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ÖZET

Bu araştırmanın

amacı,

ilköğretim

kurumlarında

yapılmakta

olan eğitim

denetiminin, okul başarısı ve gelişimi üzerine yaptığı etkiyle ilgili denetmen, yönetici ve
öğretmenlerin

tutumlarını

belirlemek

ve ülkemizde

yapılan

eğitim

denetiminin

gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Araştırma evrenini, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde, Milli Eğitim ve
Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi' ne bağlı 65 devlet ilkokulunda çalışan, I 004
öğretmen, 62 müdür muavini, 53 müdür ve Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve
Yönlendirme Kurulu'nda görevli 19 denetmen oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır.

Anket, Lefkoşa, Girne ve

Güzelyurt ilçelerinde bulunan 65 ilköğtretim kurumunun örneklem olarak alınan
32 'sinde uygulanmıştır. Bu ilçelerde görev yapmakta olan toplam I 004 öğretmenden
336'sı, 62 müdür muavininden l 9'u, 53 müdürden 23'ü ile Milli Eğitim Denetleme,
Değerlendirme

ve Yönlendirme

Kurulu'nda

görev yapmakta

olan 19 ilköğretim

denetmeninden I 9'u araştırmaya katılmışlardır.
Araştırmada, "İlköğretimle ilgili okullarda uygulanmakta olan denetim ile okul
başarısı ve gelişimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Problemine ilişkin, öğretmen,
müdür muavini, müdür ve denetmenlerin görüş ve tutumları ölçülmeye çalışılmıştır.
Araştırma sonucunda, eğitimde denetimin önemi vurgulanmış ve denetimin okul
başarısı ve gelişimi üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenler,

müdür

muavinleri, müdürler ve denetmelerin tümünün de ortak görüşü, denetimin okulların
gelişimi ve başarısı konusunda büyük katkıları olduğu şeklindedir. Hiçbir grup arasında
görüş farklılığı yoktur. Bu durum özellikle öğretmen, müdür muavini ve müdürlerin,
denetmenler

tarafından

yapılan

mesleki

yardım

ve rehberlikten

yararlanmakta

il

olduklarını
denetimin,

ortaya

çıkarmaktadır.

daha da geliştirilip

Eğitime

bu derece

eğitim kurumlarımızda

önemli

katkılarda

bulunan

etkin bir şekilde uygulanması

gerekmektedir.

Anahtar sözcükler:

Eğitim denetimi,

Denetmen,

Rehberlik,

aracı, Anket, Evren, Örneklem, Tutum

Değerlendirme,

Yönlendirme,

Veri toplama
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ABSTRACT

The purpose

of the present

inspection undertaken
achievements

study is to attest the

impact of external

in Public Primary schools by the inspectors,

and

development,

on school

to find out the attitude of inspectors, school

administrators and teachers as well as to contribute

to

the

enhancement

of the

external inspection processes in my country.

The study was conducted

at sixty five Pub I ic Primary

primary school teachers, 62 primary school
principals

and

19

primary

school

vice-principals,

Schools.

I 004

53 primary school

inspectors, employed

by

the

Ministry

of

Education and Culture took part in the study.

The

study adopted a

descriptive

approach and a

questionnaire

was

administered at 32 public Primary schools out of a total of 65 Primary schools in
Nicosia, Kyrenia and Guzelyurt districts. 336 primary school teachers out of a
total of 1400, 19 vice principals out of 62, 23 principals out of 53 and all of the
19 primary school inspectors employed by the Ministry of Education and Culture
participated in the present study.

The research was guided by the following question.
between

the

school

inspection? The
principals

and

achievement, school

study
the

attempted

inspectors

to

development

investigate

opinions

the

and attitudes

"ls there a correlation
and

school

teachers,
concerning

external

vice-principals,
the

research

question.

The research results revealed the significance
and

the

positive

development.

influence

All the

of the

participants

inspection

addressed

the

on

of the external
schools

positive

inspection

achievement

contribution

and

of the

IV

external inspection on school development and there was no difference in opinions
among groups. This clearly depicts the fact that teachers, vice-principals and principals
all benefit from the professional guidance and councelling provided by the inspectors.
We believe that external inspection which has a vital contribution to education should be
enhanced in order to be applied more effectively at schools.
Key words:
Education Inspection, Inspector, Councelling/Mentoring, Assessment, Guidance, Data
collection instrument, Questionnaire, Context, Sampling, Attitude
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ÖNSÖZ

Kaliteli insan yetiştirmenin en önemli basamağı hiç şüphesiz eğitimdir. Eğitim
çalışanları kendilerini yeniledikleri oranda eğitime daha çok faydalı olacaklardır. Bu
anlamda

özellikle

öğretmenlerin

kendilerini

sürekli

yenilemeleri,

geliştirmeleri

gerekmektedir. Öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının eksikliklerinin, hatalarının
tespit edilip düzeltilebilmesi için kaliteli bir değerlendirme sistemine ihtiyaç vardır.
Değerlendirme sürecinde elde edilen bilgilerin, eğitimin kalitesinin arttırılması
ve geliştirilmesi için kritik bir önemi vardır. Değerlendirme sonucunda elde edilen
veriler eğitimi yönlendirecek, eğitimde gelişmeye açık olan alanları belirleyecek ve
profesyonel bir gelişim sağlayacaktır.
Çağdaş ve bilimsel denetim anlayışına göre denetim, sadece kontrol amaçlı değil,
aynı zamanda eğitim öğretim sürecini geliştirmek amacıyla yapılır.
Teftiş, istenilen ve gereksinim duyulan yer ve zamanda sağlanan, eğitimin her
düzeyinde uygulanabilen bir mesleksel rehberlik ve yardımdır (Aydın, 1986:7).
Denetim,

örgütler

için

kaçınılmaz

bir

kavramdır.

Denetim,

örgütlerin

faaliyetlerinin gözden geçirilmesi sürecidir.
Örgütlerde sağlıklı yapıların kurulup sürdürülebilmesi için bazı işlerin yerinde ve
zamanında yapılmasına bağlıdır. Bu işlerin etkili bir şekilde yapılması ise etkili bir
denetim

gerektirir,.Denetimin

yeterli düzeyde

sağlanamadığı

örgütlerde

istenilen

sonuçlara ulaşmak oldukça zordur. Bir eğitim örgütünde yönetim süreçlerinin sağlıklı
işlemesi ve amaçlara ulaşılması için denetime gereken önem verilmelidir.

VI

Eğitimin bir alt sistemi olan denetim görevını ülkemizde, Milli Eğitim
Denetleme,

Değerlendirme

ve Yönlendirme

Kurulu'na

bağlı denetmenler

yerine

getirmektedir.
Durum saptama, değerlendirme, düzeltme ve geliştirme aşamalarını kapsayan
denetimin bugünkü amaçlarından biri öğretmene yerinde eğim vererek, ona rehberlik
etmek ve eğitimi daha ilerilere taşımaktır. Dolayısıyla daha kaliteli eğitim olanakları
yaratarak yeni nesillerin yetişmesini sağlamaktır.
Araştırmamı yaparken bana yardımcı olan başta danışmanım Sayın Dr. Mustafa
Gürsoy'a, denetimle ilgili geçmişte yaptığı araştırmalarını bana kaynak olarak ileten
Sayın Aziz Em insel ve Sayın Yusuf Özbilge'ye, çevirilerde yardımcı olan Başdenetmen
Sayın Berna Yılmazoğlu Özdoğa ve Denetmen Sayın Hatice Asvaroğlu'na,
çalışmalarım

sırasında

gerekse anket uygulamalarında

yardımlarını

gerek

esirgemeyen

denetmen arkadaşlarıma ve anket sorularını ilgiyle yanıtlayan tüm eğitimcilere teşekkür
ederim.
Yapmış olduğum araştırmanın eğitim ve eğitim denetimiyle ilgilenen ve bu
alanda çalışmalar yapan herkese katkısı olmasını dilerim.

Lefkoşa 2009

Salih ÜNLÜER

Vil

İÇİNDEKİLER

Özet.

i

Abstract....................................................................................................................

ııı

Onsöz

v

İçindekiler................................................................................................................

vıı

Kısaltmalar cetveli..................................................................................................

xıv

Tablolar cetveli........................................................................................................

xv

Grafikler cetveli.......................................................................................................

xıx

BÖLÜM I
I. Giriş

1

I .2. Araştırmanın Amacı.

2

1.3. Problem

2

1.3.1. Alt Problemler

2

1.4. Araştırmanın Önemi

4

1.5. Sayıltılar

-

5

1.6. Kapsam ve Sınırlılıklar.

6

1.7. Tanımlar.

7

VIII

BÖLÜM II
2. Eğitim...................................................................................................................

1O

2. t Denetim....................................................................................................

11

2.1.1. Denetimin Eğitimdeki Önemi

12

2. I .2. Eğitim Denetiminde Çağdaş Yaklaşımlar...................................

14

2.1.2.1. Bilimsel Denetim............................................................

14

2. I .2.2. Eğitsel Liderlik...............................................................

15

2.1.2.3. Yapıcı ve Bulucu Denetim.............................................

16

2. I .3. Eğitim Denetiminin Amacı........................................................

16

2. I .4. Denetim ve Rehberlik................................................................

I7

2.1.4. l. Denetimde Yapılan Mesleki Yardım ve
Rehberliğin Etkileri........................................................

18

2.1.4.2. Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve
Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev ve
Çalışma Esasları) Yasası'nda (2006)
Rehberliğe Verilen Önem..............................................

22

2.3. Okul Başarısı ve Gelişimi......................................................................

25

2.4. Kıbrıs'ta Denetimin Tarihsel Geçmişi ve Bugünkü Durumu................

28

2.4.1. K.K.T.C.'de Eğitim Denetimi.............................................................

38

2.4.2. K.K.T.C.'de Eğitim Denetiminin Yasal Dayanakları..........................

40

2.5. Kıbrıs'ta Eğitimin Tarihsel Geçmişi ve Bugünkü Durumu....................

41

IX

BÖLÜM

m

3. İlgili Araştırmalar...............................................................................................

62

3.1. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar...........................................................

62

3.2. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar......................................................

70

BÖLÜM IV
4. Yöntem...............................................................................................................

80

4. I. Evren.......................................................................................................

80

4.2. Örneklem.................................................................................................

81

4.3. Bağımsız Değişkenlerin Sayısal, İstatistiksel Dağılımları.

.

81

4.4. Ölçek Maddelerinin Puanlaması ve Sınıflandırmalar.

.

88

4.5. Veri Toplama Aracı ve Geliştirilmesi

.

89

4.6. Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışmaları

.

89

4.7. Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği

.

90

. ç··ozum
.. I enmesı..
4 . 8 . V en·1 erın

.

92

BÖLÜMV
5. Bulgular ve Yorumlar........................................................................................
5. l. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular.....................................................

94
94

5.1.1. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan
Öğretmenlerin Tutum Puanlarının Cinsiyete İlişkin
Bulgular ve Yorumları
5.1.2. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin

94

X

Tutum Puanlarının Hizmet Yıllarına İlişkin Bulgular ve
Yorumları...............................................................
5.1.3. İlköğretim Kurumlarında

Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin

Tutum Puanlarının Eğitim Durumlarına

İlişkin Bulgular ve

Yorumları...............................................................
5.1.4. İlköğretim Kurumlarında
Öğretmenlerin

95

97

Görev Yapmakta Olan

Tutum Puanlarının Geçirdikleri Denetim

Sayılarına İlişkin Bulgular ve Yorumları...........................
5.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular.....................................................
5.2.1. İlköğretim Kurumlarında
Müdür Muavinlerinin

98
99

Görev Yapmakta Olan

Tutum Puanlarının Cinsiyete İlişkin

Bulgular ve Yorumları................................................

99

5.2.2. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan
Müdür Muavinlerinin

Tutum Puanlarının Hizmet Yıllarına

İlişkin Bulgular ve Yorumları.................................
5.2.3. İlköğretim Kurumlarında
Müdür Muavinlerinin

Görev Yapmakta Olan

Tutum Puanlarının Eğitim

Durumlarına İlişkin Bulgular ve Yorumları.....................
5.2.4. İlköğretim Kurumlarında
Müdür Muavinlerinin

100

I 02

Görev Yapmakta Olan

Tutum Puanlarının Geçirdikleri Denetim

Sayılarına İlişkin Bulgular ve Yorumları...........................

103

5.3. Üçüncü Alt Probleme ilişkin Bulgular.....................................................

I 04

5.3.1. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan
Müdürlerin Tutum Puanlarının Cinsiyete İlişkin
Bulgular ve Yorumları................................................
5.3.2. ilköğretim Kurumlarında

Görev Yapmakta Olan Müdürlerin

Tutum Puanlarının Hizmet Yıllarına ilişkin Bulgular ve

104

XI

Yorumları...............................................................

I 05

5.3.3. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan Müdürlerin
Tutum Puanlarının Eğitim Durumlarına İlişkin Bulgular ve
Yorumları.........

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

I 07

5.3.4. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan
Müdürlerin Tutum Puanlarının Geçirdikleri Denetim
Sayılarına İlişkin Bulgular ve Yorumları...........................
5.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

108
109

5.4.1. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan
Denetmenlerin Tutum Puanlarının Cinsiyete İlişkin
Bulgular ve Yorumları................................................

109

5.4.2. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan Denetmenlerin
Tutum Puanlarının Hizmet Yıllarına İlişkin Bulgular ve
y·orumları...............................................................

11 O

5.4.3. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan Denetmenlerin
Tutum Puanlarının Eğitim Durumlarına İlişkin Bulgular ve
Yorumları...............................................................

I 11

5.4.4. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapmakta Olan
Denetmenlerin Tutum Puanlarının Geçirdikleri Denetim
Sayılarına İlişkin Bulgular ve Yorumları...........................

113

5.5. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin
Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği Faktörlerindeki
Maddelerde Oluşan Dağılımına İlişkin Bulgular ve Yorumları............

114

5.6. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Denetim
Değerlendirme Tutum Ölçeği Faktörlerindeki Derecelendirmelerde
Oluşan Dağılımına İlişkin Bulgular ve Yorumları..............................

116

Xll

5.7. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Müdür Muavinlerinin Denetim
Değerlendirme Tutum Ölçeği Faktörlerindeki Maddelerde
Oluşan Dağılımına İlişkin Bulgular ve Yorumları..............................

123

5.8. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Müdür Muavinlerinin Denetim
Değerlendirme Tutum Ölçeği Faktörlerindeki Derecelendirmelerde
Oluşan Dağılımına İlişkin Bulgular ve Yorumları..............................

125

5.9. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Müdürlerin Denetim
Değerlendirme Tutum Ölçeği Faktörlerindeki Maddelerde
Oluşan Dağılımına İlişkin Bulgular ve Yorumları..............................

132

5.10. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Müdürlerin Denetim
Değerlendirme Tutum Ölçeği Faktörlerindeki Derecelendirmelerde
Oluşan Dağılımına İlişkin Bulgular ve Yorumları..............................

134

5.11. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Denetmenlerin Denetim
Değerlendirme Tutum Ölçeği Faktörlerindeki Maddelerde
Oluşan Dağılımına İlişkin Bulgular ve Yorumları..............................

141

5.12. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Denetmenlerin Denetim
Değerlendirme Tutum Ölçeği Faktörlerindeki Derecelendirmelerde
Oluşan Dağılımına İlişkin Bulgular ve Yorumları..............................

143

BÖLÜM VI
6. Sonuç ve Öneriler..............................................................................................

151

6.1. Sonuç.....................................................................................................

151

6.2. Öneriler.................................................................................................

167

Kaynakça...............................................................................................................

169

Ek 1. Anket............................................................................................................

175

XIII

Ek 2. Araştırma Anketinin Onayı..........................................................................

179

XIV

KISALTMALAR CETVELİ

MEDDYK: Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu

(p): Anlamlılık

Md.: Müdür
Md. Mv.: Müdür Muavini
SS: Standart Sapma

X: Aritmetik ortalama
N: Kişi sayısı
M.E.K.B.: Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı

%: Yüzdelik
Df: Serbestlik derecesi

xv

TABLOLAR CETVELİ

Tablo I. 1985 İstatistikYıllığı'ndaki okul, öğretmen ve öğrenci sayıları..............

58

Tablo 2. 2006 İstatistikYıllığı'ndaki okul, öğretmen ve öğrenci sayıları..............

60

Tablo 3. Ankete katılanların görevlerine ilişkin dağılımları..................................

81

Tablo 4. Ankete katılan denetmenlere ilişkin dağılımlar.......................................

82

Tablo 5. Ankete katılanların okullara ilişkin dağılımları.......................................

83

Tablo 6. Araştırmaya katılan öğretmen, müdür uavini ve müdürlerin
ilçelere göre dağılımı...............................................................................

84

Tablo 7. Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre dağılımları..........................

85

Tablo 8. Araştırmaya katılanların hizmet yıllarına göre dağılımları.................

85

Tablo 9. Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına göre dağılımları.............

86

Tablo 10. Araştırmaya katılanların geçirdikleri denetim sayısına göre dağılımları

87

Tablo 11. Ölçüt maddeleri için kabul edilen puanlama ve sınıflandırmalar...........

88

Tablo 12. Veri toplama aracında yer alan alt boyutlar, Cronbach Alpha değerleri
ve madde toplam korelasyonları............................................................

91

Tablo 13. Öğretmenlerin tutum puanlarının cinsiyete ilişkin ortalama
dağılımları...............................................................................................

94

Tablo 14. Öğretmenlerin Cinsiyete Göre, İlköğretimde Denetimin Okul
Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri
Arasındaki Fark (T Testi Tablosu).........................................................

95

Tablo 15. Öğretmenlerin tutum puanlarının hizmet yıllarına ilişkin ortalama
dağılımları..............................................................................................

96

Tablo 16. Öğretmenlerin tutum puanlarının hizmet yıllarına ilişkin tek yönlü
varyans analizleri...................................................................................

96

Tablo 17. Öğretmenlerin tutum puanlarının eğitim durumlarına ilişkin ortalama
dağılımları..............................................................................................

97

XVI

Tablo 18. Öğretmenlerin Eğitim Durumuna Göre, İlköğretimde Denetimin
Okul Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri
Arasındaki Fark (T Testi Tablosu)........................................................

97

Tablo 19. Öğretmenlerin tutum puanlarının geçirdikleri denetim sayısına ilişkin
ortalama dağılımları................................................................................

98

Tablo 20. Öğretmenlerin tutum puanlarının geçirdikleri denetim sayısına ilişkin
tek yön I ü varyans anal izleri....................................................................

99

Tablo 21. Müdür muavinlerinin tutum puanlarının cinsiyete ilişkin ortalama
dağılım Iarı...............................................................................................

99

Tablo 22. Müdür Muavinlerinin Cinsiyete Göre, İlköğretimde Denetimin
Okul Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri
Arasındaki Fark (T Testi Tablosu).........................................................

