gore yapmaktadrr, "yargrsma
iliskin yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda bir farkhlasma gorulmemistir. [t (116)
= 1.20 P>05 ] yoneticiler (x = 4.66) ve ogretmenler (x = 4.50) birbirine oldukca
yakm bir oranda go~ bildirmislerdir,
"Mevzuat geregi zimmet defteri tutulmaktadir, "yargisma iliskin yonetici
ve ogretmen gorii§lerinin farkh olmadigi goriilm~.

[ t (116)= 0.23

P>05 ]

yoneticilerin (x = 4.46) ve ogretmenler (x = 4.51) bu maddede birbirine cok yakm
'

oranda go~ bildirmislerdir.
"KDV ile ilgili i§lemler usuliine uygun olarak yiiriitiilmektedir."
Yargisma iliskin yonetici ve o.gretmenlerin gorii§leri arasmda bir farkhlasma
gorulmemistir. [ t (116)= 0.32 P>05] yoneticilerin (x= 4:66) oranmdakigoruslerine
karsihk ogretmenler (x = 4.77) de oramnda go~ bildirmislerdir,
Yoneticilere gore biiro-hesap-ayniyat .isleri ile ilgili gorevler "pek cok"
diizeyde gereeklestirilmektedir.Ogretmenier

de ayni sekilde yoneticilerin bu

gorevlerini "pek cok" duzeyde gerceklestirdikleri go~iindedirler.
Yoneticilerin

biiro-hesap-ayniyat

islerine

iliskin

gorevlerini

yapma

konusunda yonetici ve ogretmen gorusleri arasmda "yazismalar zamanmda
yapilmaktadir" maddesi dismdaki maddelerde anlamh bir fark bulunmamrsnr.

Okutan'm
mufettislerin

(1996) yaprms oldugu

degerlendirmeleri

arasmda

arasnrmada,
her

boyutta

okul
anlamh

belirtilmistir.Bu durum yapilan arasnrma bulgulanyla celismektedir.

yoneticileri
fark

ile

oldugu

BOLUMV
SONU<;LAR VE ONERiLER

Bu bolumde, arastirmadan elde edilen bulgulara dayah olarak, ulasilan
sonuclara ve onerilere yer verilmistir.
SONU<;LAR
Ankete cevap veren ilkokul yoneticileri ve ogretmenlerine iliskin bulgular:
Ankete 15 yonetici, 103 ilkokul ogretmeni olmak uzere toplam 118 kisi cevap
vermistir. ilkokul yoneticilerinin o/o45.5'i kadm, %54.S'i erkektir.
Arasnrmaya katilan ilkokul yoneticilerinin %13.3'si 5 yd ve daha az kideme
sahip iken, ilkokul ogretmenlerinin %22.3 'i 5 yd ve daha az mesleki kideme sahip
oldugu goriilmektedir. Yoneticilerden 26 yd ve daha fazla kidemi olan 1 yonetici
vardir. Toplamda yoneticilerin o/o46.5'u ogretmenlerin ise %21.2'i 15 yil nstunde
kideme sahiptirler. Yoneticilerin ve ogretmenlerin mesleki kidem bakimmdan gene;
bir grubu olusturduklan soylenebilir.
Arastirma kapsammda bulunan ilkokullarda ilkokul yonetlcilerinin ve
ogretrnenlerinin degerlendirmelerine gore yoneticiler, yonetici teftisine konu olan
fiziki durum, yonetim-egitim-ogretim, personel isleri, ogrenci isleri, buro-hesapayniyat isleri ile ilgili gorevlerini ne duzeyde gerceklestirdiklerine iliskin elde edilen
bulgulara dayanarak ulasilan sonuclar asagida verilmistir,

1.Fiziki durum boyutu ile ilgili sonuelar;
a)· Yoneticiler, ilkokullardaki yoneticilerin fiziki durum boyutuna iliskin
gorevlerini "cok" duzeyde gerceklestirdiklerini belirtmektedirler. Ayru sekilde
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ogretmenler

de

gerceklestirdiklerini

yoneticilerin

"okulda

iliskin

gorevlerini

"cok'Iduzeyde

degerlendirmelerine

gore, yoneticilerin

en yiiksek sirada

gorevin "okulda binamn baknm ile ilgili isler yapilmaktadir"

binarnn,

ogretmenlerin

boyuta

belirtmektedirler.