I 00

Tablo 23. Müdür muavinlerinin tutum puanlarının hizmet yıllarına
ilişkin ortalama dağılımları....................................................................

1OI

Tablo 24. Müdür Muavinlerinin Hizmet Yıllarına Göre, İlköğretimde
Denetimin Okul Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin
Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi Tablosu)..........................................

IOI

Tablo 25. Müdür muavinlerinin tutum puanlarının eğitim durumlarına ilişkin
ortalama dağılım lan................................................................................

I 02

Tablo 26. Müdür Muavinlerinin Eğitim Durumuna Göre, İlköğretimde
Denetimin Okul Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin
Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi Tablosu)..........................................

102

Tablo 27. Müdür muavinlerinin tuturrr puanlarırun geçirdikleri denetim sayısına
i I işki n ortalama dağılımları.....................................................................

I 03

Tablo 28. Müdür muavinlerinin tutum puanlarının geçirdikleri denetim sayısına
ilişkin tek yönlü varyans analizleri.........................................................

I 04

Tablo 29. Müdürlerin tutum puanlarının cinsiyete ilişkin ortalama
dağılım tarı...............................................................................................

I 04

Tablo 30. Müdürlerin Cinsiyete Göre, İlköğretimde Denetimin Okul
Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri
Arasındaki Fark (T Testi Tablosu)..........................................................

I 05

xvii

Tablo 31. Müdürlerin tutum puanlarının hizmet yıllarına ilişkin ortalama
dağılımları...............................................................................................

106

Tablo 32. Müdürlerin Hizmet Yılları Durumuna Göre, İlköğretimde
Denetimin Okul Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri
Arasındaki Fark (T Testi Tablosu).........................................................

I 06

Tablo 33. Müdürlerin tutum puanlarının eğitim durumlarına ilişkin ortalama
dağılımları...............................................................................................

107

Tablo 34. Müdürlerin Eğitim Durumuna Göre, İlköğretimde Denetimin Okul
Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki
Fark (T Testi Tablosu)............................................................................

107

Tablo 35. Müdürlerin tutum puanlarının geçirdiği denetim sayısına
ilişkin ortalama dağılımları.....................................................................

108

Tablo 36. Müdürlerin Geçirdiği Denetim Sayısına Göre, İlköğretimde
Denetimin Okul Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin
Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi Tablosu)..........................................

I 08

Tablo 37. Denetmenlerin tutum puanlarının cinsiyete ilişkin ortalama
dağılımları...............................................................................................

109

Tablo 38. Denetmenlerin Cinsiyete Göre, İlköğretimde Denetimin Okul
Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki
Fark (T Testi Tablosu)............................................................................

11 O

Tablo 39. Denetmenlerin tutum puanlarının hizmet yıllarına ilişkin ortalama
dağılımları...............................................................................................

11 O

Tablo 40. Denetmenlerin Hizmet Yılları Durumuna Göre, İlköğretimde
Denetimin Okul Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri
Arasındaki Fark (T Testi Tablosu)..........................................................
11 l
Tablo 4 I. Denetmenlerin tutum puanlarının eğitim durumlarına ilişkin ortalama
dağılımları...............................................................................................

I 12

Tablo 42. Denetmenlerin Eğitim Durumuna Göre, İlköğretimde Denetimin
Okul Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri
Arasındaki Fark (T Testi Tablosu)..........................................................

I 12

Tablo 43. Denetmenlerin tutum puanlarının geçirdiği denetim sayısına

XVIII

ilişkin ortalama dağılımları.....................................................................

113

Tablo 44. Denetmenlerin tutum puanlarının geçirdiği denetim sayısına ilişkin
tek yönlü varyans analizleri....................................................................

113

Tablo 45. Öğretmenlerin faktörlerindeki maddelerde oluşan dağılımları..............

114

Tablo 46. Öğretmenlerin denetim değerlendirme tutum ölçeği faktörlerindeki
derecelendirmelerde oluşan dağılımları..................................................

116

Tablo 47. Müdür muavinlerinin faktörlerdeki maddelerde oluşan dağılımları.......

123

Tablo 48. Müdür muavinlerinin denetim değerlendirme tutum ölçeği
faktörlerindeki derecelendirmelerde oluşan dağılımları........................

I 25

Tablo 49. Müdürlerin faktörlerdeki maddelerde oluşan dağılımları......................

133

Tablo 50. Müdürlerin denetim değerlendirme tutum ölçeği faktörlerindeki
derecelendirmelerde oluşan dağılımları.................................................

134

Tablo 5 l. Denetmenlerin faktörlerdeki maddelerde oluşan dağılımları.................

I 41

Tablo 52. Denetmenlerin denetim değerlendirme tutum ölçeği faktörlerindeki
derecelendirmelerde oluşan dağılımları.................................................

143

xix

GRAFİKLER CETVELİ

Grafik 1. Ankete katılanların görevlerine ilişkin dağılımları.................................

82

Grafik 2. Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre dağılımları..................

85

Grafik 3. Araştırmaya katılanların hizmet yıllarına göre dağılımları................

86

Grafik 4. Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına göre dağılımları............ 87

Grafik 5. Araştırmaya katılanların eğitim durumlarına göre dağılımları...............

88

BÖLÜM I

ı. GİRİŞ
Denetim, her alanda olduğu gibi eğitimde de büyük önem taşımaktadır. Bir
eğitim örgütünde yönetim süreçlerinin sağlıklı işlemesi amaçlara ulaşmayı kolaylaştırır.
Denetim de bu süreçlerin nasıl işlemekte olduğunu kontrol eden, gerektiğinde yön
gösteren, rehberlik ve mesleki yardım katkısında bulunup sorunların çözülmesine
yardım eden bir eğitim mekanizmasıdır.

Okul için bu denli önem taşıyan denetimin amacı; sistemi denetleyerek aksayan
yönleri tespit edip, gerekli önlemleri alarak, okul gelişimini ve öğrenci başarılarını
artırmak olmalıdır. Her denetimin sonunda öğretmen ve denetmen, işleyişin iyi ve eksik
yönlerini görecektir. Ayrıca her denetim okulun ve çalışanların uygulamalarını gözden
geçirmesini sağlayarak elde edilen dönütler sonucunda okulun başarısı ve gelişimine
yardımcı olacaktır.

"Denetim sistemi, her karmaşık örgütte vardır. Bu bir örgütsel ve yönetimsel
zorunluluktur" (Aydın, 1986: 1 ).

Durum saptama, değerlendirme, düzeltme ve geliştirme ögelerinin bir araya
gelmesi ile oluşan denetim, denetmen de dahil, örgütün tüm paydaşlarının işbirliği içinde
çalışmasıyla etkili olabilir.

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde, araştırmaya katılan bireylere ilişkin "Kişisel Bilgiler"; ikinci bölümde ise
"Tutum Ölçeği Anketi" kullanılmıştır. Kişisel Bilgiler Bölümü 5, Anket Bölümü ise 28
maddeden oluşmaktadır.
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Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde
örneklem olarak alınan 32 ilköğretim kurumunu, İlköğretimle ilgili okullarda görev
yapmakta olan 336 öğretmen, 23 müdür, 19 müdür muavini ve Milli Eğitim Denetleme,
Değerlendirme

ve Yönlendirme Kurulu'nda

görev yapmakta olan 19 ilköğretim

denetmenine uygulanmıştır. Araştırmanın alt problemleri çözümlenirken,
analizi SPSS

verilerin

15 (The Statistical Packet for The Social Sciences) istatistik programı

kullanılarak yapılmıştır.

1.2. Araştırmanın Amacı

İlköğretim kurumlarında yapılmakta olan eğitim denetiminin okul başarısı ve
gelişimi üzerine etkisine ilişkin denetmen, yönetici ve öğretmenlerin tutumlarını
belirlemek, eğitimimize yön vermesi bakımından önemli bir adım olacaktır. Bu nedenle
bu araştırmada denetmen, yönetici ve öğretmenlerin ilköğretimle ilgili okullarda yapılan
denetimin okul başarısı ve gelişimine olan etkisine ilişkin tutumlarının incelenmesi
hedeflenmiştir.

1.3. Problem

İlköğretimle ilgili okullarda uygulanmakta olan denetim ile okul başarısı ve
gelişimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

1.3.1. Alt Problemler

İlköğretimle ilgili okullarda görev yapan öğretmenlerin tutum puanlarının;
•

Görevleri
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•

Cinsiyetleri

•

Eğitimdeki Hizmet Yılları

•

Eğitim Durumları

•

Meslek Yaşantıları Boyunca Geçirdikleri Denetim Sayısı

değişkenleri ile aralarında anlamlı bir ilişki var mıdır?

İlköğretimle
puanlarının;

ilgili

okullarda

görev

yapan

müdür

•

Görevleri

•

Cinsiyetleri

•

Eğitimdeki Hizmet Yılları

•

Eğitim Durumları

•

Meslek Yaşantıları Boyunca Geçirdikleri Denetim Sayısı

muavinlerinin

tutum

değişkenleri ile aralarında anlamlı bir ilişki var mıdır?

İlköğretimle ilgili okullarda görev yapan okul müdürlerinin tutum puanlarının;
•

Görevleri

•

Cinsiyetleri

•

Eğitimdeki Hizmet Yılları

•

Eğitim Durumları

•

Meslek Yaşantıları Boyunca Geçirdikleri Denetim Sayısı

değişkenleri ile aralarında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu'nda görev
yapan ilköğretim denetmenlerinin tutum puanlarının;
•

Görevleri

•

Cinsiyetleri

•

Eğitimdeki Hizmet Yılları
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•

Eğitim Durumları

•

Meslek Yaşantıları Boyunca Geçirdikleri

değişkenleri

ile aralarında anlamlı bir ilişki var mıdır?

İlköğretimle
ve ilköğretim

Denetim Sayısı

ilgili okullarda görev yapan öğretmen, müdür muavini, okul müdürü

denetmenlerinin

"Denetim

Değerlendirme

Tutum

Ölçeği'ne

ilişkin

tutumları arasında farklılıklar var mıdır?

1.4. Araştırmanın Önemi

K.K.T.C.'de eğitim denetimi üzerine yapılan başka araştırmalar da olmuştur.
Ancak denetimin okul başarısı ve gelişimi üzerine yaptığı etkiyle ilgili herhangi bir
araştırmanın yapılmamış olması bu araştırmanın önemini artırmıştır. Bu araştırmayla
denetimin

okul

başarısı

ve

gelişimi

üzerindeki

etkisinin

ortaya

çıkacağı

düşünülmektedir. Bu çalışmanın özellikle aşağıdaki konularda alana katkı sağlayacağı
umulmaktadır:
Denetim sonucunda okullarda öğretme-öğrenme sürecinin gelişip gelişmediğini
belirleyerek, denetim ve okul geliştirme arasındaki ilişkiye ait bilgileri ortaya çıkararak,
ayrıca denetimin, yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlama yoluyla
okulların başarısında ve öğrencinin niteliğinin artmasındaki rolünü ortaya koyarak katkı
sağlayacağı umulmaktadır.
Ülkemizde denetimin okul gelişimi üzerine etkisi ile ilgili bir araştırma
yapılmadığından, araştırmamızın sonucunda ortaya çıkacak verilerin eğitim sistemini
olumlu olarak etkileyeceği düşünülebilir. Yapılan araştırma ile denetim sonrası okuldaki
başarı

ve

gelişmenin

ne

yönde,

hangi

boyutta

olduğunun

ortaya

çıkacağı
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düşünülmektedir.

Ayrıca bu alanda var olan boşluk doldurulmaya

çalışılarak,

yeni bir

bakış açısı ortaya konacağı ve diğer çalışmalara ışık tutacağı ümit edilmektedir.

1.5. Sayıltılar

1. İlköğretimle ilgili okullarda görev yapan müdür, müdür muavini, öğretmen ve
denetim görevini yerine getiren denetmenlerin

görüşlerini ortaya çıkarmak

amacıyla hazırlanan araştırmanın veri toplama aracı, (Denetim Değerlendirme
Tutum

Ölçeği)

bağımsız

değişkenlerle

aralarındaki

ilişkileri

belirleyecek

niteliktedir.
2. Görüş ve Tutum Ölçeği ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler saptanabilir.
3. Anket sorularının

okul müdürleri,

müdür muavinleri,

öğretmenleri

ve

denetmenleri yönlendirmediği varsayılmıştır.
4. Anket asıl örneklemden önce küçük bir pilot gruba uygulanarak gerekli olan
bütün düzeltmeler yapılmıştır.
5. Ankete katılan öğretmen, müdür, müdür muavini ve denetmenlerin konu ile ilgili
olarak doğru bilgi verdikleri varsayılmıştır.
6. Anket sorularına verilen cevapların, öğretmen, müdür, müdür muavini ve
denetmenlerin gerçek görüşlerini yansıttıkları varsayılmıştır.
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1.6. Kapsam ve Sınırlılıklar

1. Bu araştırma 2008-2009 öğretim yılında Lefkoşa, Gime ve Güzelyurt ilçelerinde
örneklem olarak alınan ilköğretimle ilgili okullarda görevli müdür, müdür
muavini ve öğretmenlerle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim
Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu'nda görevli tüm ilköğretim
denetmenleriyle sınırlıdır.

2. Bu araştırma, araştırma aracında bulunan bağımsız değişkenler ile müdür, müdür
muavini öğretmen ve denetmenlerin
sınırlıdır.

görüşlerini yansıtan tutum ölçeği ile

3. Bu araştırma ilköğretim okullarında görev yapan müdür, müdür muavini
öğretmen ve denetmenlerin
cevaplarla sınırlıdır.

araştırmanın

veri toplama aracına verdikleri
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TANIMLAR

Bakanlık: "Bakanlık", eğitim ve öğretim işleriyle görevli Bakanlığı anlatır. (25/ 1985
Öğretmenler Yasası, 1985: 5).
Eğitim Başdenetmeni, MEDDYK Yasası uyarınca Eğitim Başdenetmeni olarak atanan
kişiyi anlatır (MEDDYK, 2006: 2).

Eğitim Denetleme, Değerlendirme
Yasası'nın

6'ncı

maddesi

ve Yönlendirme

uyarınca

oluşturulan

Üst

eğitimin

Kurulu,

MEDDYK

denetlenmesi

ve

değerlendirmesinden sorumlu yetkili üst kurulu anlatır. Ayrıca bu Yasada Üst Kurul
olarak da anılır (MEDDYK, 2006: 2).

Eğitim Denetmeni, MEDDYK Yasası uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarında, her
türlü denetim, değerlendirme

ve rehberlik

işlevlerini yürüten

denetçiyi anlatır.

(MEDDYK, 2006: 2).

Eğitim Sistemi;

eğitim amacına yönelik olan yapısal, görevsel, örgütsel nitelikli

öğelerden oluşan örgütlenmiş bir bütündür.

Eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşu, örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinin
yürütüldüğü Bakanlığa bağlı daire ve okulları anlatır (25/1985 Öğretmenler Yasası,
1985: 5).

Eğitim ve Öğretim Kurumu, Bakanlığa bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile mesleki ve
teknik öğretim okullarını ve özel eğitim okulları ile anaokullarını, Bakanlığın gözetim ve
denetimine bağlı olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere ait, üniversiteler
dışında kalan, her tür ve düzeydeki eğitim ve öğretim kurumlarını anlatır ve bunlara
bağlı uygulama birimlerini de kapsar (MEDDYK, 2006: 2).
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Eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme

meydana getirme sürecidir (Kaya, 1986: 3).
Müdür Muavini,

herhangi bir okula, Müdür Muavini olarak atanan bir öğretmeni

anlatır ve Başmuavini de kapsar (25/1985 Öğretmenler Yasası, 1985: 5).
Müdür,

herhangi bir okula Müdür olarak atanan

öğretmeni anlatır (25/1985

Öğretmenler Yasası, 1985: 5).
Müfettiş, veya "Danışman", konusunda ders teftişi ve/veya genel teftiş/veya yönetsel

teftiş yapan Bakanlık görevlisini anlatır (25/1985 Öğretmenler Yasası, 1985: 5).
Okul Geliştirme; okul kültürünü yaratmaya yönelik, planlı okulun içi ve dış koşullarını

eşitlemeye çalışan, okulun eğitim koşullarını değiştirmeyi amaçlayan ve bunu tüm okula
yayan bir çabadır.
Okul Öncesi Eğitim Kurumu, Bakanlığa bağlı ilkokulların anasınıflarını, müstakil

anaokullarını ve okul öncesi eğitim veren diğer öğretim kurum ve kuruluşlarını anlatır
(25/1985 Öğretmenler Yasası, 1985: 5).
Okul veya İlkokul, Bakanlığa bağlı herhangi bir ilköğretim kurumunu anlatır ve

anaokullar ile özel eğitim okullarını da kapsar (25/1985 Öğretmenler Yasası, 1985: 5).
Okul, Bakanlığa bağlı anaokullarını, özel eğitim okullarını, ilkokulları, ortaokulları,

genel ve mesleki ve teknik liseler ile pratik sanat okullarını veya bu okulların tümünü
anlatır (25/1985 Öğretmenler Yasası, 1985: 5).
Öğretmen, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarının

yürütmekle yükümlü olduğu eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli
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görevleri yerine getiren sürekli personeli anlatır (25/1985 Öğretmenler Yasası, 1985: 5).
Öğretmenlik Görevi, Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı eğitim ve öğretim kurum ve

kuruluşlarının yürütmekle yükümlü olduğu eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerektirdiği
görevleri anlatır (25/1985 Öğretmenler Yasası, 1985: 5).
Teftiş, sözcüğü Arapça bir kavram olup, inceleme, araştırma, soruşturma, doğruyu

bulmak için arama, tarama, muayene ve kontrol etme anlamına gelir (Erdem, 1987)
(Aktaran: Taymaz, 2002:S. 3).
Tutum; bireyin karşılaştığı bir durumu kabul veya reddetmesine dönük, takındığı niyet,

gösterdiği eğilim.

Okul Yöneticisi:

İlköğretim kurumlarında müdür, müdür başmuavini ve müdür

muavinliği görevini yapan öğretmenler.
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BÖLÜM II

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

2.1. EGİTİM

Eğitim, insan yaşamına yön veren, amaçları olan ve bu amaçlar çerçevesinde
kişinin davranışlarında değişiklik yaratan bir süreçtir.
"Eğitimde amaç, öğrenci davranışlarında istenilen değişikliği meydana getirerek
veya yeni davranışlar kazandırarak toplumdaki genel ve özel rollere hazırlanmasını
sağlamaktır (Taymaz, 2005:9)
Fidan ve Erden'e (1994:12) göre, eğitim en genel anlamıyla, insanları belli
amaçlara göre yetiştirme sürecidir. Bu süreçten geçen insanın kişiliği farklılaşır. Bu
farklılaşma eğitim sürecinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler yoluyla
gerçekleşir.
Toplumun başarılı bir şekilde kalkınabilmesinin de temelinde eğitimin yattığı
belirtilmektedir. "Başarılı bir kalkınma, toplumu değişim bilincine kavuşturmaya
dayanır. Öyleyse, yenileşmenin temelinde eğitim yatmaktadır" (Kaya, 1986: 4).
Fidan ve Erden'e (1994: 19) göre, eğitim bir ya da bir dizi amaca ulaşmak için
yapılır. Amaçlar, eğitim sürecine giren kişinin davranışlarında, dolayısıyla kişiliğinde
meydana gelmesi istenilen farklılaşmaları belirler. Eğitilecek kişinin kazanması gerekli
davranış ölçülerini ortaya koyar.

lI

Binbaşıoğlu'na

(1988) göre, eğitim, kişiye yaşamda yaşama gücü ve iradesi

kazandıran bir nitelik taşır. Bununla birlikte eğitim kişiyi geliştirici nitelikte bir süreçtir.

Eğitim, birey ya da toplum olarak yüksek yaşama düzeyi elde etmemizin en
önemli yoludur. "Eğitim, hem bireyler olarak yüksek bir yaşama düzeyi elde etmemizin
başlıca yolu, hem toplum olarak gelişme ve ilerlemenin, ileri ülkeler arasında yer
almanın başlıca yoludur" (Kaya, 1986:7).

Eğitim, bireyin yaşantısı boyunca davranışlarını
olarak da tanımlanmaktadır:
yaşantısı

sonucunda

kasıtlı

isteyerek değiştirme süreci

Ertürk, ( 1975), eğitimi "bireyin davranışlarında
ve

istendik

davranış

değiştirme

süreci"

kendi
olarak

tanımlanmaktadır. (Aktaran: Özcan, 2008:34).

"Eğitim sözcüğünün farklı tanımlarının ortak yanı onun, davranış değiştirme,
davranış oluşturma amaçlı etkinlikler bütünü olmasıdır. Öğretim, öğrenme, davranışın
sağlanması amacıyla yapılan ön çabalardır" (Başar, 1999: 11 ).

İnsan yaşınını böyle yakından ilgilendiren, insan yaşamına yön veren, geleceğini
şekillendiren eğitimin önemi herkesçe bilinen bir gerçektir. Eğitimin bir alt sistemi olan
denetim de eğitimden ayrı düşünülemez. Her sektörde olduğu gibi, özellikle eğitimde
denetim faktörünün mutlaka etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

2.2. DENETİM
Denetim, inceleme, araştırma, kontrol etme görevlerinin

yanında işbaşında

eğiterek rehberlikte bulunmayı ve düzeltip geliştirmeyi de amaçlayan bir süreçtir.
Erdem'in

1987'de yayınlanan çalışmasında, teftiş sözcüğü şu şekilde açıklanmıştır;

"Teftiş sözcüğü Arapça bir kavram olup, inceleme, araştırma, soruşturma, doğruyu
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bulmak için arama, tarama, muayene ve kontrol etme anlamına gelir" (Aktaran: Taymaz,
2002: 3).
Taymaz'a (2005:3) göre teftiş, bütün devlet dairelerindeki görevlilerin kanun ve
nizamname hükümlerine göre, vazifelerini hakkıyla ifa edip etmediklerini, aykırı hareket
ederek memuriyet

vazifelerini

yerine getirmede

ihmal ve dikkatsizlik

gösterip

göstermediklerini, suistimal yapıp yapmadıklarını tespit ederek, haklarında gereken
yasal işlemlerin yürütülmesi için devlet dairelerinin teşkilat kanunlarına göre tayin
edilmiş müfettişler, murakıplar veya bu işle görevlendirilmiş memurlar vasıtasıyla
yapılan işlemdir, şeklinde açıklanmıştır.

Başar'a (I 995) göre, denetim, iyi bir yönetimin vazgeçilmez parçasıdır, çünkü
yönetim süreçlerinden biri denetimdir. Denetlemediğiniz iş, sizin istediğiniz şekilde
değil, yapanın istediği şekilde yapılır.

2.2.1. Denetimin Eğitimdeki Önemi

Her alanda olduğu gibi eğitimde de denetimin önemi çok büyüktür. Etkili
eğitimin gerçekleştirilmesini sağlama çabalarında denetim, insan ilişkilerine dayalı bir
süreç olarak, işlevsel bir belirleyiciliğe sahiptir.
Kasapçopur'a

(2007:8) göre, çağımızda hızla ilerleyen bilim ve teknoloji,

bireylerin ve toplumların sosyal ve ekonomik yaşantısını , değişme ve gelişme yönünde
ciddi bir şekilde etkilemekte, bunun paralelinde kurumların yapısını ve işlevini de
değişikliğe zorlamaktadır. Böylece sistemdeki dengeler bozulmaya yüz tutmakta, yeni
durumlara uyum sağlanabilmesi için denetim ve rehberlik hizmetlerinin önemi daha da
artmaktadır.

\':>

Eğitimde denetim "uygulamaların başarı derecesini objektif olarak belirleme
sürecidir. Bu nedenle teftiş ve değerlendirme, eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır"
(Kaya, 1986: 148).
İnsan yaşamındaki tüm alanlarda, özellikle de eğitim alanında denetimin çok
büyük önemi vardır. Eğitimde yetiştirilecek olan geleceğin nesilleridir. Onların iyi
yetişmesi, planlanan amaçlar doğrultusunda istenilen kazanımları elde etmesi, ülkenin
geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.
Tümkaya'ya
yönetebilen

(2000:2) göre, denetim odağı, aynı zamanda kendi kendini

toplumsal

süreçlerdeki

rolünün ve sorumluluğunun

bilincinde

olan

bireylerden oluşan bir toplum meydana getirmek açısından değer taşımaktadır. Eğer
böyle olursa, öğretmenler kendilerinden kaynaklanan problemler olup olmadığının
farkına

varıp

değiştirmek

için uygun

çözüm

yollarına

girişebilirler.

Bu

da

olumsuzlukların zamanında giderilmesi açısından son derece önemlidir. Öğretmenlerin
kendilerindeki isteksizliği, yetersizliği ve tükenmişliği algılayıp gidermeye çalışmalarını
sağlayabileceği gibi , öğrencileri meydana gelebilecek olumsuzluklardan korumalarını
aynı zamanda da daha nitelikli bir eğitimi de beraberinde getirecektir.
Gökçe'ye (1994:73-74) göre, sistem amaçlarının gerçekleştirilmesinde
düzeyde

verimin elde edilmesinde

gerçekleştirilmesinde,

denetimin, eğitim örgütlerinin

çıktıların değerlendirilmesinde

en üst

amaçlarının

önemli bir paya sahip olduğu

an Iatılmaktadır.
Denetimin öneminin ve Milli Eğitim Sistemi içerisindeki gerekliliğini Turan,
(2005), denetimin, yönetim sürecinin vazgeçilmez bir öğesi olduğunu, isminin, teşkilat
yapısı değişse de denetimden vazgeçmeyi öngören herhangi bir yönetim anlayışı henüz
teorik düzeyde dahi olsa ortaya konmamış ve kabul görmemiş olduğunu açıklamaktadır.
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Ayrıca

Milli

olmayacağını

Eğitim

Sistemi

içerisinde

de

denetimden

vazgeçmenin

mümkün

söylemektedir.

Eğitim ve öğretim amaçlarının bir okulda gerçekleştirilip

gerçekleştirilmediğinin

ortaya çıkarılması ancak denetimle sağlanabilir.

"Önceden
kurumlarında,

kararlaştırılmış

olan

eğitim

başta okul ve eğitim yöneticileri

gerçekleştirilme

derecesi, teftiş ve değerlendirme

ve

öğretim

amaçlarının

eğitim

olmak üzere tüm görevliler tarafından
ile saptanır" (Kaya, 1986: 14 7-148)

2.2.2. Eğitim Denetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Denetim kavramı, soruşturma işlemlerini de kapsamakla birlikte, eğitim-öğretim
kurumunun amaçlarına ulaşabilmesi için kurum çalışanlarına yapılan mesleki yardım,
rehberlik ve yönlendirmeyi de kapsar. Denetimdeki gelişmeleri etkileyen kavramlar
aşağıda verilmiştir:
2.2.2.1. Bilimsel Denetim:

Bilimsel eğitim denetimi yeniliklere , yeni gelişmelere ve uygulamalara açık,
sürekli gelişme içindedir. Bilimsel denetim, sürekli kendini yenileyen, değişen ve
gelişen çağa ayak uydurabilen,

bilimsel yöntem ve uygulamaları

kullanabilen

denetimdir.

Bilimsel denetim, çağdaş ilkelere uygun, kesinlikten uzak, olasılığa yer veren
denetim şeklidir.
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Cengiz'e ( 1992) göre bilimsel teftişin, yalnız denetleme, kontrol, soruşturma,
mesleki rehberlik ve personel değerlendirme ile sınırlı olmayıp, bilimsel yönünün,
yeniliklere ve alan araştırmalarına dayandığı açıklanmaktadır. Kurumun amaçlarına
ulaşmak üzere kaynakların en etkili şekilde kullanılması, ürünün nitelik ve niceliğinin
artırılması için bilimsel yöntem ve araçları aramayı öngördüğü, yöntem ve araçları yeni
gelişirilmiş ve uygun olan, kullanılan verileri araştırma ve incelemelere dayalı bulunan,
teorilerin uygulamaya dönüştürülmesi,

aktarılması, çağdaş yeniliklere açık olması,

belirlenmiş yasa ve ilkelere uyabilmesini öngören belirli bir sisteme göre planlı yapılan,
kesinlikten uzak ve olasılığı içeren, disiplinler arası niteliklere uygulanabilen teftiş şekli
olduğu açıklanmaktadır (Aktaran: Taymaz, 2005: 8-9).

2.2.2.2. Eğitsel Liderlik:
Denetimin eğitsel liderlik yönü çok önemlidir. Denetim etkinlikleri, eğitim
öğretim kurumlarında eksik, hatalı ve aksayan durumların saptanıp giderilmesi ve
böylece eğitimde başarı sağlanmasını amaçlar. Bunun yanında okul çalışanlarının
yetiştirilmesini ve mesleki gelişmelerini de sağlar. Bu anlamda yapılacak liderlik, ve
mesleki yardımla, kurum ve birey gereksinimlerini karşılayan, yardım eden bir denetim
şeklidir.
Taymaz, (2005 :9) teftişte eğitsel liderliğin, çalışma planının en iyi şekilde
uygulanmasını, aksayan yönlerin saptanmasını ve giderilmesini, başarı elde edilmesini
amaçlarken, kurum personelinin yetiştirilmesini ve yönetilmesini de ihmal etmediğini
açıklamaktadır. Yapılacak liderliğin yol gösterici, toplumsal gereksinmeleri karşılayan,
olguların çözümlenmesinde

işbirlikçi, önlemler önerici, istek ve yetenekleri ortaya

koyan, bireysel ve grup görüşmeleri çalışmalarına yer ve önem veren çalışmalar
olduğunu belirtmektedir.
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2.2.2.3. Yapıcı ve Bulucu Denetim:
Eğitim-öğretim kurumunun amaçlarının gerçekleşmesine engel olan, ilerlemeyi
yavaşlatan kusur ve eksikliklerin bulunması ve giderilmesi gerekir. Denetimde insan
ilişkileri, mesleki yardım ve rehberlik önemli bir yer tutar. Hataların, aksayan yönlerin
bulunması kadar, bu durumun giderilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.
Taymaz, (2002: 9), yapıcı ve bulucu teftişi, kurum amaçlarını gerçekleştirmek
üzere çaba sarf eden personelin çalışmalarında eksik ve geliştirilmesi zorunlu görülen
hususların bulunması yanı sıra, bunların yerinde ve zamanında giderilmesi yollarının
aranıp uygulandığı ve insan ilişkilerine rehberliğe, mesleki yardıma, grup çalışmalarına
yer verildiği bir teftiş şekli olarak açıklamaktadır.
Gökçe'ye

(1994:78)

göre,

eğitimin,

okulun

ve

derslerin

amaçlarının

gerçekleştirilmesinde ve denetimin etkililiğini arttırmada, son derece önemi bulunan
denetim ilkeleri; amaçlılık, planlılık, durumsallık, açıklık, demokratiklik, bütünlük,
süreklilik ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurma ve iyi insan ilişkilerini temele
alma olarak sıralanabilir.

2.2.3. Eğitim Denetiminin Amacı

Eğitim denetiminin

amacı, durumu saptama, değerlendirme,

düzeltme ve

geliştirmeyi sağlamaktır. Bu nedenle eğitimde denetim durum saptama, değerlendirme,
düzeltme ve geliştirme unsurlarını içermektedir.
Durum saptamada yapılan eğitim ve öğretimin mevzuata uygun olup olmadığı
kontrol edilirken, bir yandan da eğitimin amaçlarında herhangi bir sapmanın olup
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olmadığına

bakılır.

Amaçlarda

oluşabilecek

çıkarılarak bunların düzeltilmesi

"Denetimin
saptamak,

daha

geliştirmektir"

temel
iyi

nedenleri

ortaya

örgütün

alabilmek

amaçlarının

için

gerekli

gerçekleştirilme
önlemleri

derecesini

almak

ve

süreci

(Aydın, 1986: 1).

Değerlendirme
ölçümün ölçütlerle

aşamasında

ise, yargıda

karşılaştırılarak

gereksinim

bulunma

işlemi yapılır.

bir yargıda bulunulur.

amacı gelişmeye neden olmaktır. Değerlendirme
verilerine

sapma

için çözümler aranır.

amacı,

sonuç

sapmaların

vardır. Değerlendirme

Yapılan

Değerlendirmenin

yapabilmek

bir

en önemli

için iki araştırma sürecinin

mevcut durumun

geliştirilmesine

olanak

sağlayan bir işlemdir.

Başar, 1995 yılında yayınlanan
kontrol,

değerlendirme,

denetimden

düzeltme-geliştirme

"çağdaş denetimin

etkinliklerini

tanılama ya da

kapsaması

onu

klasik

farklı kılmıştır" (Aktaran: Akyüz, 2001: I 9).

Durum

saptama

basamaklarıdır.

Durum

düzeltme

çalışmasında,

ve geliştirme

amaçlarından

ve değerlendirme
saptama

işlemleri,

ve değerlendirme

aşamalarının

yapılması

biri de düzelme yapıldıktan

düzeltme

ve geliştirmenin

yapıldıktan

gerekir.

sonra

doğal

Eğitim denetiminin

sonra geliştirme

çalışmalarının

ilk
olarak

en temel

yapılmasıdır.

Bu çalışmalara örnek olarak hizmet-içi eğitimleri sayabiliriz.

2.2.4. Denetim ve Rehberlik

Günümüzde

yeni denetim anlayışının

yardım ve rehberlik boyutudur.

Eğitim-öğretim

en önemli yaklaşımı,
kurumlarında

denetimin

çalışanların

mesleki

karşılaştıkları

sorunların çözümüne en önemli katkı, denetmen tarafından yapılacak olan rehberliktir.
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Kepçeoğlu (1990) ve Jones'a (1963) göre, rehberliğin çok çeşitli tanımları vardır.
Bireye götürülen yardım açısından rehberlik; seçim ve uyum yapmada, var olan
problemleri çözmede ve bireyin kendisini tanımasında, bireye sunulan yardım olarak
tanımlanmaktadır (Aktaran: Akyüz, 200 I: 30).
MEB tarafından 1991 yılında yayınlanan yayında, denetmenlerin liderlik ve
yardım rollerinin, okul çalışanlarının çevreye ve okula uyumuna, kendi kendilerini
yetiştirmelerine,

öğretme-öğrenme

öğrenci rehberliğine

sürecini geliştirmelerine,

ve kol çalışmalarına

yardımcı

okul-çevre

olma hizmetlerini

ilişkilerine,
kapsadığı

belirtilmektedir (Aktaran: Bursalıoğlu, 1981: 173).
Karagözlü (1985) ve Mckeen ve Mies (1985)'e göre çağdaş eğitim denetiminde
öğretmenlere karşılaştıkları sorunların çözümünde ve eğitimin amaçlarına uygun olarak
gerçekleştirilmesinde

ihtiyacı olan rehberlik ve yardımı sağlamakta denetmenlerin

rehberlik rollerinin ön plana çıkmakta olduğu açıklanmaktadır (Aktaran: Akyüz, 200 I:
2)

2.2.4.1. Denetimde Yapılan Mesleki Yardım ve Rehberliğin Etkileri

Eğitimin bir alt sistemi olan denetimin durum inceleme, durum saptama,
değerlendirme

görevlerinin

yanında, düzeltme ve geliştirme

görevleri de vardır.

Özellikle saptanan durumun düzeltilmesi ve geliştirilmesi, eğitim denetiminin en önemli
boyutudur. Bu da denetmenlerin yapacağı mesleki yardım ve rehberlikle sağlanabilir.
Kapusuzoğlu'na

(2004) göre, okulun, eğitimsel kararların oluşturulmasında,

öğretmenlere, öğrencilere ve okul çevresine yaptığı katkının ne kadar olduğu ve her
öğrenciye kapasitesinin son noktasına kadar geliştirmesi için ne önemde program
düzenlenmesi yaptığının belirlenmesinin çok önemli olduğu anlatılmaktadır.

19

Gökçe'ye

(1994:73-74)

göre,

eğitim

denetiminin,

öğretmenlerin

gelişiminin teşvik edilmesi, eğitimin amaçlarının yeniden belirlenmesi
öğretim

araç

ve

yöntemlerinin

değerlendirilmesinin

geliştirilmesinin

geliştirilmesi

gibi eylemleri

teşvik

mesleki

ve düzenlenmesi,

edilmesi

içeren ve öğrenmeyi

ve

eğitimin

kolaylaştıracak,

örgütün amaçlarına ulaşacak şekilde öğretmenin davranışını doğrudan etkileyen ve örgüt
tarafından

resmi olarak belirlenen

davranışlar

olduğunu

belirtmektedir.

da görüldüğü

Burada

olarak değerlendirilebilen
gibi

eğitim

bir denetim

denetiminin,

okulun,

dolayısıyla eğitimin gelişimine katkılarının büyük olduğu vurgulanmaktadır.

Seminerlerin
vurgulanmaktadır:

öğretmen

gelişimi

"Değerlendirmeler

ıçın

sonucunda

ne

denli

önemli

olduğu

şöyle

gerek duyulan seminer ya da çalışma

planlarının yapılması öğretmen gelişimi için çok önemlidir"

(Gözütok, 2004:243).