bjYoneticilerin
gerceklestirdikleri

bu

en

uygulanmaktadir."
c)Yonetici
gerceklestirdikleri

tesislerin
90k

onanm

kanldiklan

isleri

yapilmaktadir"

madde

ise

"Turk

ve

maddeleri

olurken,

bayragi

mevzuati

olmustur.
ve ogretmenlerin

algilanna

gore yoneticilerin

en alt duzeyde

gorevin "ozel egitime muhtac cocuklar icin gerekli tedbirler
I

almmaktadir" maddesindeki gorev oldugu sonucuna ulasilmisnr.
d) Yoneticilerin degerlendirmelerine gore, yoneticiler fiziki durum alarn ile
ilgili "sivil savunma tedbirleri mevzuata gore yfuiitillmektedir, gorevlerini "orta"
duzeyde yaptiklanm belirtirken, yangmdan korunma tedbirleri mevzuata gore
duzenlenmektedir,

okul

ve

simf

kitaphklan

olusturulmakta,

ogrencilerin

yararlanmalan saglanmaktadir, Turk Bayragi mevzuati uygulanmaktadir, ders arac
gerecleri temin edilmektedir gorevlerini "cok" duzeyde yaptiklanm belirtmektedirler.
e) Ogretmenler fiziki durum boyutu ile ilgili yangmdan korunma tedbirleri
mevzuata

gore

yfuiitiilmektedir,

sivil

savunma

tedbirleri

mevzuata

gore

yfuiitulmektedir, ozel egitime muhtac cocuklar icin gerekli tedbirler almmaktadir
gorevlerinin "orta" duzeyde, ders arac gerecleri temin edilmektedir, okul ve sunf
kitaphklan olusturulmakta ogrencilerin yararlanmalan saglanmaktadrr gorevlerinin
"cok" ,okulda binamn baknm ile ilgili isler yapilmaktadir, okulda binamn, tesislerin
onanm isleri yapilmaktadir gorevlerinin de "pek cok" duzeyde yapildignu
belirtmektedirler.
Yonetici ve ogretmen degerlendirmeleri karsilastmldigi zaman goru~ler
arasmda anlamh bir farkhhgm olmadigi gorulmektedir.En az duzeydeki farkhhk
"sivil savunma tedbirleri mevzuata gore yfuiitiilmektedir", en yiiksek farkhhk ise
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"yangmdan

korunma

tedbirleri

mevzuata

gore yfuiitiilmektedir"

maddelerinde

gorulmektedir.

2.Yonetim-egitim

a)Yoneticilere
gorevlerini

durumu

ile ilgili sonuelar;

gore okul yoneticilerinin

"cok" diizeyde gerceklestirdikleri,

yoneticilerin

bu boyuta

iliskin gorevlerini

yonetim-egitim-ogretim

ile ilgili

ayni sekilde ogretmenlere

gore de

"cok"

diizeyde yapttl<lan sonucuna

ulasilrmsnr.
b) Yoneticilere gore, yonetim-egitim- ogretim bakimmdan yonetici teftisinde
yoneticilerin,

"pek

uygulanmaktadir;

cok"

ayni

diizey

sekilde

ile

yilhk

ogretmenlerin

cahsma

prograrm

hazirlamp

degerlendirmelerine

gore

de

yoneticilerin en cok yaptiklan gorev ayni maddede belirtilen gorev olmustur.
c)Yoneticilere

gore, ycneticilerin yonetim-egitim-ogretim

dnzeyde gerceklestirdikleri

bakumndan en alt

gorevin "orta" duzey ile yeneticilerin

yeni

ogretim akimlan baknmndan kendilerini yetistirmesidir,

Ogretmenlenn

gore en alt duzeyde

ile ,rehberlik

cahsmalanmn

yapilan

gorevin

"orta"

duzey

egitim-

go~lerine
hizmetleri

yfuiitiilmesini saglamaktadir maddesidir.

Yonetici ve ogretmen gorusleri karsilasnnldigi
ve ogretmen

gorusleri

gorulmektedir.

En

arasmda
yuksek

.05

diizeyinde

diizeydeki

zaman iki maddede yonetici

anlamli

farkhhk

bir farkhhgm

"egitici

kol

oldugu

cahsmalan

yurutulmektedir" maddesinde gornlmektedir.

3.Personel i~leri ile ilgili sonuelar;

a)Yoneticilere

gore yoneticilerin

duzeyde gerceklestirdikleri,

ogretmenlerin

personel isleri ile ilgili gorevlerini "eok"
de ayni sekilde yoneticilerin bu bolumle

ilgili gorevlerini "cok" diizeyde gereeklestirdikleri 'sonucuna ulasilrrusnr,
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bj'Yoneticilere gore yoneticilerin, personel isleri ile ilgili en yuksek duzeyde

yaptiklan gorev "pek cok" duzey ile personelin sicil islemlerini usulune gore
yapmaktadir olurken, ogretmenlerin degerlendirmelerine gore en yuksek katihm "pek
cok" duzey ile ogretmenlerin nobet iserini diizenlemektedir olmustur,
c)Yoneticilere ve ogretmenlere gore en alt duzeyde gerceklestirilen gorev
"orta" derece ile ogretmenlerin cezalandmlmasi ile ilgili islerin yurutulmesidir.
d)Yoneticiler,

yoneticilerin

personel

isleri ile

ilgili

ogretmenlerin

odullendirilmesi ile ilgili isleri yurutmektedir, aday ogretmenlerin yetistirilmesi
islerini mevzuata gore yapmaktadir "cok" duzeyde, personelin sicil islemlerini
usulune gore yapmaktadrr, personelin nobet islerini duzenlemektedir ,okulda gorevli
personelin gorev dagihmmi mevzuata gore yapmaktadir gorevlerini "pek cok"
duzeyde yaptiklanru belirtmislerdir, Ogretmenler ise ogretmenlerin odullendirilmesi
ile ilgili isler yilriltmektedir gorevinin "orta" duzeyde, aday ogretmenlerin
yetistirilmesi islerini mevzuata gore yapmaktadir, okulda gorevli personelin gorev
dagihmuu mevzuata gore yapmaktadir, personelin sicil islemlerini usulune gore
yapmaktadir gorevlerinin de "cok" dnzeyde yapildigim belirtmislerdir.
Yonetici ve ogretmen gorusleri karsilastmldigi zaman "personelin sicil
islemlerini usulune gore yapilmaktadir" maddesi dismdaki maddelerde anlamh bir
farkhhk

bulunmamrstir.Yonetici

ve

ogretmenler

duzenlemektedir" maddesine hemen hemen esit

"personelin

nobet

islerini

bir katihm oramyla .go~

bildirmislerdir.

4. Ogrenci i~leri ile ilgili sonuelar;

a)Yoneticilerin ve ogretmenlerin

degerlendirmelerine gore yoneticiler

ogrenci isleri ile ilgili gorevlerini "pek cok" duzeyde gerceklestirdikleri sonucuna
ulasilrmstir.
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b) Y onetici

goruslerine

gore ogrenci

isleri

ile ilgili

en yuksek

sirada

I

gerceklesen gorev "pek cok" dnzeyde simf gecme, smav islemlerinin usuliine uygun
yapilmasmi saglamaknr. Ogretmen goruslerine gore ise "pek cok" duzey ile
ogrencilerinin kayrt kabul islemlerini mevzuata gore yapmaktadir, en ynksek
duzeyde gerceklestirilen gorevdir.
c)Yoneticilere gore en alt duzeyde gerceklestirilen yonetici gorevi "cok"
derece ile ogrenci dosyalanmn usulune uygun olarak tutulmasmi saglamak,
ogretmenlere gore ise yine "cok" diizeyde ogrencilerin saghk hizmetleriyle ilgili
islemleri yilriitmektedir olmustur.
d)Yoneticiler, yoneticilerin ogrencilerin saghk hizmetleriyle ilgili islemleri
yilriitmek gorevini "cok" duzeyde, ogrencilerin kayit-kabul islemlerini mevzuata
uygun olarak yapmaktadir ve ogrenci devam-devamsizhklanm

izlemektedir

gorevlerini ise "pek cok" duzeyde yaptiklanni belirtmislerdir, Ogretmenler ise
ogrenci

devam-devamsrzhklanm

izlemek

gorevinin

"cok"

duzeyde.ogrenci

dosyalanmn usulune uygun olarak tutulmasmi saglamak ve snuf gecme, smav
islemlerinin usulune uygun yaprlmasim saglamak gorevlerinin "pek eok" diizeyde
gerceklestirildigini belirtmislerdir.
Yonetici ve ogretmen gorusleri karsilasnnldrgi zaman "suuf gecme, smav
islemlerinin usuliine uyun yapilmasmi saglamaktadir" maddesinde anlamh bir farkm
oldugu .diger maddelerde ise goruslerin yakm oldugu bulunmustur.