Özmen ve Güngör'e (2008: 144) göre denetim, durumu belli ölçütler temelinde
değerlendirmek ve önlemler almaktan çok, sürekli olarak iyileştirme ve geliştirmeyi
temel alan 'geliştirici denetim' anlayışına doğru kaymaktadır. Böyle bir anlayışta
denetimin

başarılı

olmasının,

denetmenlerin

çok

yönlü

olarak

kendilerini

yetiştirebilmesine ve iyi insan ilişkileri bilgi ve becerisine sahip olmalarına bağlı olduğu
an I atı Imaktadır.
Denetimin mesleki gelişimi sağlayan rehberlik yönünün, eğitim ve öğretimin
amaçlarına ulaşması açısından önemi büyüktür.
Denetmenlerin

mesleki yardım ve rehberlik rolü, öğretmenlere

gereksinim

duydukları konularda yardım etmeyi, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı ve
kendilerini gerçekleştirmelerine yardımı amaçlamaktadır (Akyüz, 200 l: 3).
Sürekli olarak iyileştirici ve geliştirici denetim anlayışı hızla yayılmaktadır.
Aydın'a (1986:15) göre, denetimin en önemli amaçlarından biri, öğretmenlerin ve
öğrencilerin görüş ufuklarını genişletmektir. Denetimin diğer bir önemli amacı da sürece
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katılanlarda
çabalarının

gelişme

isteği yaratmaktır.

Bir şeyi çok isteme ve güdülemenin,

eğitim

sonucunu etkileme ve kalitesini belirlemede dikkate alınacak ölçüde ağırlık

taşıdığı belirtilmektedir.

Çağdaş denetimin en önemli önceliklerinden

biri de öğretimin niteliğini artırarak

öğrenci başarısını sağlamak, dolayısıyla okulun gelişimine katkıda bulunmaktır.

Wiles, (1963, 10), sınıftaki öğretimin niteliğini artırmak ve öğrenci başarısını

sağlamak çağdaş denetim yaklaşımlarının önceliklerinden olduğu ve çağdaş eğitim
denetiminde de öğrenme ve öğretme sürecinin geliştirilmesi için öğretmenlere yapılan
yardımların önemli olduğunu belirtmektedir. Ayrıca öğretmenlerin tüm potansiyellerini
fark etmelerinin sağlanmasında ve etkili biçimde kullanmalarında kendilerine gerekli
yardımın yapılmasının çok önemli olduğunu belirtmektedir (Aktaran: Taşdan, 2008: 7576),

Yukarıda
potansiyellerinin

da

görüldüğü

gibi

farkına varmalarına

eğitim

denetimi,

neden olur.

öğretmenlerin

Denetimin,

kendi

öğretmenlerin

ve

yöneticilerin mesleki yeterliliğini, performansını ve öğrencilerin de başarı düzeylerini
geliştirecek şekilde düzenlenmesi çok önemlidir. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Müfredat
Laboratuvar

Okulu

Uygulamalarının

Yaygınlaştırmasına

ilişkin

Yaygınlaştırma Sürecinde Eğitim Kurumlarında Yapılacak Uygulamalar

Yönerge'de
kısmında

teftişin öğrencilerin başarı düzeylerini etkilediği görüşü şu şekilde yer almaktadır:
"Eğitim öğretim ve yönetim sürecinin teftişi, öğretmenlerin ve yöneticilerin
kendi alanlarındaki

mesleki

yeterliliğini,

performansını

ve öğrencilerin

başarı

düzeylerini geliştirecek şekilde düzenlenir" (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler
Dergisi, 1999: 35).
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Eroğlu ve Erden, (2006: 36) okulun başarısında
öğrenci ve velilerin birlikte çalışmasını
planlanması

ve uygulanmasında

zorunlu olduğundan

gerektirmesi

da tarafların

müfettiş,

öğretmen,

nedeniyle, değerlendirme

sürecinin

katılımının

yönetici,

ve katkılarının

sağlanmasının

bahsetmektedir.

Oswald'a (1995) göre yöneticiler, okul programları, yönetimi paylaşma, bölgesel

karar verme gibi alanlarda daha fazla yetki ve sorumluluklara sahiptirler. Bununla
birlikte yöneticilerin, okul genelindeki ihtiyaçlara göre, hedefleri belirleme, müfredatı
seçme ve geliştirme, eğitim ve öğretim yöntemleri belirleme, aileleri bilinçlendirme,
diğer bölge okullarıyla uyumlu çalışma gibi rolleri vardır. Yönetilenlerin yeni rolünün
de, bütün personelin okul başarısındaki rollerini en yüksek düzeye çıkarmanın yollarını
bulmak olduğu görüşündedir (Aktaran: Kapusuzoğlu, 2004).
Yukarıda da açıklandığı gibi, okul yöneticilerinin yönetim süreçlerini çok iyi
bilmeleri, iletişim konusunda da iyi yetişmiş olmaları gerekmektedir. Denetim okulu
daha etkili bir öğrenme ortamı haline getirmek için gereklidir.
Sergiovanni ve Starrat'a (1993) göre, denetim, öğretmen ve denetmenlere
uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmelerine katkı sağlayan, bilgi ve becerilerini
veliler ve okul için en iyi bir şekilde kullanabilmelerine

yardım eden bir süreçtir.

Denetim okulu daha etkili bir öğrenme ortamı haline getirmek için önemlidir (Aktaran:
Can, 2008).
Denetimin diğer önemli amaçlarından birinin okulda verimi artırmak, dolayısıyla
eğitimi geliştirmektir.
Aydın'a (1986:15) göre, denetimin bir başka amacı, verimi artırmaktır .... Eğitim
sürecine katılan ya da süreçte rol oynayan etkenler ve etkenler arası ilişkilerin niteliği,
öğrenci verimliliğini önemli ölçüde etkiler. Denetimin bu etkenler ve etkenler arası
ilişkiler üzerinde durması, bu ilişkileri geliştirme yolu ile sonucu etkilemeye, verimi
artırmaya çalışması beklenir.
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"Denetim,
gereklidir.

eğitim ve öğretim uygulamalarının

Franseth'e

(1973)

göre,

eğitim

öğretim ve öğrenimin

daha iyi yapılabilmesi

olduğu görüşündedir.

Okullardaki

bir işbirliği ile katılmalarına,

eğitimin

en iyi şekilde yapılabilmesi

sisteminde

teftişin

esas

fonksiyonunun,

için ilgililere gerekli yardımda
geliştirilmesine,

için

bulunmak

bu amaçla ilgililerin

etkin

yardım eder" (Aktaran: Taymaz, 2005: 31).

2.2.4.2. Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nda

(41-2006) Rehberliğe Verilen

Önem

Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nda (41-2006) da eğitim denetiminin "rehberlik"
faktörüne önem verilmiş ve bu konuyla ilgili maddelerin yasada yer almasına özen
gösterilmiştir.

Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme

ve Yönlendirme

Kurulu (Kuruluş,

Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nda (41-2006) denetimin rehberlik yönüyle ilgili
maddeler şu şekilde sıralanmıştır:

Eğitim Denetmeni",

bu Yasa uyarınca eğitim ve öğretim kurumlarında, her türlü

denetim, değerlendirme ve rehberlik işlevlerini yürüten denetçiyi anlatır.

· uruI un amaçları 'nm (2). maddesinin (B) fıkrasına göre;
Eğitim

ve

öğretimde

verimliliğin

artırılması,

her

seviyedeki

öğretim

programlarının amaçlarına ulaştırılması ve eğitim ve öğretim etkinliklerinde, Bakanlığın
belirlediği çağdaş

kaliteli eğitim standart\anna u\a~\\mas\ \Ç,\n )'önet\c\, ö~etmen 'le

diğer persone\e yardımcı olup, işbir\iği ve onlara yol gösterici rehberlikte bulunmak,
işbaşında eğitim hizmeti sağlamak ...
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Üst Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları'nın (5). Maddesine göre;
Kıbrıs

Türk

Milli

eğitiminin

gelişmesini,

gençliğin

yetişme

düzeyinin

saptanmasını, milli eğitimin amaç ve ilkelerini, Bakanlığa bağlı olsun veya olmasın tüm
eğitim ve öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerince eksiksiz uygulanmasını
sağlamada yardımcı olmak ve bunlara tek tek veya zümreler halinde rehberlikte
bulunmak;
Üst Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları'nın (13). Maddesine göre;
Eğitim ve öğretim kurumlarının amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda etkin ve
verimli çalışmalarına

rehberlik etmek; Kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümü

sağlamak ve işbirliğini geliştirmek;
Üst Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları'nın (18). Maddesine göre;
Eğitim ve öğretim etkinliklerinin daha verimli, daha etkin ve daha kaliteli
olabilmesi için eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğretmenlere yardımcı olmak ve
rehberlik etmek;
Üst Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları'nın (22). Maddesine göre;
Yönetim

ve eğitim

alanında

görev yapan

her derecedeki

yönetici

ve

öğretmenleri, değişimlerden ve gelişmelerden haberli kılmak; onlara etkili bir kaynak
hizmeti sunmak ve çağdaş rehberlik işlevlerini yerine getirmek;
Okul Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulunun görev, yetki ve
sorumluluklarının (Ç) bendine göre;
Okul ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesindeki önceliklerin belirlenmesinde
okul idaresine rehberlik sağlamak;
Eğitim Başdenetmenlerinin,

bu Yasaya ekli İkinci Cetveldeki kadro hizmet

şemasında belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yanında Üst Kurulca yapılacak plan,
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iş programı ve işbölümü

esasları çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olduğu

görevler ve kullanabileceği yetkilerin (1). Maddesinin (Ç) fıkrasına göre;
Ders, öğretmen ve kurum denetlemelerinde ve değerlendirmelerinde

dikkate

alınacak ilke ve ölçütler çerçevesinde öğretmenlere rehberlik etmek, yön vermek ve
onları i~ında

eğitmek; bu amaçla, gerek duyulması halinde, Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti'ndeki

veya dışındaki

üniversitelerde

çalışan öğretim

elemanlarının

yardımına başvurmak;
Eğitim Denetmenlerinin Görev ve Yetkilerinin (2). Maddesine göre;
Üst Kurul gerek görmesi halinde, öğretmenlere rehberlik etmek, yön vermek ve
onları işbaşında eğitmek ve değerlendirmek amacıyla, Üst Kurulun belirleyeceği gerçek
veya tüzel kişilerle veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki

veya dışındaki

üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarından eğitim denetmenlerine teknik destek
sağlayabilir.
Milli

Eğitim

Denetleme,

Değerlendirme

ve

Yönlendirme

hazırlanmasından önce Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nda

Yasası'nın

çok az sayıda eğitim

müfettişi görev yapmaktaydı. Bu sayı da tüm okulların denetimi, özellikle okul
çalışanlarına yapılacak mesleki yardım ve rehberlik hizmetleri yönünden yetersiz
kalmaktaydı. Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları) Yasası çıkarıldıktan sonra eğitim denetimindeki büyük bir
eksiklik sona ermiştir.
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2.3. OKUL BAŞARISI VE GELİŞİMİ

Eğitim denetiminin en önemli amaçlarından biri de denetim sürecine katılanlarda
bir gelişme meydana getirmektir. Öncelikli görevi, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve
fiziksel yönden en iyi kazanımları elde etmelerini sağlamak olan okullardaki öğretmen,
idareci ve diğer personelin eksik ve aksayan yönlerini tespit edip düzeltme ve gelişimini
sağlamayı amaçlayan denetim etkeni, okulun gelişimi ve başarısına dolaylı olarak büyük
katkılar sağlamaktadır.
Aydın' a (1986) göre, denetim öğretimin geliştirilmesine il işkin bir kavram ve
süreçtir. Ayrıca denetimin her okulun farklı düzeyde ve nitelikte öğretimsel denetime
ihtiyacı olduğu ve öğrenme ve öğretme sürecini geliştirmek ve etkili kılmak için sınıf içi
etkinlikler üzerinde odaklaşan planlı ve programlı eylemler bütünüdür.
Kapusuzoğlu'na

(2004) göre, okul yapısını

biçimlendiren

rol, ilişki ve

sorumluluklarda yeni anlayışlar geliştirme, örgütsel yenileşme ve okul kültürü oluşturma
sürecinde, vizyon sahibi olunması ve bunun uygulamaya yansıtılmasının gereklidir.
Okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer okul işgörenlerinin becerileri, iyi yetişmiş
olmaları ve mesleğe olan bağlılıkları, okulun gelişimi ve başarısını etkileyen etkenlerden
en önemlileridir.

Başar'a

(1995:11)

göre, okul ortamı ve bunun etkenleri,

okula ilişkin

değişkenlerin ikinci grubunu oluşturur. Bu değişkenlerden biri, olanakların konusunu da
içeren yönetici yeterlikleri ve tutumudur. Buna öğretmen ve diğer işgörenlerin yeterlik
ve tutumları da eklenebilir. Yetişmiş ve becerikli yöneticiler, olanak kullanımı olduğu
kadar, yeni olanaklar sağlamayı da gerçekleştirebilir.
Okul başarısı
yöneticileridir.

ve gelişimi

üzerindeki

en önemli

etkenlerden

biri okul

Okulun gelişimi demek, öğrencilerin de aldıkları eğitim-öğretimin
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gelişimi

demektir.

Bu yönde

çalışan

ve başarı

sağlayan

yöneticiler,

okullarının

gelişimine büyük katkıda bulunmaktadırlar.

Bursalıoğlu'na
üzerindeki

(l 969:5)

göre, okul idaresi ve idarecisinin

etkisi büyüktür. Ayrıca, okul idarecilerinin

merkez organizasyonunu

Yönergesi

Amaçlardan

da etkilemekte olduğu açıklanmaktadır.

Rehberlik

ve Teftişin

biri de; "Kurumların

çalışmadıklarını

başarısı

mesleki yetişme ve niteliğinin,

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Müfettişleri
Teftiş

sistemin

denetlemek,

program

değerlendirmek,

(İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları

Amaç

ve

Başkanlıkları

İlkeleri

ve düzenleyici

Rehberlik ve

bölümündeki

kurallara

uygun

Genel
çalışıp

düzeltici ve geliştirici önlemler almak"tır.

Rehberlik ve Teftiş Yönergesi., 200 I)

Russell'a (2005: 188-189) göre, insan ilişkilerindeki gibi eğitimde de sevgi ve
bilimin

önemli

rol

oynamaktadır.

Bununla

birlikte,

çocukların

eğitiminin

geliştirilmesinde her türlü adım, çocukları seven ve bilimin kendilerine öğretebileceği
her şeyi bilen insanlar tarafından atılmış olduğu belirtilmektedir
"Çağımızda eğitsel çıktıları geliştirme ve yüksek kalitede bir okul oluşturma
sürecini sağlamlaştırma açısından düzenli bir gelişim son derece önemli ve gereklidir"
(Kılıç, 2006: 52).
Okul gelişim araştırmasının bir çok değişik özelliği vardır. Bu durumu çoğu
insan yararlı bir şey olarak görebilir.
Harris ve Bennett'e (200 I: 152) göre, okul gelişimi için gereken bazı özellikler
vardır, bunlar; eğer bir okulda gelişim sağlanacaksa bu, o okuldaki bütün çalışanların ve
okuyanların katkısı ve katılımı ile gerçekleşebilir. Bu gelişimin yararlı ve kalıcı olması
için, okuldaki insanlar tarafından sahiplenilebilmesi gerekmektedir.
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Gelişim sağlanırken
bugünku

kültürünün

atılacak bir başka önemli adım da okulun geçmişteki

öğrenilmesi

ve kültürdeki

yapılaşmanın

nasıl

ve

sağlandığının

anlaşılmasıdır.

Kaykanacı'ya

(2003: 137) göre, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na

okul müdürlerinin

yönetim

işlerine

yapmış olduğu araştırmada,

verdikleri

kayıt kabul ve devam işleri; personele
yapma;

büro

tarafından

işleri;

yüksek

önem ve harcadıkları

binanın eğitime hazırlanması;

derslerin amacına uygun olarak yürütülmesini

okul-aile
derecede

bağlı ilköğretim

yönetim

zamanla

işlerini planlama;

sağlama; başarıyı değerlendirme;

uygun çalışma ortamı hazırlama;

işbirliği;
yapılmakta

okulu

çevreye

olan

tanıtma

ilgili

öğrenci
iş bölümü

işlerinin

ve

zaman

harcanan

etki

ederek

mesleki

müdürler

işler

olduğu

bulunmuştur.
Denetimin
sağlanmasında

zamanda
buluşlarla

(1986:13)

onların

sağlamalıdır.

kaynak

olarak

gelişimlerinin

önemli rolü vardır.

Aydın'a
oynayarak,

öğretmene

kendi

göre,
kendilerine

Bu yaklaşımla

öğretmenlerin
sürekli

denetmen, öğretmenlere

sadece

gelişmesi

amaçların

eğitim

anlamalarını
anlaşılması

de sağlanmış

olarak beslenmeleri,

onların mesleksel gelişmelerinde

amaçları

gerekli kaynaklık rolünü
ve yorumlamalarını
sağlanmış

olur. Öğretmenlerin
sürecine

önemli rol oynar.

ilişkin

olmaz,

aynı

en son bilgi ve

kararlara

katılmaları,
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2.4. KIBRIS'TA DENETİMİN TARİHSEL GEÇMİŞİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

Kıbrıs'ta ilk eğitim denetimiyle ilgili kayıtlara 1880-1881 yıllarına ait bilgilerde
rastlanmaktadır.
1881 'de yapılan nüfus sayımına göre, Kıbrıs'taki ilk müfettiş kaydına 1880 yılı
olarak rastlanmaktadır.

Ayrıca müfettişlerin

köy ve kasabaları

hayvan

sırtında

dolaştıkları konusunda bilgilere ulaşılmıştır.
Behcet'e (1969:255) göre, 1881 yılı nüfus sayımında, Maarif Dairesi'nde Türk
okulları ile ilgili personel şu şekilde belirtilmektedir:
Rev. J. Spencer (I 880): Okullar müfettişi
Refet Efendi (?): Maarif Dairesi memuru, tercüman ve müfettiş yardımcısı idi.
Bununla birlikte okulların teftişinde, müfettişin Lefkoşa kasabası hariç Kıbrıs'ın
diğer köy ve kasabalarını hayvan sırtında dolaşıp okulları teftiş ettiği belirtilmektedir.
Behcet, (1969:68), 1880-188 I yıllarında o zamanın nakib ul eşraf kaymakamı
(müftü sekreteri) olan Osman Nuri'nin İstanbul'a giderek bir Kıbrıslı olan sadrazam
Kamil P~şa ve Maarif Nazırı Münif ile yaptığı temasların

olumlu sonuç verdiğini ve

Kıbrıs'ta lüzumlu yerlerde Osmanlı hükümeti masrafıyla 12 ilkokul açılmasına karar
verilip açılacak Osmanlı ilkokulları müfettişliğine Osman Nuri'nin tayin edildiğini
açıklamaktadır.
1883 yılında Osmanlı ilkokulları müfettişliği görevini alan Osman Nuri, bu
görevini 1889 yılına kadar sürdürmüştür.
1883'ten 1889 yılına kadar Osmanlı ilkokulları müfettişliğini Osman r-ıun
yaptığı, bu arada müfettiş muavini Rüstem Efendi (1885) ve Osman Nuri'nin ölümü
üzerine 1890 yılında müfettişliğe Ata Köroğlu, müfettiş muavinliğine de Tayyip Efendi
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tayin edildiler.

1907 yılından sonra ise Mevlit Efendi, hem idadi muallimi ve hem de bu

okulların müfettişi olarak çalışmıştır (Behcet, 1969:69).

Aşağıda da görüldüğü
Maarif Komisyonu'na

Behcet'e
naibine

İlkokulların

ile

dair

Başkanlığı'na

göre, zamanın

I 907'de

teftişi

yönetilmediğine

müfettişi ve müfettiş

muavini,

o zamanki

alınmıştı.

(1969:69)

24 Mayıs

gibi zamanın

gönderilen

bir yazıda

idamesinin
idadi

Maarif Nazın

Kıbrıs

Baş Kadı Numan

Osmanlı

Maarif

müdüründen

Mustafa

şikayet

Haşim'den

mektepleri

Komisyonu
alındığı,

Efendi tayin edildiği,

Kıbrıs

için özetle,

tarafından

Maarif

ıyı

Komisyonu

diğer münhaller

için münasip

tayinler yapılması, okulların teftişi için 630 kuruşla tayin edilen Ata Efendi ile 300 kuruş
maaşla tayin edilen müfettiş
alınması

ve

tasdikinden

okulların

öğretmenlik

Tayyip Efendi'nin

neticeleri

ile

de Maarif

müfettişlerin

Komisyonu'na

müşahedeleri

sonra iki ayda bir kere rapor halinde

komisyon

Maarif Nezareti'ne

karar verildiği yazılmaktadır.

Maarif

müfettişinin

hem ilkokulları

teftiş etmek,

hem de idadide ders veren

görevleri vardı.

Osmanlı
numaralı

teftiş

geçirildikten

gönderilmesine

yardımcısı

mektepleri

kararında

Maarif

ise Maarif

Komisyonu'nun

müfettişi

Mevlit

10 Aralık
Efendi'nin

1908 tarih

senede

ilkokullarını

teftiş edip, geri kalan günlerde

idadide ders vermesi

edildiğinin

hem

hem

bildirilmesine

İdadi

Komisyonu'na

ve

karar verildiği belirtimektedir

1905 yeni Maarif

Kanununa

göre,

de

İstanbul

ve 148

2 defa Osmanlı
için muallim tayin

Maarif

Nezareti'ne

(Behcet, 1969:70).

I 905-1906

arasında ilkokul müfettişi de vardı. Üyelerin içinde;
Ahmet Cemal "ilkokul müfettişi" olarak,

Maarif

Encümeni

üyelerinin

30

Rev C. F. D. Newham
yapmaktaydılar

da "Okullar

müfettişi

olarak

görev

okutulacak

kitaplarla

(Behcet, 1969:83).

Maarif

Encümeni'nin

ilkokulları programlarının

kararına

göre, ilkokullarda

köy

tespit edilmesi görevini yapacak olanların biri müfettişti.

I 905-1906 Maarif Encümeni

'nin aldığı başlıca kararlardan

Ziyai ile Türk ilkokul müfettişi

Ahmet

tespitle köy ilkokullar programını

kararlaştırmalarına

görülmektedir

ve sekreter"

Cemal' ın ilkokullarda

birinin "Hacı Hafız
okutulacak

memur edilmiştir"

kitapları

kararı olduğu

(Behcet, 1969:83).

I Eylül I 920 tarihinde yayınlanan ve uygulamaya

konulan Kıbrıs Müslümanları

için maarif kanununda, okullar baş müfettişinin İngiliz olduğu görülmektedir.

Okullar baş müfettişi, kasabalarda kurulacak olan okul komisyonlarının

da doğal

üye olacaktı.

"Kasabalarda
okul komisyonu

Türk Belediye azaları dahil olmak üzere o kasabanın ehalisinden

tayin edilecek,

kasaba komisyonunda

okullar baş müfettişi

ile evkaf

murahhası veya vekili tabii aza olacak" (Behcet, 1969: l 70-171 ).

İngiliz Egemenliği Dönemi'nde

okul bahçelerinin

bakımı ve geliştirilmesine

bir önem verilir ve ders yılı boyunca denetlenip yönlendirme

ve değerlendirme

özel

yapılır,

yıl sonunda da o yılın Türk ve Rum okul bahçesi .birincileri ilan edilip ödüllendirilirdi
(Feridun, I 990:46).

Müfettiş münhalleri

yine müdür ya da öğretmenler

tarafından

doldurulan

terfi

yerleriydi. Ancak 1954 yılına kadar ortaöğretim için herhangi bir teftiş kadrosu yoktu.
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Feridun, (1990: 74), lisede bir yıl, İngiliz Okulu'nda üç yıl kimya öğretmenliği
yaptığını sonra, 1 Eylül I 954'te başlamak üzere Maarif Dairesi'nde "Inspector of
Science" (Fen Müfettişi) görevine atandığını, o zamana kadar Daire'nin yapısında pek
fazla fonksiyonu olmayan İngiliz bir "Chief Inspector" (Baş Müfettiş) ile sadece
ilkokulların idare, denetim ve teftişinden sorumlu biri Türk, diğeri Rum iki İlkokul Baş
Müfettişi ve herbirinin altında, sırasıyla, hepsi Türk ve hepsi Rum olan teftiş
kadrolarının olduğunu yazmaktadır. Bu kadroların her birinde bölge bölge ilkokullardan
sorumlu ilkokul müfettişleriyle, müzik, resim, ev idaresi, beden eğitimi ve tarım
konularında "Organizer" denilen uzman müfettişler olduğunu, ama ortaöğretim ıçın
herhangi bir özel teftiş kadrosunun mevcut olmadığını belirtmektedir.
Kısa süre sonra teftiş kadroları Türk ve Rum Başınüfettişlikleri olarak ikiye
ayrıldı.
" ... İki yıl sonra teftiş kadroları Türk ve Rum Başmüfettişlikleri olarak ikiye
ayrılacak ve ilk ve ortaöğretim müfettişleri kendi başmüfettişleri altında birleşecekti"
(Feridun, 1990: 74).
Feridun, (1990:95-96), İngiliz döneminde Kıbrıs'ta ilk kez Ortaöğretim Teftiş
Birimi'nin kurulması için Vali, Maarif Dairesi'ne, Ortaöğretiın Teftiş Birimi'ni kurma
emri ve yetkisi verdiğini, birim önceleri Türk-Rum karma olarak kurulmaya çalışılmış
ama iki toplumdan alınan tepkiler karşısında Daire'de, ayrı ayrı Türk ve Rum
Başmüfettişleri altında ilk ve ortaöğretim müfettişlerinden oluşan iki birim kurulmuş
olduğunu böylelikle ilk Ortaöğretim Teftiş Biriminbin kurulduğunu belirtmektedir.
Feridun'a (1990:96) göre İngiliz Egemenliği Dönemi'nde teftiş sistemi disiplin
esaslarına dayanıyordu. İlk yıllarda Başmüfettiş olarak görevlendirilen Germanacos'un,
İngiliz ordusunda binbaşı olarak görev yaparken edindiği askeri teftiş alışkanlıklarından
ötürü teftişin emirlerle yürütülmesine çalıştığını yazmaktadır.
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Denetim sonunda öğretmenle dersin değerlendirmesi yapılıyor ve geri dönüt de
veriliyordu.
Feridun, (1990:96-97), ders sonunda öğretmenle konuyu ve kullandığı metodu
tartıştğıru,

yanında

tüccarların

kullandığı

karbon

kağıtlı

bir fatura

defterinin

bulunduğunu, gözlem ve önerilerini buna not edip, kopyasını da öğretmene ve gerekirse
okul müdürüne de verdiğini belirtmektedir.
Müfettişler,

eksik

gördükleri

konularla

ilgili hizmet-içi

eğitim

kursları

düzenlerlerdi. Bunun yanında müfettişlerin soruşturma görevleri de vardı.
Feridun,

( 1990:97),

müfettişlerin

öğretmenler

için

meslek

içi

kurslar

düzenlediğini söylemektedir. Bunun yanında okullarda sorun yaratan öğretmenlerin
konularıyla da uğraşmaktaydılar.
Müfettiş yollukları hükümet tarafından karşılanıyordu. 1955 yılından itibaren
ortaöğretim teftiş işleri düzenlendi ve Türk ve Rum toplumları için ayrı ayrı teftiş
kadroları kuruldu.
Feridun,

(1990:97),

İngiliz

İdaresi'nde

Kıbrıs'ta

"gezici"

sınıfına

giren

memurlara özel araba alabilmeleri için beş yıl süreli avans verildiğini, ayrıca görevde
katettikleri mil başına ödenek aldıklarıoı yazmaktadır. 1955'te Dr. Sleight'ın adadan
ayrılıp yerine Mr. Tudhope'un
verilmeye

başlandığını,

gelmesiyle, ortaöğretim teftiş işlerine bir düzen

Tudhope'un

"Her

Majesty's

Inspectors"

(Kraliçe'nin

Müfettişleri, H.M.I)'lı olduğunu ve ilk işinin iki toplum için ayrı ayrı teftiş kadroları
kurup etkinliklerine hız vermek olduğunu anlatmaktadır.
Müfettişler, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt dışı kurslarına
gönderiliyorlardı.
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Feridun,

(1990:98)

yeni

teftiş

sisteminin

geliştirilmesi

amacıyla

1957

Haziranında Oğuz ve Tevfik arkadaşlarıyla birlikte İngiltere'ye giderek yaz boyunca,
önce haziran ayında British Council'ın herbiri için yaptığı ayrı programlarla bölge bölge
okulları gezip, gerek eyaletin eğitim yöneticileriyle konuşarak, gerekse okullarda birer
hafta kalarak eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmelerinin istendiğini yazmaktadır.
İngiliz Egemenliği Dönemi'nde en çok iki yılda bir yapılan okul teftişleri ise
"Major Inspection" adı altında yapılıyordu.
Feridun, (I 990: 104-105), Mr. Tudhope'un üç yıla yakın sürdürdüğü Maarif
Müdürlüğü sırasında teftiş sistemine getirdiği bir yenilik olan "Major Inspection"
(Büyük Teftiş)'te,

her okulun, normal teftişler dışında en çok iki yılda bir "Büyük

Teftiş"e tabi tutulup kapsamlı raporlar hazırlandığını açıklamaktadır. Başmüfettişin,
okulun (ilk, orta, lise) genel teftişinden sorumlu müfettişle birlikte, Büyük Teftiş'i
yapılacak olan okulun ön bilgilerini topladığını, tüm müfettişlerin katıldığı bir toplantıda
teftiş planın hazırlandığını, okul müdürlüğüne haber verildiğini ve saptanan tarihte
başmüfettişle birlikte tüm müfettişlerin okula gittiğini anlatmaktadır. Ders müfettişleri
bir hafta boyunca tüm derslere girerken başmüfettişin, okulun genel ve idari teftişini
yaptığını; her gün sonunda teftiş heyeti toplantısı yapılıp değerlendirmelerin yapıldığını
ayrıca teftiş tamamlandıktan sonra da tüm değerlendirmeleri derleyip okul hakkında bir
"Major Inspection Report"un hazırlanması işinin de okulun teftiş sorumlusu müfettişe
bırakıldığını belirtmektedir.
Mayıs l 959 tarihli raporda da belirtildiği gibi ilköğretim okullarının teftişleri
biraz aksama göstermesine rağmen ortaöğretim okullarının teftişleri daha düzenli bir
şekilde yapılmıştır.
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Feridun'a (1990: 157-159), "Son İngiliz Maarif Müdürü Mr. T. P. Lightbody'nin
( Mayıs, 1959) raporundan yapılan alıntıda özetle; okulların teftiş sistem ve düzeninde
değişiklik olmadığından, Kıbrıs Türk Eğitim hizmetleri merkezileştirilince, Okullar Baş
Müfettişi ile Orta Eğitim Müfettişlerine normal teftiş görevleri yanında, daha önce Kaza
Maarif sorumlularının yaptığı idari görevlerin de verilmiş olduğundan bahsetmektedir.
Müfettişlerden biri resim, diğeri müzik konusunda İngiltere'de uzmanlık kurslarına
katıldığını bir diğerinin ise Türkiye'de, okul kitaplıkları ve halk eğitimi kitaplıklarının
kurulması ve idaresi hakkında eğitime gönderildiğini belirtmektedir.
Türk Cemaat Meclisi, esas teşkilat kanununa göre yetki ve sorumluluk
kademelerine göre teftiş birimi şu şekilde oluşmaktaydı:
"Teftiş:
a) İlköğretim başmüfettişi ile 4 öğretim müfettişi
b) Orta öğretim başmüfettişi ile 3 öğretim müfettişi
c) Özel ders müfettişi" (Behcet, 1969:274).
Feridun (1990: 165-166), Şubat 1959'da Federasyon Başkanlığı'na

verdiği

raporda, teftiş kadrosunda ilkokullar için I baş müfettiş, 6 müfettiş ve 2'si resim, 2'si
beden eğitimi, l 'i müzik, 1 'i okul bahçeleri, 1 'i ev idaresi için olmak üzere 7 özel ders
müfettişi 14 kişilik bir teftiş kadrosunun bulunduğunu ve bunların esas itibarıyla tavsiye,
rehberlik yanında rapor yazmak görevleri sırasında yazdıkları raporlarına gereken
kıymetin verilmediğini, terfi ve tayinlerde adaletli davranılmadığını, dolayısıyla teftiş
kadrosunun İngiliz Dönemi'nde bir lüks olmaktan kurtarılamadığını belirtmektedir. Tali
Okullar Müfettişliği'nin ise, 14 Türk tali Okulu için; Baş Müfettiş (Türkçe ve Felsefe),
Fen dersleri müfettişi, İngilizce-Coğrafya
Müfettişi'nden

Müfettişi, Tarih Müfettişi ve Matematik

müteşekkil 5 kişilik bir kadrosu olduğundan,. Edebiyat ve Ticaret

dersleri müfettişliklerinin

o zamanda münhal olduğundan ve bunların da ilkokul

müfettişleri gibi yetkileri olmadığından bahsetmektedir.

35

1959-1960 yılında Maarif Dairesi personelinde yer alan müfettişler aşağıda

belirtildiği gibiydi.

"
3. Dr. Oğuz Veli

Orta öğretim baş müfettişi

6. Hulusi Menteş

İlköğretim baş müfettişi

7. Zeki Gündüz

İlkokul müfettişi

8. Hüseyin Özdemir

İlkokul müfettişi

9. Süleyman Kadri

İlkokul müfettişi

1 O. M. Alaettin

Okul bahçeleri müfettişi

11. Sevim Münür

Ev idaresi müfettişi

12. Fikri Soyer

Okul binaları baş müfettişi

13. Sermet Mustafa

Okul binaları müfettişi

14. Zeka Mehmetoğlu

Okul binaları müfettiş muavini

......... " (Behcet, 1969:265).
Feridun (1990: 238), 1960 yılında da müfettişlerin

yurt dışında mesleki

bilgilerini geliştirici incelemelerde bulunmaları için gerekli olanakların sağlandığını ve
bir münhal yerine tayin yapılabilmesi için gazetelere ilan verildiğini ve tayinin seçimle
yapıldığını belirtmektedir.
/

Feridun (1990: 252-254), 31 Ocak 1961 tarihli Türk Maarif Bülteni'rıde
yayınlanan yazıda belirtildiği gibi, llköğretim Baş Müfettişinin, Maarif Dairesi'nin
İlköğretim müesseselerinin Baş Müfettişi olup bu müesseselerle ilgili teftiş işlerini
tanzim ve onların ifasını temin ettiğini, ve bizzat teftiş de yaptığını belirtmektedir.
İlköğretim Baş Müfettişi Müdür, Müdür Muavini ve İlköğretim Şube Amiri'ne karşı
sorumlu olduğunu, bunun yanında ilkokul öğretmenliği vasfını haiz olan, pedagoji
tahsili görmüş ve kendini bu makama ehil kılan bilgi ve tecrübe sahibi bir şahsın
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alabileceğini,

İlköğretim

Müfettişi'ne

bağlı

müesseselerinin
işleri yaptıklarını

Müfettişlerinin

olan

üç

ise, İlköğretim

müfettiş

olduğunu,

teftiş işlerini ve bu müesseselerle
anlatmaktadır.

Şubesi'nde

bu

İlköğretim

müfettişlerin,

İlköğretim Müfettişlerinin

Öğretim Şubesi'nde

Ortaöğretim

olduğunu, bu müfettişin, Orta-Mesleki-Teknik
bu müesseselerle
Ortaöğretim

ilgili olarak kendisine

Müfettişi,

ilkokul vasfını haiz olan ve
oluştuğunu; Orta

Şube Arniri'ne bağlı olan bir müfettiş

Öğretim müesseselerinin

teftiş işlerini ve

verilen diğer işleri yaptığını

anlatmaktadır.

üniversite veya diğer bir yüksek okul mezunu, pedagoji tahsili

görmüş ve eğitim ve öğretim
Dairesi'nde,

İlköğretim

ilgili olarak kendilerine verilen diğer

kendilerini bu makama ehil kılan bilgi ve tecrübe sahibi şahıslarlardan
Mesleki-Teknik

Baş

sahasında

tecrübe

sahibi bir şahıs olduğunu,

İlk, Orta, Mesleki ve Teknik ve sair öğretim müesseseleri

Maarif

ile Halk Eğitimi

sahasında ders teftişi yapmak üzere altı Özel Ders Müfettişi olduğunu, Müfettişlere
zamanda,

belli

verilebileceğinden,

öğretim

ve

eğitim

ayrıca. Müdür'Ie

Özel Ders Müfettişlerinin,

müesseselerinde

Müdür Muavini'ne

kendi sahalarında

öğretmenlik

aynı

görevi

de

karşı sorumlu olduklarını

tahsil

ve tecrübe

sahibi

ve

şahıslardan

oluştuğunu belirtmektedir.

Feridun (1990: 319-320), Ocak 1961 tarihli Türk Cemaat Meclisi Maarif Dairesi
Personel

iş Bölümü'ne

İlköğretim

göre; İlköğretim

Müfettişlerinin

değerlendirdiği;
Kumlu'nun

düzenlediği,

kendi bölgesindeki

olduğu

takip

ilkokulların
ve

okul ve öğretmenlerin

üyesi olduğu;. ilköğretimle

müfredatının tatbikatından
sorumlu

işlerini

Baş Müfettişinin

kontrol

genel teftişi ile
ettiği;

raporları

teftişini yaptığı; Yönetim

ilgili okul içi tahkikat işlerini yürüttüğü;

ilkokul

ve tedrisatta yapılacak denemeler, projeler ve araştırmalardan

ve öğretmenler

için kurs, seminer

veya

konferanslar

düzenleyip

yürüttüğü konusunda bilgi vermektedir.