5. Biiro-hesap ve ayniyat isler] ile ilgili sonuelar;
a) Yoneticilerin degerlendirmelerine gore yoneticiler biiro-besap ve ayniyat
isleri ile ilgili gorevlerini "pek cok" gerceklestirmektedirler. Ogretmenlerin
degerlendirmelerine gore de yeneticilerin bu boyutla ilgili gorevlerini "pek cok"
duzeyde yaptiklan sonucuna ulasrlrmsur.
b) Yoneticilere gore yoneticilerin en yiiksek diizeyde gereeklestirdikleri ,gorev
"pek cok" duzey ile yazismalan zamamnda yapilmasi ve okul gelir-gider islemlerini
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yiiriitiilmesidir. Ogretmenlerin degerlendirmelerine gore ise "pek cok" duzey ile
KDV ile ilgili islemler usulune uygun olarak yiiriitiilmektedir, en cok katihmm
oldugu madde olmustur.
c) Yoneticilere gore yoneticilerin en az duzeyde gerceklestirdikleri gorev
"pek cok" duzey ile demirbas sayim-dusum islerinin usulune gore yapilmasi
olmustur. Ogretmenlerin degerlendirmelerine gore ise en az duzeyde gereeklestirilen
gorev demirbas sayim-dusum islerini usuliine gore yapilmasi olmustur.
d)

Yoneticiler ve ogretmenler yoneticilerin buro-hesap ve ayniyat isleri

ile ilgili gorevlerinin tiimiinii "pek cok" duzeyde yaptiklanm belirtmislerdir.
I

Ycneticilerin ve ogretmenlerin degerlendirmelerine gore yoneticilerin; fiziki durum,
yonetim-egitim-ogretim,

ve

personel

isleri

ile

ilgili

gorevlerini

"cok"

duzeyde.ogrenci isleri, buro-hesap ve ayniyat isleri ile ilgili gcrevlerini "pek cok"
duzeyde gereeklestirdikleri sonucuna ulasrlrmsnr.

Yonetici ve ogretmen gornslerini karsilasunldigmda, bu bolume iliskin tum
maddelerde goruslerin birbirine yakm oldugu ve anlamh bir farkm olmadigiru
sonucu bulunmustur. Okul yoneticileri ve ogretmenler ycneticilerin bnro-hesap ve
ayniyat isleri ile ilgili gorevlerin "pek cok" duzeyde yapildigr goril§iinii
belirtmislerdir,
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ONERiLER
Arastirma sonucunda elde edilen bulgular 1~1ginda asagidaki oneriler .gelistirilmistir,

Ara~tlrmacdara Yonelik Oneriler
1. Okul yoneticilerinin denetime konu olan gorevlerinin degerlendirilmesinde,
yoneticiler ve ogretmenler arasmda goril~ farkhhklanna neden olan faktorleri
belirlemek icin uygulamah arastirmalar yapilabilir.
2. Okul yoneticileri ve ogretmenler arasmdaki iletisim durumu ile ilgili
arasnrma yapilabilir.
Uygulay1cdara Yonelik Oneriler
1. Yonetici teftisindeki denetim alanlan okul yoneticilerinin gorev alanlanm
tam olarak kapsamah ve birbirini butunler nitelikte olmahdir.
2. Okul yoneticileri yonetim formasyonlanm gelistirmek iizere belli surelerde
hizmet ici egitime tabi tutulmahdir.
3. Okul yoneticilerinin cahsmalan daha bilimsel olarak takip edilmelidir.
4. Fiziki durum ile ilgili degerlendirmelerin cevre kosullan ve okulun olanaklan
dikkate almarak degerlendirilmesi uygun olacaknr.
5. Okullardaki ozel egitime muhtac cocuklar icin olanaklar yaratilmahdir.
6. Okul yoneticilerine yeni egitim-ogretim aknnlan konusunda bilgilendirme
seminerleri duzenlenmelidir.
7. Ogrenci dosyalanrun islevsel hale getirilmesi ve amaci dogrultusunda
kullarulmasi icin ogretmen ve yoneticiler bilgilendirme egitimine almmahdir.
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EKl