Bununla birlikte Ortaöğretim

Müfettişinin;

Ortaöğretim

ihtisas konusunda ders teftişi yanında bu müesseselerle
Ortaöğretim

Şube Amiri'ne

müesseselerinde,

kendi

ilgili genel teftiş ve idari işlerde

yardımcı ve ona karşı sorumlu olduğunu, Ortaöğretim

Şube
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Amiri'nin

yokluğunda ona vekalet ettiğini; İlköğretim Müfettişlerinin; kendilerine

ayrılan teftiş bölgelerindeki okul ve öğretmenleri teftiş, öğretmenlere rehberlik; okul
idarecileri ve okul komisyonlarına tavsiyeler ile yaz kursları, seminerler, konferanslar,
denemeler, projeler v.s. hakkında verilen görevleri yaptıklarını belirtmektedir. Özel Ders
Müfettişlerinin ise; İlk ve Ortaöğretim ile Özel Eğitim Şubelerine ayrı ayrı bağlı olan bu
müfettişlerin, kendi branşları ile ilgili konuların öğretimini tanzim ve teftiş ettiklerini ve
bunlarla ilgili diğer işleri yaptıklarını; öğretmen yetiştiren müesseselerde öğretmenlikle
görevlendirilebileceklerini ve yaz kursları, seminerler, konferanslar, denemeler, projeler
v.s. hakkında verilen görevleri yaptıklarını anlatmaktadır.
Kasapçopur, (2007: 126), I Ocak 1961 Kıbrıs Cumhuriyeti Döneminde yürürlüğe
giren "Türk Cemaat Meclisi Maarif Dairesi Teşkilat Kanunu" ile oluşturulan eğitim
sistemi ile ilgili yapının, 1 O Nisan 1981 tarihinde yürürlüğe giren 16/1981 Sayılı Genel
Kadro Yasası ile değiştirilmiş olduğunu, bu yeni yapı ile "Daire" adı altında birimlerin
oluşturulduğunu, denetim işlerinin de Müsteşar'a bağlı "Teftiş Dairesi Müdürlüğüne"
verildiğini yazmaktadır. Yukarıdaki Yasa altında 16 Temmuz 1981 tarihinde çıkarılmış
olan "Teftiş Dairesi Kadrolarının Hizmet Şemaları Tüzüğü" ile Daire'nin

fiilen

çalışmaya başladığını, Daire'nin kadrosunun bir (I) Müdür, iki (2) Başmüfettiş, yirmialtı
(26) Müfettiş ve üç (3) Danışman'dan oluştuğunu belirtmektedir.
Kasapçopur, (2007: 127), Müfettiş ve Danışmanlarda;
Uygun konularda bir üniversiteden veya herhangi bir yüksek okuldan mezun olmak ve
pedagoji sertifikası veya öğretmen yetiştiren bir okuldan almış olmak; veya Öğretmen
yetiştiren bir yüksek okuldan diploma almış olmak; bir alt derecede en az 3 yıl çalışmış
olmak veya Temel Eğitim veya Ortaöğretim veya Mesleki ve Teknik Öğretim
Kuruluşlarında en az on yıl başarılı öğretmenlik veya en az iki yıl okul idareciliği
yapmış olmak; Kıbrıs'ta ve diğer yabancı ülkelerde eğitim ve öğretim problemleri ile
temayülleri hakkında genel bilgi sahibi olmak; Sınav Tüzüğünde öngörülen sınavlarda
başarılı olmak; niteliklerinin arandığını

ve diğer niteliklerde eşitlik halinde bilimsel

ehliyet bakımından daha üstün olanın tercih edildiğini belirtmektedir.
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Bununla birlikte 1989 yılı ortalarından itibaren dairelerin kadrolarını da içeren
"Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasaları" çıkartılmaya ve oluşumları bu yasalara
dayandırılmaya başlandığı, Eğitim Bakanlığı'nda Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları en
son belirlenen yasanın, Teftiş Dairesi ile ilgili olduğunu belirtmektedir.

2.4.1. K.K.T.C.'de Eğitim Denetimi

Milli

Eğitim

Denetleme,

Değerlendirme

ve

Yönlendirme

Yasası'nın

hazırlanmasından önce Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nda Teftiş Dairesi bünyesi
altında, gerekli denetim yasasının olmamasından dolayı, çok az sayıda eğitim müfettişi
görev yapmaktaydı. Bu sayı da tüm okullara göre yetersiz kalmaktaydı.
2 Mayıs 2006 tarihinde eğitim denetimi yasası çıkarılmış ve kurum, Milli Eğitim
Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu olarak görev yapmaktadır. Milli
Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası'nın amacı, yüksek
öğretim kurumları dışında kalan, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim ve öğretim
kurumlarının; Bakanlığın gözetim ve denetimi altında faaliyet gösteren gerçek veya
tüzel kişilere ait eğitim ve öğretim kurumlarının, dershanelerin ve kursların ve bu gibi
yerlerde çalışanın ve personelin denetlenmesine, değerlendirilmesine ilişkin kural ve
esasların belirlenmesini ve bu amaçla bakanlık merkez örgütü içinde ve ilçelerde
oluşturulacak kurullarının kuruluşları, _işleyişleri ve çalışmalarına

ilişkin usul ve

esasların düzenlenmesini sağlamaktır. Bu Yasada belirtilen görevler aşağıda oluşturulan
denetim ve değerlendirme kurulları ve bunlara bağlı Eğitim Başdenetmeni ve Eğitim
Denetmenleri eliyle yürütülür:
Eğitim Denetleme ve Değerlendirme Organları şu şekilde oluşmaktadır:
1) Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Üst Kurulu (Üst Kurul);
2) Eğitim Denetmenleri Genel Kurulu (Genel Kurul);
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3) İlçe

Eğitim

Denetleme,

Değerlendirme

ve

Yönlendirme

Kurulları

(İlçe

Kurulları); ve
4) Okul

Eğitim

Denetleme,

Değerlendirme

ve

Yönlendirme

Kurulu

(Okul

Kurulları).
Üst

Kurul

Başdenetmenleri

Başkan,

Başkan

Yardımcısı

ve Genel Kurul tarafından

(Müdür

Muavini),

Eğitim

seçilecek 5 (beş) Eğitim Denetmeninden

oluşur.

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme

ve Yönlendirme

Kurulu kadro sayısı:

I Başkan
1 Başkan Yardımcısı (Müdür Yardımcısı)
5 Eğitim Başdenetmeni
60 Eğitim Denetmeni

şeklindedir.

Şu anda Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme

ve Yönlendirme

Kurulu'nda;

1 Başkan
5 Eğitim Başdenetmeni
29 Eğitim Denetmeni

ve
görev yapmaktadır.

2.4.2. K.K.T.C.'de Eğitim Denetiminin Yasal Dayanakları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın

Üçüncü Bölüm, Sosyal ve

Ekonomik Haklar, Özgürlükler ve Ödevler kısmında, Öğrenim ve Eğitim Hakkı, Madde
59'un (2) fıkrası;
"Her türlü öğretim ve eğitim etkinliği Devletin gözetim ve denetimi altında
serbesttir." (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, 1985)

~~

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası, İkinci Bölüm, Milli
Eğitimin Temel İlkeleri, 12. Maddesi'nin (2). Fıkrası,
"Eğitimle ilgili her türlü etkinlik, Kıbrıs Türk Milli eğitiminin genel amaçlarına
uygunluğu bakımından, Bakanlığın gözetim ve denetimine bağlıdır (Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası, 1986).
Yine İkinci Bölüm, "Milli Eğitimin Temel İlkeleri" kısmı, 23. Maddesi'nin

(2).

fıkrası;
"Eğitim
gözetim

ve Öğretim

ve denetimi

yürütülebilir.

altında,

etkinlikleri,
gerçek

53. madde kurallarına

bağlı olarak devletin

kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri

eliyle de

Ancak, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri eliyle yürütülecek

ilk,

orta ve yüksek öğretimin geçerli bir yabancı dille yapılması esastır (Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası, 1986).

Dördüncü Bölüm, "Uygulama Genel Esasları" kısmı, 53. Madde, (I). fıkrası;
"Parasız devlet okulları dışında gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri
eliyle açılacak

özel okulların

açılmasında,

akredite

edilmesinde,

etkinliklerinin

Bakanlığın gözetim ve denetimi altında yürütülmesinde aşağıdaki esaslara uyulur: ..."
(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası, 1986).
Dördüncü Bölüm, Uygulama Genel Esasları kısmı, 56. maddesi:
"Okul kantinlerinden ve okul bahçelerinden ve benzeri okul etkinlikleri sonucu
elde edilen gelirler, Bakanlığın gözetim ve denetimi altında ilgili okul müdürlüklerince
eğitim amaçları için kullanılabilir.

Bu gelirlerin %15'ini aşmayacak bir orana tekabül

eden bir miktarı Bakanlık emrinde tutulabilir ve eğitim hizmetlerinden yararlanabilir"
(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası, l 986).
Altıncı Kısım, Eğitim ve Öğretim Alanında Görev ve Sorumluluk kısmında, 68.
maddesinin 1. fıkrası:
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"Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve
denetiminden Bakanlık sorumludur.

Bakanlık, bu görevlerini bünyesinde yapacağı

örgütlenme ve kurumlaşma ile sağlar (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim
Yasası, 1986).
2 Mayıs 2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli
Eğitim Denetleme

Değerlendirme

ve Yönlendirme

denetimle ilgili bugüne kadar süregelmekte

Kurulu

Yasası'yla

eğitimde

olan eksiklik giderilmiş ve eğitim

denetiminin tüm okullarımızda etkin bir şekilde uygulanmasının önü açılmıştır.

2.5. KIBRIS'TA EGİTİMİN TARİHSEL GEÇMİŞİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

Kıbrıs Türkleri, eğitim çalışmalarına, 1571 yılında adanın Osmanlılar tarafından
alınmasından itibaren başlamıştır.
"Kıbrıs 1571 yılında Osmanlı idaresine girdiğinde, Osmanlı maarifinin din
anlayışı esasına dayanan eğitim şekli Kıbrıs'ta da başladı" (Behcet, 1969:23).
"Kıbrıs'taki Türk ilkeğitim kurumları 1573 yılından itibaren açılmaya başlamıştı.
O zamanın okul sistemi şu iki sınıfı içeriyordu:
1. İptidailer (ilkokullar)
2. Medreseler"

(Feridun, 200 I :-5).

Kıbrıs'ta Osmanlı Dönemi'nde eğitim üç düzeyde yapılmakta ve okula başlama yaşı
belirlenmiş olmasına rağmen, mezun olma yaşı belirlenmemişti.
"İlkokul öğrenimi 3 düzeyde yapılmaktaydı.
I. Sıbyan Okulları
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2. Vakıf Okulları
3. Özel Okullar

Bu okullara başlama yaşı 4 ile 7 yaş arasındaydı. Okulu bitirme yaşı ise
belirlenmiş değildi. Bu nedenle sıbyan okullarında 4 yaşından itibaren çeşitli yaşlarda
öğrenci vardı.
Gazioğlu,

(1994:

263),

Sıbyan

okulllarında

kızlarla

erkeklerin

birlikte

okuduğunu, kız ve erkek öğrencilerin aynı odada fakat ayrı sıralarda yan yana
oturduklarını, yine aynı odada ve aynı sıralarda oturduklarının da olduğunu, ayrıca
sayıları az da olsa, sadece kız veya erkek öğrencilerin devam ettiği sıbyan okullarının da
olduğunu açıklamaktadır.
Sıbyan okullarında ayrıca hocalar kendilerine yardım etmek için kalfalar tayin
ederlerdi.
"Talebesi çok olan okullarda birkaç hatim indiren kabiliyetli öğrencileri hocalar,
küçük talebeyi okutmak ve yazdırmakta yardım etmek için kalfa tayin ederlerdi" (Irkad,
I 997: I 1).

Bugünün ilkokulları olan iptidailerdeki öğretim yöntemleri çok ilkel ve yetersiz
durumdaydı.

Feridun'a (2001: 6-7), göre iptidailer, giderleri Vakıf tarafından karşılanan
Mazbuta "Sıbyan" Okulları ile özel kaynaklarca desteklenen "Hususi" Okullar'dı.
Bununla birlikte okullardaki öğretmenler Medrese mezunu hoca veya müezzinlerden
oluşurdu. Öğretim programlarında; Kur'an alfabesi, Kuran okuma, Yazı, İmla, İlmü Hal
(Din Bilgisi) ve Hesap vardı. Ancak eğitim-öğretim gerek içerik gerek yöntemler
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bakımından çok ilkel ve yaşama hazırlayıcılıktan
ve yazmayı

öğrenemiyor,

okullardaki

uzaktı. Öğrencilerin

fiziksel

şartlar

çoğunluğu okuma

ve disiplin

de çok

ilkel

bulunuyordu.

Feridun, (2001:6-7),
Okulları açıldığını
Aysozomeno

Kıbrıs'ta

yazmaktadır:

(Arpalık),

1573 yılında başlangıç

Ayasofya

Tahtakale

(Selimiye,

(Lefkoşa),

olarak

Lefkoşa),

Limasol,

şu Vakıf Sıbyan

Balikitre

(Balıkesir),

Zuhuri

(Larnaka);

İskele

1578'de ise, Ömerye (Lefkoşa), Mağusa Kışla.

Kıbrıs'ta

özel sıbyan okullarının

hangi tarihte açıldığına dair herhangi bir bilgi

yoktur. Ancak 1800-1878 yılları arasında açılan okullar hakkında kayıtlar mevcuttur.
Feridun'a

(2001:6-7)

açılmaya

başlandığına

Okulu'na

karşılık

kasabalarda

Hususi İptidailer'in

(Özel Sıbyan Okulları)

dair kayıt yoksa da 1800-1878

41 Hususi

39'unun

öğretmenlerine

göre,

İptidai'nin

ise köylerde

açılmış

bulunduğuna

arasında,

olduğu,

29 Vakıf Sıbyan

bunların

dair kayıtlar

ne zaman

sadece

ikisinin

vardır.Ayrıca

Sıbyan

maaş yerine, köyün bir tarlası ekilip ürününün bedeli veriliyordu. Ayrıca,

köylüler öğretmeni sıra ile evlerine çağırıp yemek veriyorlardı.

Sıbyan okulları içinde vakıf olanlar yanında, özel olarak kurulmuş ve "Hususi
Okullar" diye adlandırılanlar

da vardı. Bu özel okullar zengin, varlıklı ailelerin kendi

evlerinin bitişiğindeki bir odada öğretim yaparlardı. (Gazioğlu,

İptidai
diploma

ile

tamamlayanlar,
Medreselerin
seviyesindeydi.

öğrenimini
mezun

tamamlayanlar

olurlardı.

medreselere

Osmanlı

1994).

giderler

Devri'nde

Kıbrıs'ta

ve icazet denen
iptidai

bir

eğitimini

medreselere girer mezun olurken "icazet" denen bir diploma alıyorlardı.
programında
Üniversite

birçok ders bulunmaktaydı.
seviyesinde

Medreseler

olan medreseler

Kıbrıs'ta

orta dereceli okullar
bulunmamaktaydı.

Feridun'a (2001 :8) göre, Osmanlı Devri'nde Kıbrıs'ta İptidai öğrenimini tamamlayanlar,
daha yüksek öğrenim için, giderleri yine Vakıflar tarafından

karşılanan

Medereselere
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giriyor, kesin bir süresi olmayıp başarıncaya

kadar devam eden bir öğretimden

sonra

"İcazet" denen bir diplama alıyorlardı. Temel programı; Türkçe, Arapça, Farsça, Kuran,
Belağat, Kuran Tefsiri, Hadisler, Akaid, Fıkıh, Hikmeti Tabiiye, Arap ve Fars Edebiyatı,
İlmi-nücum,
kurumları

gibi derslerden
(Müsilei

oluşurdu.

Sahn) düzeyinde

Kıbrıs'taki
idi. Üniversite

medreseler,

orta dereceli

düzeyindeki

öğretim

medreseler

(Sahnı

Seman) ise İstanbul (Fatih), Şam, Kahire ve Kudüs'te bulunuyordu.
İlk medresenin

1573 yılında

açılmasından

artmıştı. Feridun, (200 I :8) göre, Medreselerin

sonra,

medreselerin

ilki olan Büyük Medrese,

sayısı

hızla

1573 yılında

Lefkoşa'da Selimiye Camii yanında açıldı. Daha sonra l 578-1875 arasında, 7 medrese

daha (2'si Lefkoşa, diğerleri Letke, Lamaka, Limasol, Baf ve Peristerona'da) açıldı.
Bununla birlikte Resmi Medreselerin dışında, dördü Letkoşa'da, diğerleri ise Mağusa ve
Baf'ta bulunan büyük camilerde, genellikle dini görev yapacak elemanlar için,
namazdan sonra "Müderrisler" tarafından din dersleri okutulurdu. Bu Müderrisler,
Meclis'i Şeri'de sınav vererek belge alırlardı. Giderleri ise Vakıflar'dan karşılanırdı.
Kıbrıs'ta Osmanlı Yönetimi altında olan Rum halkına da her türlü eğitim ve din
özgürlüğü sağlanmaktaydı.
Nesim, (1987:56), Osmanlı Yönetimi altında Rumların her türlü eğitim ve din
özgürlüğüne sahip olduklarını, kendi okullarında kendi dili ve yazısı ile eğitim
yaptıklarını, kiliselerinde her türlü din eğitimini serbestçe aldıklarını yazmaktadır. Türk
halkının da eğitime gerekli önemi verdiğini, din ağırlıklı olmasına rağmen, okulların
oldukça yaygın bir şekilde eğitim ve öğretim yaptıklarını belirtmektedir.
Feridun'a (2001: 9-10) göre, Osmanlı Dönemi'nde eğitimde birçok yenilik de
yapılmıştı. İptidai'de: 1938 yılında ilkokullarda ileriye doğru bir adım atılarak İptidailer
4 yıla çıkarılmış ve iki kademeye ayrılmıştı. Süre ve programları şöyle idi: 2 yıl süreli
"Sınıfı Evvel": Harfler ve heceleri öğrenmek, 1-2 defa hatim indirmek (Kuran' ın
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tümünü okumak); 2 yıl süreli "Sınıfı Sani": Türkçe, Yazı, Ahlak, Meşk (Güzel Yazı),
Kitabet (Kompozisyon), Sarf ve Nahiv (Gramer), 3-6 defa hatim indirmek.
İptidaide yapılan yenilikler, ortaöğretimde
okulla~mdan medreselere

de yapılmıştır.

Özellikle sıbyan

giden ve bilgi düzeyleri yetersiz olan öğrencilerin

bu

durumuna son vermek için 3 yıl süreli rüştiye okulları açıldı. İlk rüştiye 1862 yılında
açılmış, daha sonraları 21 rüştiye daha açılarak, iptidailer ile medreseler arasındaki
boşluk kapatılmaya çalışılmıştır. Orta Öğretim'de:Rüştiyeler:

Sıbyan okullarından sonra

Medreselere giren öğrencilerin bilgi düzeyleri, bu okulların programlarını izlemeye
yeterli değildi. Bu duruma son vermek için, 1838 yılında Türkiye'de Sıbyan okullarına
dayalı, 3 yıl süreli Rüştiye okulları açılması kararlaştırılmıştı. Kıbrıs'ta ilk Rüştiye 1862
yılında "İlmiye Mektebi" adı altında Selimiye Camii yanında açılan Selimiye Rüştiyesi
idi. Bu ilk Rüştiye'yi, 1878'de başlayan İngiliz Sömürge Devri'nde I 896'dan itibaren
adanın kasaba ve büyük köylerinde açılan 2 I Rüştiye izlemiştir. Dini öğretime ek olarak
Kimya, Fizik, Cebir, Hendese (Geometri), Resim, Müzik, Muhasebe gibi dersler yanında
Arapça, Farsça, Türkçe de önemle okutuluyordu. Medreseler:
"Osmanlı Maarifi Umumiye Nizamnamesi"nin

1896'da Türkiye'de

kabulü ile Medreselere

uygulanan

değişiklikler Kıbrıs'a ancak İngiliz Müstemleke İdaresi zamanında getirilebilmiş ve
1897 yılında Selimiye Rüştiyesi'ne 2 yıl eklenerek "İdadi" haline getirilmişti. (Şimdiki
orta okula denk). Daha sonra idadiye bir sınıf daha eklenerek 1920 yılında "Sultani"ye
(lise) çevrilmiş Türkiye'deki program ve müfredat uygulanmaya başlanmıştı. Böylece
Medreseler tarihe karışmıştı.

Sıbyan okullarında eğitim gören kız ve erkek öğrencilerin okula başlama yaşları
farklıydı.

Gazioğlu,

1994:264),

1846 yılında çıkan bir talimatla

öğrenim süresinin 4 yıl olarak belirlendiğini,

Sıbyan okullarında

1869'da çıkarılan Maarifi Umumiye

Nizamnamesi (Genel Eğitim Tüzüğü) erkeklerin 7, kızların ise 6 yaşında ilkokula
başlamalarını ve 11 yaşına kadar öğrenim görmeleri esasını öngörmekteydi.
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Gazioğlu,
Kıbrıs'taki

( 1994:272),

Türk okulları

1878'de

İngilizler

ve Hristiyan

okullarının

adanın

yönetimini

kazalara

devraldıklarında

göre dağılımı

şu şekilde

vermektedir:
Hristiyan Okulları

Kazalar

Türk Okulları

Lefkoşa

28

21

Larnaka

8

12

Limasol

4

20

Mağusa

8

IO

12

12

Baf
Girne

+
Toplam:

5

+

8

65

Toplam:

83

Behcet, (1969:255), 1885-1886 Cyprus Gazette'de 1882-1883 yılına ve kazalara
ait ilkokul sayılarını şu şekilde vermektedir:

Lefkoşa ve kazasındaki ilkokul sayısı 22,

Mağusa ve kazasındaki ilkokul sayısı 22, Bafve kazasındaki ilkokul sayısı 7, Limasol ve
kazasındaki ilkokul sayısı 5, Gime kazasındaki ilkokul sayısı 5, Larnaka ve kazasındaki
ilkokul sayısı 4 olmak üzere toplam 65'ti.
Nesim, (1987: 11), Kıbrıs'ta Türk ve Rumların kendi okullarını mali ve yönetim
olarak ellerinde bulundurmalarını, hem demokratik bir uygulama olduğunu, hem de
kendi kültürlerini

devam ettirmeleri ve çocuklarını

kendi yöntemleri

içerisinde

eğitebilmeleri için gerekli olduğunu açıklamaktadır. Bununla birlikte İngilizlerin de
okulların yönetiminde bu ayrılığı koruyarak "1895 Maarif Kanunu" ile ayrı ayrı Türk ve
Rum Maarif Encümenlerinin kurulmasını kabul ettiklerini yazmaktadır. Ayrıca her
kazada bir "Kaza Komisyonu" ve her köyde de "Köy Okul Komisyonu" bulunuyordu.
Böylece her halk, kendi oluşturduğu bir örgütlenme içerisinde okullarını yönetiyordu.
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İngiliz

Yönetimi

sırasında

İngilizlerin

kontrol altına alma girişimleri

başlamıştı.

Maarif Encümeni oluşturuldu.

Feridun'a

eğitim işleri Evkaf Dairesi'nin
Dairesi'nin

Kıbrıs

Türk

Toplumu'nun

1884 yılında biri Türk, diğeri Rum iki ayrı
(2001:12-14)

göre, Kıbrıs Türk Toplumu'nun

elinde idi. Bunu bilen İngiliz yöneticiler,

başına biri Türk, diğeri İngiliz olmak üzere iki yönetici

Toplumu'nun

derhal Evkaf
atayarak

eğitimine el atma olanağını elde ettiler ve eğitim sistemimizi

merkezileştirmeye

koyuldular.

eğitimini

Türk

kontrol edip

İlk adım olarak 1884'te biri Türk, diğeri Rum toplumları

için iki ayrı Maarif Encümeni oluşturuldu. Üyeleri seçimle gelen 2 yıl süreli Türk Maarif
Encümeni'nin

9 üyesi vardı.

1929-1958

devresinde

başkanlık

görevi İngiliz Maarif

Müdürü 'ne devrolundu.

Karma köylerde Türk ve Rum okulları ayrı ayrıydı.

"Karma köylerde iki ayrı okul bulunuyordu.
Rum okulunda Rum öğretmenler,

Birisi Rum, ötekisi de Türk okulu.

Türk okulunda Türk öğretmenler

çalıştırılırdı"

(Irkad,

1997:23).

Feridun'a
kuruluşumuz

(2001:16)

olan Selimiye

göre, 1860'ta

Başmüfettiş

1896 yılına kadar tek ortaöğretim

Rüştiyesi, Maarif Encümeni

tarihinde Maarif Encümeni'nce
açılması kararlaştırıldı.ve

açılıp

yönetiminde

idi. 14.11.1896

adanın büyük kasaba ve köylerinde yeni 21 Rüştiyenin

ayrıca Encümen üyeleri arasından Müftü, bir Meb'us,

ve diğer iki Encümen üyesinden

İngiliz

oluşan 5 kişilik bir "İdadi Komisyonu"

kuruldu.

1895 Eğitim
yönetmenliklerinin

Yasası'na

göre Eğitim

düzenlenmesi,

raporların

gerektireceği

öğretmen

ve okul

işlemlerin

problemlerinin

Encümeni'nin

yetkileri

İngiliz Eğitim Baş Müfettişi'nin
yapılması,

kaza

sonuçlandırılması

ve köylerde

şunlardı:

Okul

hükümete sunacağı
çözümlenemeyen

ve okul vergileri

hakkındaki
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şikayetlerin

incelenmesiydi.

üyelikleri

şartları

(Sömürge

Müsteşarı),

Kavanin

Daha sonra çıkarılan

değiştirilerek

Meclisi'ndeki

serbest

seçimle

4 doğal üye (Kıbrıs
üç Türk mebustan

1905 Eğitim Yasası'nda ise Encümen
gelen

Müftüsü,

9 üye yerine,

İngiliz

Baş Kadı, Evkaf Murahhası

biri) ve seçimle gelen 6 üye, toplam

haline getirildi. Maarif Encümeni yanında, yöresel iki tip kurul oluşturuldu:
Komisyonları

ve

1 l üye

Köy Maarif

ve Kaza Maarif Encümenleri.

1900 yılına ait kayıtlardaki

1900 yılı kayıtlarına
öğretmeni

Başkan

ve bu ilkokullarda

ilkokullardaki

göre 14 ilkokulda
300'ü erkek,

öğretmen ve öğrenci sayıları şöyleydi:

13'ü erkek,

l 'i kız olmak

üzere

14

122'si kız olmak üzere 422 talebesi vardı.

(Behcet, 1969:255).
1860'tan itibaren orta dereceli okullarda gelişmeler görülmüştür.

"1860 yılında Lefkoşa'da Selimiye'de açılan Rüştiye zamanla gelişti, bir orta
eğitim kurumu şekline dönüştü. 1897 yılında adı "İdadi", 1920 yılında "Sultani", 1926
yılında "Lise" oldu" (Gazioğlu, 1994: 274).

I 902 yılında Rumların 6 orta dereceli okuluna karşın, Türklerin tek bir orta
dereceli okulu vardı.

Nesim'e (1987:56) göre, 1902 yılında Türklerin tek orta dereceli okulu olan
İdadi'de 70 öğrenci bulunmasına karşın, Rumların 6 orta dereceli okulunda 469 öğrenci
bulunuyordu. 1912 yılında İdadi'de öğrenci sayısı 81 'e, Viktorya'da 28 ve Rüştiye'de
142'ye yükselmiştir.

1905'te yapılan Maarif Kanunu'na

uygun olarak öğretmenler

tutulmuş ve geçenlere öğretmenlik ehliyeti verildi.

sınava tabi
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I 905'te Maarif Kanunu yapıldı. Maarif Müdürü Spencer bu kanun gereğince
bütün sıbyan ve ilkokullarda

öğretmenlik

yapan kişileri imtihana tabi tuttu. İmtihanı

geçenlere "ehliyet" kağıdı verildi (lrkad, I 997: 28).

Rumların

İngilizlere

karşı başlattığı

l 93 I İsyanı sonucunda

İngilizlerin

almış

olduğu önlemlerden Türkler de etkilendiler.

"İngiliz

Sömürge

Hükümeti,

adadaki

özgürlükleri,

haklarını kısıtlama yoluna giderek 1935 Eğitim Yasağı'nı

bu arada
yürürlüğe

özgür

eğitim

koydu" (Feridun,

2001: 20).

Nesim'e (1987:25-26) göre, o dönemde Türkiye'den kitap gelmesi yasaklanarak

~erek ilkokul, gerekse liselerde "Kitapsız Tedris" usulü başlatılmıştır. Bu gibi önlemler
ığretmenlerin görevlerini yapmalarına engel olamamış, yine ulusal konularda öğrenciler
;izlice aydınlatılmış,
.umhuriyeti'ne

yasak

olmasına

rağmen

Türk tarihi okutulmuş,

Türkiye

bağlılık ve Atatürk Devrimi'nin uygulanması sürdürülmüştür. 1935

ılında Lise ve Viktorya okulunu yöneten yönetim kurulu bir yasa değişikliğiyle yeniden
üzenlenmiş ve sayısı üçe düşürülerek atamalar hükümet tarafından yapılmaya
aşlanmış, böylece eğitim üzerinde Türk Toplumu'nun denetimi tümden kaybolmuştur.
Feridun
laarif

(1990:4) yaptığı çalışmada, 1933-34 ders yılında ... l 878'den beri

Encümeni

üdürlüğü'nürı

tarafından

idare

edilen

müfredat

programlarının

Maarif

emrine verilmiş olduğu, programlardaki milli bölümlerin kaldırılmış,

.okulların altı yıla çıkarılmış, Türkiye'den getirtilmekte olan kitapların yasaklanmış,
oloni Maarif Müdürü'nce tanzim olunan "müfredat"a göre, bir grup öğretmenin
zırladrğt "Kılavuz notlar" yardımıyla yıllık, aylık, haftalık şemaların yapılmış olduğu
öğrencilere dersleri esnasında yazdırılan notlarla öğretim yapıldığı belirtilmektedir.
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"1937-1938

Ders Y ılı'nda İlkokulların

Kuran, Din Dersleri,

Kıraat,

altıncı yılında okutulan dersler şunlardı:

İmla, Tahrir,

Tarih, Coğrafya, Tabiat Tetkiki, Ziraat Dersleri,
İngilizce, Teganni, Beden" (Feridun,

İkinci Dünya

Savaşı'nın

Gramer,

Yazı, Hesap ve Hendese,

İptidai Fen Dersleri, Resim ve El İşleri,

1990: 13).

başlamasıyla

İngilizler

eğitim

alanında

kayda

değer

herhangi bir atılım yapmamaışlardı.

"1939
esnasında,

yılı Eylülünde

başlayıp

bir İngiliz sömürgesi

İngilizlerin

1946 Haziranına

kadar süren il. Cihan

Savaşı

olan ve bundan ötürü savaş bölgesi içine giren Kıbrıs'ta

eğitim alanında yaptıkları pek kayda değer bir atılım yoktu" (Feridun, 2001:

23).
Nesim'e
Viktorya

(1987:56)

dışında

orta öğretim

kurum ve derneklerinin
yoluna

gidilmiştir.

ihtiyacına

göre,

1943-44
kurumu

Öğretim

Yılı'na

bulunmuyordu.

Ancak

baskısı ile adanın diğer kasabalarında

İngiliz

Yönetimi

cevap verememesi

tarafından

açılan

üzerine Türkiye'nin

açılma yoluna gidilmiştir.

Ancak

1952'de

Kemal Lisesi, Gönendere

ve Mehmetçik

okulları

Türklerin

Lise ve

bu yılda Kıbrıs

Türk

da yeni orta okullar açılma

yeni okulların

parasal

çıkarılan

kadar

desteği

"Tali Okullar
hariç diğerleri

Türk

halkının

ile yeni ortaokullar
Kanunu"

ile Namık

hükümet

denetimine

bırakılmıştır.

Tali Okul Komisyonları

çoğaltıldı

ve ortaokulların

bu komisyonlara

bağlanması

sağlandı.

Feridun'a (2001:26-27)
"Public

Aided

Secondary

Yasası

ile, okullara

sağlamak

vaadiyle,

İdaresi'nin

Maarif

göre, 1952'de

Schools"

ve öğretmenlere
ortaöğretim

(Amme
maddi

kurumlarının

Sömürge
Yardımı
yardım

Hükümeti
Gören

Ortaöğretim

bakımdan

idare yetkisinin

tarafından

çıkarılan
Kurumları)

daha

iyi olanaklar

Merkez'e

yani Koloni

Müdürü'rıe bağlanması önerildi. Ayrıca, o güne kadar adadaki iki

51

toplum

için sadece birer "Tali Okul Komisyonu"

kanunla, bunlar dağıtılarak
Ortaöğretim

Kurumları

yerlerine, "Belediyesi

ortaokullar,

Vali

yine l 952'de

tarafından

bulunması"
atandı.

o kazanın merkezindeki

çıkarılan

olan her yerleşim merkezindeki

için 2 yıl süre ile Vali tarafından

üyeli birer Tali Okul Komisyonu
komisyonlar

varken

İslam

beş (yalnız Lefkoşa için 9)

şartı getirildi

Belediyesi

bir

ve vakit geçirmeden

bulunmayan

köylerde

bu

bulunan

komisyona bağlanıyordu.

I 955 yılında önce İngilizlere ve daha sonra Türklere karşı başlayan silahlı EOKA
eylemi

Türk

eğitimini

de olumsuz

yönde

etkilemiştir.

Türk

ve Rum

Maarifleri

birbirinden ayrılmıştır.

Nesim,
ayrılmış

(1987: 57),

olduğunu

yönetimini

ve 9 Haziran

tamamen

Cumhuriyeti
etkinliğinin,

1956 yılında Türk ve Rum Maariflerinin

Türk

Anayasası'na

Cemaati'ne

ve öğrencilerinin

durumda

I 958 Eylülünde

bulunan Öğretmen Koleji'nin

etkinliklerini

bağlı

olduğunu,

Sömürge

Türk-Rum

Hükümeti'nin

Türk Toplumu'nun

sonucunda

1960

Kıbrıs

her türlü eğitim

Lefkoşa'da

ve Türk

ilişkileri, iki toplumun memur,
olanaksız

Rum semtindeki

Maarif

hale getirmişti.

Maarif Dairesi'nin

Bu
Türk

yeni binasına taşınmış

Türk semtine taşınıp Sömürge
Encümeni'yle

sürdürdüler .... Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın

çetin müzakereler

ayrıca

içerisindeki

kararıyla

Türk Bölümü, Letkoşa'nın
olarak

Türk okullarının

yetkisine verilmiş olduğunu yazmaktadır.

aynı çatı altında bulunmasını

Bölümü ile, 1957'de Güzelyurt'tan

Müdürü'ne

devretmiş

(2001:29) göre, Gerginleşen

öğretmen

Maarif

ise İngiliz Yönetiminin,

göre göre de Türk Toplumu

Türk Cemaat Meclisi'nin

Feridun'a

1959'da

birbirlerinden

işbirliği
İngilizlerle

yaparak
yürüttüğü

Mayıs I 959'da İngiliz Sömürge İdaresi, Türk Maarifı'ni,

belirlediği yeni bir Türk Maarif Encümeni'rıe

teslim etti. Bu Maarif

Encümeni Başkanı, Türk Maarif Müdürü olarak da görevlendirildi.

1956'dan sonra Türk Maarif Dairesi bağımsız bir şekilde çalışmaya başlamıştır.
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"1958-59

ders yılı sonunda her iki ayrı Maarif Dairesi de kendi toplumlarının

tüm eğitim dalındaki işleri devralarak birbirinden ayrı ve bağımsız bir şekilde çalışmaya
başladılar" (Irkad, 1997: 65).

Feridun'a

(1990:207)

göre, 1959-60 ders yılında ilkokullara

ait okul, öğretmen

ve öğrenci sayıları şöyleydi:

Öğretmen Sayılarına Göre ilkokullar:
1 öğretmenli okullar

126

2 öğretmenli okullar

44

3 öğretmenli okullar

19

4 öğretmenli okullar

7

5 öğretmenli okullar

4

6 veya daha çok öğret

+

menli okullar

Toplam Okullar

17

217

Kıbrıs Cumhuriyeti'rıin

kurulmasından

önce Türk Maarif kadrosuna ait bilgiler

şu şekildeydi:

Feridun'a
ard

arda

gelen

Cumhuriyeti'rıin

(2001:30-31)
kararları
kuruluşundan

göre, Türk Maarif kadrosu, sık sık toplanan Encümenin

ışığında

bir

önce örgütlenmesini

yasa tasarısını, tüzük ve yönetmelikleri
şöyle idi:

yoğun

hazırlamıştı.

çalışma

içine

tamamlamaya

girmiş

ve

Kıbrıs

gayret ederek gerekli

Devralmış olduğu sistemin boyutu
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İlkokul Sayısı: 209
İlkokul Öğretmen Sayısı: 463 (300 E.

+ 163 K.)

İlkokul Öğrenci Sayısı: 15535 (7953 E. + 7402 K.)
Ortaöğretim Okulları Sayısı: 13
Ortaöğretim Öğretmen Sayısı: 388 (268 E. + l 02 K.)
Ortaöğretim Öğrenci Sayısı: 461 O (2969 E + 1641 K.)

Bu sistemin eğitim-öğretim,

araç-gereç,

bina, öğretmen

ihtiyacı, öğretmen

eğitimi gibi konularda çalışma, plan ve programları yapabilecek kapasitede bir Türk
Maarif Dairesi az zamanda kurulmuş ve 23 Eylül 1960 tarihinde resmi bir kamu dairesi
statüsünde Türk Cemaat Meclisi İcra Heyeti'nin yönetimine girmiştir.