Anket Uygulamasi Yapilan Gime il~esi ilkokullan

1. Agirdag-Dagyolu ilkokulu
2. Alsancak ilkokulu
3. Camhbel llkokulu
4. Catalkoy ilkokulu
5. Dikmen Ilkokulu
6. Esentepe ilkokulu
7. Karaoglanoglu ilkokulu
8. Karsiyaka llkokulu
9. Lapta llkokulu
10. Mehmet Boransel ilkokulu
11. Tepebasi llkokulu
12. 23 Nisan Ilkokulu
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EK 2

iLKOKUL YONETiCiLERiNiN DENETiM ETKiLiLiGi
ANKETFORMU

Saym Yonetici I Ogretmen
Bu cahsma; ilkokullarda yoneticilerin yonetici teftisine konu olan gorevlerini
ge~ekle~tirme durumu ile ilgili, okul yoneticileri ve ogretmenlerin degerlendirmeleri
arasmda fark olup olmadigim belirlemek amacmdadir. Arasnrmanm genel amaci
dogrultusunda bezirlanan bu anketi belirtilen 3.9Iklamalardogrultusunda doldurmamz
istenilmektedir.

Verilecek

yarutlar

yalmz

bilimsel

arastirma

amaci

icm

kullarulacagmdan kimlik belirtmenize gerek yoktur.
Anketten elde edilen veriler, yalruz bu arastirma icin kullarulacak hicbir
kurum ya da kisiye verilmeyecektir.Liitfen cevapsiz soru birakmayimz ve her soru
icin tek bir secenegi i~tleyiniz.
Ankette yer alan sorulan

yarutlarken durumunuza

uygun

secenegi

i~tlemeniz yeterlidir.
Gosterdiginiz ilgi ve degerli katkilanmz icin tesekkur ederim.

lletisim icin adres ve telefon numarasi:

OnerGUNALP

Lapta ilkokulu, Lapta- KKTC

Yakin Dogu Oniversitesi

Tel:821 83 04

Egitim Bilimleri Enstitiisii
Egitim Yonetimi-Denetimi
Yiiksek Lisans Ogrencisi
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BOLUMI

Durumunuza uygun secenegin onundeki parantez icine (x) isareti koyarak
yamtlayimz.
Cinsiyetiniz?

( ) 1. K

( ) 2. E

Goreviniz?

( ) 1. ilkokul Miidurii
( ) 2. Ilkokul Mudur Muavini
( ) 3. llkokul Ogretmeni

~u Anda Bulundugunuz Gorevdeki Kideminiz?

( ) 1. 5 yil ve daha az
() 2.6-IOyil
( ) 3. 11-15 yil
( ) 4. 16-20 yil
( ) 5. 21-25 yil
( ) 6. 26 yd ve daha fazla
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BOLUMII

A<;IKLAMA : ilkokullarda yapilan yonetici teftisine konu olan gorevler ile
ilgili maddeler asagida verilmistir.Size gore okul yoneticileri bu gorevleri hangi
diizeyde gerceklestiriyor ise uygun secenege karsrhk gelen (

) icine (x) isareti

koyarak belirtiniz

KatJbyorum
(Hie) (Az)

(Orta)

(Cok) (Pekcok)

A. FiZiKi DURUM
1. Okulda binarun baknm ile ilgili isler

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

6. Ders arac- gereclerini temin etmektedir. ( )

( )

( )

( )

( )

yapilmaktadir.
2. Okulda binarun, tesislerin onanm isleri
yapilmaktadir.
3. Yangindan korunma tedbirleri
mevzuata gore yiliiitillmektedir.

4. Sivil savunma tedbirleri
mevzuata gore yiliiitiilmektedir.

5. Ozel egitime muhtac cocuklar icin
gerekli tedbirler alma isleri
yapilmaktadir.

85

7. Okul ve siruf kitaph.klanru olusturmakta,
ogrencilerin yararlanmalan saglanmaktadir.

()

( )

()()

()

Kanhyorum
(Hie) (Az) (Orta) (Cok) (Pekeok)

8. Turk bayragi mevzuati uygulanmaktadir.

( )

( )

( )

( )

( )

B. YONETiM-EGiTiM-OGRETiM
DURUMU
9. Yilhk cahsma prograrm hazirlamp
uygulanmaktadir.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) ( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

10. Yilhk cahsma prograrm degerlendirilmektedir.

11. Yeni egitim-ogretim akimlan bakimmdan kendisini yetistirmektedir,

12. Ogretmenlerle isbirligi yaparak, iyi
bir cahsma duzeni kurmaktadir.

13. Diger personel ile isbirligi yaparak,
iyi bir cahsma duzeni kurmaktadir.

14. Belirli giin ve haftalar ile ilgili cahsmalan yfuiitmektedir.
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15. Egitici kol cahsmalanm yurutI

mektedir.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) ( )

( )

( )

16. Okul aile birligi ile ilgili isleri yfuiitmektedir.

KatJhyorum

(Hi~)

(Az)

(Orta)

(<;ok) (Pekeok)

17. Sosyal etkinlikleri planlayip, yfuiitmektedir.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

18. Zumre ogretmenlerine ders planlanm
hazirlamada, rehberlik yapmaktadrr.

19. Okul yoneticileri okuttuklan ders ile ilgili
planlar yapmaktadir.
20. Okul cevre iliskilerini gelistirmektedir.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

21. Rehberlik hizmetleri cahsmalannm
yfuiitiilrnesini saglamaktadir.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

22. Ders programlanm, ders dagihm islerini
yapmaktadir,
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C. PERSONELi~LERi
23. Okulda gorevli personelin gorev dagi-

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

hrmm mevzuata gore yapmaktadir,

24. Aday ogretmelerin yetistirilmesi islemlerini
mevzuata gore yaprnaktadir.

Katlhyorum
(Hie) (Az) (Orta)

((:ok) (Pekeok)

25. Personelin sicil islemlerini usulune gore
yapmaktadir.

( ) ( )

( )

( )

)

( )

( )

( )

( )

(

)

( ) ( )

( )

( )

(

)

( )

( )

( )

( )

()

()

( )

26. Personelin nobet islerini diizenlemektedir.(

27. Ogretmenlerin odullendirilmesi ile ilgili
isleri yiiriitmektedir.

28. Ogretmenlerin cezalandmlmasi ile ilgili
isleri yiiriitmektedir.

D. OGRENCii~LERi
29. Ogrcncilerin kayrt= kabul islemlerini
mevzuata uy.gun olarak yapmaktadrr.

()

()

()
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30. Ogrenci devam- devamsizhklanru
I

izlemektedir.

( )

( )

( )

( ) ( )

)

( )

( )

( ) ( )

( )

( )

( )

( )

( )

)

( )

( )

( )

( )

31. Simf gecme, smav islemlerinin
usulnne uygun yapilmasiru sag(

lamaktadir,

32. Ogrenci dosyalanmn usulnne uygun
olarak tutulmasuu saglamaktadir,

33. Ogrencilerin saghk hizmetleriyle
(

ilgili islemleri yiliiitmektedir.

Katibyorum
(Hi~)

(Az)

(Orta)

((;ok) (Pek~ok)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) ( )

( )

( )

( )

( )

( )

E. BURO-HESAP VE A YNiY AT

i~LERi
34. Yazismalarda mevzuata uygun
yazisma sistemine uymaktadu.

35. Yazismalan zamamnda yapmaktadir.

( )

36. Okul gelir-gider islemlerini yiliiitmektedir.(

37. Demirbas esya defterini tutmaktadir.

( )

)

( )

89

38. Demirbas sayim-dusum islerini
usultme gore yapmaktadir.

(

)

( )

( )

( )

( )

(

)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

39. Mevzuat geregi zimmet defteri
tutulmaktadir.
40. KDV ile ilgili islemler usulune
uygun olarak yiiiiitillmektedir.
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Saym Oner Giinalp
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Girne.
Tezinizi tamamlamak tizere okul yoneticilerimize uygulamak istediginiz
"ilkokullarda Okul Yoneticilerinin Denetiminin Algdanmas1" konulu anket sorulanmz
Talim ve Terbiye Dairesi Miidilrliigii tarafmdan incelenmis ve uygulanmasmda bir sakmca
olmadigi tarafim1za duyurulmustur.
Anket sorulanm uygulamazdan once okul yoneticileri ile onceden temas edilmesi ve
uyguland1ktan sonra da sonuclannm Miidiirliigilrniiz aracihgi ile Talim ve Terbiye Dairesi
Miidilrliigune iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygi ile rica ederim.

~--,

Sevgi Deggin
Miidiir

OEIBD
Tel
(90) (392) 228 3136 - 228 6893
Fax
(90) (392) 228 71 S8
E-mail meb@mebnet.net

Lefko~-KKTC