1960

Kıbrıs

Cumhuriyeti

kurulmuş,

Türk

eğitimi

Cemaat

Meclisi'nin

görünüşte

birçok

değişiklikler

sorumluluğuna verilmişti.

Irkad'a

(1997:66)

göre,

1960 Anayasası

getiriyordu. Anayasanın 87. maddesi "Bütün eğitim, kültür, öğretim konuları ... " Cemaat
Meclisi'nin sorumluluğuna bırakılmıştı. Anayasanın bu maddesine dayanılarak eğitim
örgütünün merkez teşkilatı yeniden düzenlendi. Maarif Müdürlüğü'ne

bağlı şube

amirlikleri, müfettişlik birimi, kitabet bölümü, kültür servisi, disiplin kurulu ve Talim
Terbiye oluşturuldu. Ancak eğitimde lokomotif görevi Talim-Terbiye birimine bırakıldı.

Feridun'un (2001:34-35) çalışmasında, 1960-1961 yılı esnasında Türk Cemaat
Meclisi, Türk Maarif Müdürlüğü'nün

sunduğu aşağıdaki yasa, tüzük ve yönetmelikleri

onaylayıp yayınladı:

1. "T.C.M. İlkokul Öğretmenler Yasası
2. T.C.M. Orta, Mesleki ve Teknik Öğretim Kuruluşları Öğretmenleri Yasası
3. Şahsi Vergiler, Geçici (Maarif Vergisi) Yasası

54

4.

T.C.M. Resmi Tatil Günleri Yasası

5. T.C.M. Okul Komisyonlarının

Yetkilerini Belirleyen

Yasal Hükümler

6. T.C.M. Maarif Dairesi, Talim Terbiye Kurulu Tüzüğü
7.

Kıbrıs Türk Orta Dereceli Okullar Yönetmeliği

8. Kıbrıs Türk Orta Dereceli Okullar Sınav Yönetmeliği
9.

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"

l 959-1960 yılında yapılan okul istatistiği şu şekildeydi:

"217 ilkokul, 5 ortaokul, 5 lise" (Behcet, 1969:274).

1962-1963 yılından itibaren Kıbrıs Türk Maarifı'nin

geliştirilmesi

plan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde uygulanmaya

Feridun,

(2001:36)

yaptığı

Türk Maarif Müdürlüğü'nce
Plan (1962-1967)"
Eğitim Bakanlığı

sonra, 1962-1963

ile işbirliği içinde uygulanmaya

yaşanmasına

Irkad, (l 997:68),

Aralık

196l'de

sunulan "Kıbrıs Türk Maarifı'nin

onaylandıktan

l 963'te başlayan
sıkıntıların

çalışmada,

olaylar,

başlandı.

T.C.M.

bir kısım Türk'ün okullarını

İcra Heyeti'ne

İnkişafına

Ders Yılı'ndan

başlandığını

için hazırlanan

Ait 5 Yıllık

itibaren T.C. Milli

belirtmektedir.

terk etmesine

ve büyük

neden olmuştu.

21 Aralık

I 963'te başlayan olaylardan sonra bir kısım Türk

okulunun terk edildiğini ve Lefkoşa Kazası'nda okul sayısı 66'dan 25'e, Limasol
Kazası'nda 25'ten 13'e, Larnaka'da da 20'den lO'a, Girne'de 13'ten 4'e, Mağusa'da
44'ten 36'ya, Baf'ta 50'den 22'ye düştüğünü yazmaktadır.
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"Kıbrıs'ta

1963 yılı ikinci yarısında

artan toplumlararası

I 963'te top yekün sivil savaşa dönüşmesiyle

gerilimin,

21 Aralık

Kıbrıs Türk Eğitimi büyük bir darbeyle

karşı karşıya kalmıştı" (Feridun, 200 l: 38).

Feridun'a
hizmetlerini

(2001 :38-39)

göre,

O dönemlerde

ilk anda durma noktasına getiriyordu.

mevcut

durum

Türk

eğitim

Önlem olarak; "Çift tedrisat" yoluna

gidilerek, olanak bulunan yerlerde "intikal sınıfları" organize edilmiş ve öncelikle son
sınıfların kayıplarının
T.C. Hükümeti
aksayan

tarafından

iletişim

Komiteleri

giderilmesine

yapılan yardımlarla

dolayısıyla,

kanalıyla

çalışılmıştı.

kaza

yönetime

Türk Cemaat Meclisi'nin
karşılanmıştı.

merkezlerinde

geçildi. Okulların

tüm bütçesi

Rum barikatları

Sancaktarlıklara

kitap-kırtasiye

yüzünden

bağlı

gereksinimi

Eğitim
ise BM

Barış Gücü aracılığı ile olanak bulundukça yapılıyordu.
Nesim'e

(1987 :57) göre, 1963 Aralığında

Rumların

soykırım, Kıbrıs Türk eğitimini de geniş ölçüde etkilemiştir.
daha güvenli yerlere aktarılırken,

Türklere

karşı başlattığı

I 03 Türk köyü boşaltılarak

pekçok okul binası göçmenlerin kısa ve uzun süreli

barınağı olarak kullanılmıştır. Buna rağmen eğitimi her şeyin üstünde tutan Türk halkı
okullarını sürdürmeye çalışmış, bazı okullarda çift öğretim uygulanmış, kısa sürede
yapılan barakalarda eğitim ve öğretim sürdürülmüştür.
Bu yıllarda

T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın

yardımları

artarak

devam

etmekteydi.
Feridun, (2001:41),

1966-1967 Ders Yılı'nda

da "nisbi sükünet"in devam

ettiğini, kayda değer bir değişiklik olmadığını ancak, bu ders yılı içinde çarpışmaların
başından beri mücahitlik görevini özveri ile yapan lise, hatta ortaokul öğrencilerimizden
1963-64, 1964-65 ve daha sonraki ders yılları sonlarında mezun olanların üniversite
öğrenimi olanakları konusundaki endişelerini gidermek üzere başvurulan Anavatan Milli
Eğitim Bakanlığı, üniversite yönetimlerinin de yakın işbirliği ile 1967-68 ders yılı için
550 öğrencimize kontenjan ayrıldığını belirtmektedir.
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Feridun'a

(2001:42-43)

göre,

1967-68

Ders Yılı okullara

ait genel dağılım

aşağıda belirtildiği şekildeydi:

İlkokul Sayısı: 153
İlkokul Öğretmen Sayısı: 518 (223 E.

+ 295 K.)

İlkokul Öğrenci Sayısı: 17565 (8493 E. + 9072 K.)
Ortaöğretim Okulları Sayısı: 23
Ortaöğretim Öğretmen Sayısı: 408 (160 E. + 248 K.)
Ortaöğretim Öğrenci Sayısı: 7249 (3049 E + 4200 K.)

Feridun'a (2001 :50) göre, 1972-73 Ders Yılı'nda ise okullara ait genel dağılım
ise şöyleydi:

İlkokul Sayısı: 171
İlkokul Öğretmen Sayısı: 536 (331 E. + 205 K.)
İlkokul Öğrenci Sayısı: 16014 (8248 E. + 7766 K.)
Ortaöğretim Okulları Sayısı: 25
Ortaöğretim Öğretmen Sayısı: 453 (304 E. + 149 K.)
Ortaöğretim Öğrenci Sayısı: 7956 (4437 E + 3519 K.)

1969 yılındaki Maarif sistemine göre anaokuldan üniversiteye kadar mevcut olan
sistem ve uygulamalar şu şekilde belirtilmiştir.
"Süha,

1971 'de

yayınlanan

çalışmasında,

o

yıllardaki

durumu

şöyle

açıklamaktadır; 1969 yılındaki Maarif sistemine göre bir Türk çocuğu 4-6 yaşına kadar
anaokuluna, 6-12 yaşına kadar ilkokula, 12-15 yaşına kadar ortaokula ve 15-18 yaşına
kadar liselere,
edebilmekteydi.

sanat okullarına,
Ayrıca

Kıbrıslı

ticaret

liselerine

Türk

öğrencilerin

ya da ziraat
18

yaşından

kolejine

devam

sonra,

yüksek

öğrenimlerini başta Türkiye üniversiteleri ve İngiltere üniversiteleri olmak üzere diğer
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ülkelerde yaptıkları, yüksek okul olarak sadece lise üstü üç yıllık bir tahsili gerektiren
Öğretmen Koleji'nin

olduğu belirtilmektedir

(Aktaran: Çağlar, ve Reis, 2007: 220).

1971 yılında Talim Terbiye Kurulu Tüzüğü yapılmış ve kurula başkan ve üyeler
atanmıştır.

Çağlar, ve Reis, (2007:221),
Yönetimi

Yürütme

Kurulu,

Tl. Milli Eğitim Şurası'nda

Türk Maarif Dairesi Teşkilat

(1991), Kıbrıs Türk

Kanunu'nun

25. Maddesi

gereğince kendisine intikal eden yetkileri kullanıp, 1971 yılında Talim Terbiye Kurulu
Tüzüğü'rıü

yaparak, kurula bir başkan ve üç üye atadığını,. 1971 yılına kadar, kız

öğrenciler yabancı uyruklular kontenjanından, erkek öğrenciler ise mücahitliklerini
yapmış olanlara tanınan kontenjanlarını kullanarak Türkiye'deki üniversitelere girmekte
olduklarını ve 1971 yılından itibaren ise Üniversite Seçme Sınavı (ÜSS) sonuçlarına
göre öğrenci alınmaya başlandığını belirtmektedirler.
Eğitim, Kültür ve Öğretim İşleri Üyeliği, Milli Eğitim Bakanlığı adı ile etkinlik
göstermeye başladı.
Çağlar ve Reis'e (2007:224) göre, Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu
kapsamında, Eğitim, Kültür ve Öğretim İşleri Üyeliği adı altında yürütülen eğitim
yönetimi, 26.08.1974 tarihinde Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi kapsamında ilk kez Milli
Eğitim Bakanlığı adı ile etkinlik göstermeye başlamıştır.
Tablo 1. İstatistikYıllığı'ndan (1985) elde edilen bilgiler:
1980-1981 Ders Yılı

1985-1986 Ders Yılı

Devlet Anaokulu Sayısı

6

5

Öğretmen Sayısı

19

20

Öğrenci Sayısı

571

536

Öğrenci/Öğretmen Oranı

30.1

28. l
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Çağlar, ve Reis, (2007:221),
Yönetimi

Yürütme

gereğince kendisine
Tüzüğü'nü

yaparak,

öğrenciler

yabancı

Kurulu,
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intikal eden yetkileri kullanıp,
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kontenjanından,

Kıbrıs Türk
25. Maddesi

1971 yılında Talim Terbiye Kurulu
1971 yılına kadar, kız

erkek öğrenciler

kullanarak Türkiye'deki

ve 1971 yılından itibaren ise Üniversite

göre öğrenci alınmaya başlandığını

(1991),

Kanunu'nun

kurula bir başkan ve üç üye atadığını,.

yapmış olanlara tanınan kontenjanlarını
olduklarını

II. Milli Eğitim Şurası'nda

ise mücahitliklerini

üniversitelere

girmekte

Seçme Sınavı (ÜSS) sonuçlarına
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ve Reis'e
Eğitim,

yönetimi, 26.08.1974

(2007:224)

göre, Kıbrıs Türk Yönetimi

Kültür ve Öğretim

İşleri Üyeliği

adı altında

Yürütme

Kurulu

yürütülen

eğitim

tarihinde Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi kapsamında

ilk kez Milli

Eğitim Bakanlığı adı ile etkinlik göstermeye başlamıştır.

Tablo 1. İstatistikYıllığı'ndan

(1985) elde edilen bilgiler:

1980-1981 Ders Yılı

1985-1986 Ders Yılı

Devlet Anaokulu Sayısı

6

5

Öğretmen Sayısı

19

20

571

536

30. 1

28.1

Öğrenci Sayısı
Öğrenci/Öğretmen

Oranı
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1980-1981 Ders Yılı

1985-1986 Ders Yılı

Devlet Anasınıfı Sayısı

11

34

Öğretmen Sayısı

12

34

348

1088

29.0

32.1

Öğrenci Sayısı
Öğrenci/Öğretmen

Oranı

1980-1981 Ders Yılı

1985-1986 Ders Yılı

Devlet ilkokulu Sayısı

166

164

Öğretmen Sayısı

622

733

18113

20387

29.l

28.1

Öğrenci Sayısı
Öğrenci/Öğretmen

Oranı

(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,

Başbakanlık

Devlet

Planlama

Örgütü,

İstatistik

ve

Araştırma Dairesi, (1986), İstatistik Yıllığı 1985: 65).

Tablodan da görüldüğü

gibi, 1980-1981 Ders Yılı ile 1985-1986 Ders Yılı'na ait

istatistik bilgiler ışığında, aradan geçen 5 yıllık sürede, sadece Devlet anaokullarının
ilkokullarının

sayısında

anasınıflarının

sayısında

küçük

bir

azalma

olduğu,

fakat

önemli bir artışın olduğu görülmektedir.

bunun

yanında

Öğretmen

ve

Devlet

ve öğrenci

sayıları da bu beş yıllık sürede büyük artış-göstermiştir.

Çağlar ve Reis' e (2007 :225-226)

göre, 23 Mayıs 1986 tarih inde, 17 I 1986 sayılı

"Milli Eğitim Yasası" yürürlüğe girmiş ve bu yasa ilkokul öncesi eğitimden başlayarak
15 yaşına kadar zorunlu eğitimi getirmiştir. Milli Eğitim Yasası ile, 6 yıl olan ilkokul
eğitim süresi, 1986-87 Öğretim Yılı içinde 5 yıla indirilmiştir. Bu uygulama ile
okulöncesi eğitim işlerlik kazanmış olup eğitim-öğretim sürdürülmüştür. 28/88 sayılı
"Çıraklık ve Meslek Eğitim Yasası", Temmuz 1988'de yürürlüğe girmiştir. KKTC
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ilkokullarında

öğretmen

ihtiyacının

nitelikli bir şekilde karşılanabilmesi

için, 3 yıllık

eğitim süresi ile ilkokul öğretmeni yetiştiren Türk Öğretmen Koleji, 1989 yılında 4 yıllık
bir yüksekokul seviyesine çıkarılmıştır.

Optimum kapasiteli ilkokullarda daha iyi eğitim

imkanı sağlamak için, 656 sayılı Zorunlu Eğitim Tüzüğü uyarınca, 1987-1988 Öğretim
Yılı'nda öğrenciler merkezi okullara taşınmaya başlanmıştır.

KKTC'de
faaliyete

yedi tane özel okul (beşi üniversiteler

geçmiştir.

20 Temmuz

Fen Lisesi'ne

bünyesinde,

1991-1992

Öğretim

ikisi bağımsız)
Yılı'nda

Orta 1.

Sınıf a sınavla ilk Fen Lisesi öğrencileri alındı.

8 Ekim 1999 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
resmi devlet töreni ile açılıp, KKTC gençlerinin
Anadolu

Lisesi,

Türkiye

Cumhuriyeti

Milli

Milli Piyango İdaresi tarafından
hizmetine

Piyango

sunulan

İdaresi'nin

Bülent Ecevit

Türkiye

dışında

yaptırdığı ilk lisedir. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, İngilizce eğitim veren bir lise olup
eğitim süresi 4 yıldır. 1982-1983 Öğretim Yılı 'nda Açık Öğretim Fakültesi öğretime
başlamış,

bunu

Öğretim

Yılı'nda

1988-1989

Öğretim

Yılı'nda

Yakın

ise Lefke Avrupa

Üniversitesi

Öğretim

ise Uluslararası

Doğu Üniversitesi,

1990-1991

ile Girne Amerikan

Üniversitesi

izlemiştir.

1997-1998
başlamıştır.

Yılı'nda

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Kıbrıs

Üniversitesi

öğretime

(ODTÜ) Kalkanlı Kuzey Kıbrıs Kampüsü

projesi, 27 Mart 2000 tarihinde, TC Hükumeti, KKTC Hükümeti ve ODTÜ Rektörlüğü
arasında

imzalanan

protokol

ile başlatılmış

dışında kampüs kuran ilk Türk üniversitesi

ve Orta Doğu Teknik
olmuştur.

Üniversitesi

ODTÜ Kalkanlı

Kampüsü, 2005-2006 Öğretim Yılı'nda Kalkanlı-Güzelyurt'ta

yurt

Kuzey Kıbrıs

öğretime başlamıştır.
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Tablo 2. İstatistikYıllığı'ndan

(2006) elde edilen bilgiler:

2001-2002 Ders Yılı

2005-2006 Ders Yılı

Devlet Anaokulu Sayısı

46

51

Öğretmen Sayısı

173

217

2101

2626

12. 1

12.1

Öğrenci Sayısı
Öğrenci/Öğretmen

Oranı

2001-2002 Ders Yılı

2005-2006 Ders Yılı

Devlet Anasınıfı Sayısı

117

114

Öğretmen Sayısı

117

114

2484

2263

21.2

19.9

Öğrenci Sayısı
Öğrenci/Öğretmen

Oranı

2001-2002 Ders Yılı
Devlet İlkokulu Sayısı

2005-2006 Ders Yılı

94

102

Öğretmen Sayısı

1177

1274

Öğrenci Sayısı

15584

16997

13.2

13.3

Öğrenci/Öğretmen

Oranı

(Kuzey Kıbrİs Türk Cumhuriyeti,

Başbakanlık

Devlet Planlama

Örgütü, İstatistik ve

Araştırma Dairesi, (2008), İstatistik Yıllığı, 2006. 81).

Tablodan da görüldüğü gibi, 2001-2002 Ders Yılı ile 2005-2006 Ders Yılı'na ait
istatistik bilgiler ışığında, aradan geçen 5 yıllık sürede, sadece Devlet anasınıtlarının
sayısında

küçük

ilkokullarının

bir azalma

sayısında

bir

olduğu,
artışın

fakat
olduğu

bunun

yanında

görülmektedir.

Devlet
Devlet

anaokulları

ve

anasınıflarının

azalmasına paralel olarak anasınıf öğretmeni ve öğrencisi sayısında da küçük bir azalma
olmuştur. Devlet anaokulları ve ilkokullarında

ise artışlar görülmektedir.

LIBRARY

2005 yılında ülkemizdeki

eğitim süresi bir yıl artırılarak

öğretim süresi on iki

yıla çıkarılmıştır.

"Yeni
çıkarılmıştır"

eğitim

sisteminde

9. sınıf

uygulamasıyla

(Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2005).

öğretim

süresi

l 2 yıla

BÖLÜM III

3. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Araştırma konusuyla ilgili yapılan araştırmalar şu şekildedir:

3.1. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar

Bengihan'ın (2006) yılında yapmış olduğu "İlkokul Denetmenlerinin Görevlerini
Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Algıları"
konulu araştırma,

2005-2006

ders yılında yapılmış,

Lefkoşa'da

3, Girne'de

2,

Mağusa'da 2, Güzelyurt'ta 2, Lefke'de I ve İskele'de 1 olmak üzere 11 okulda görev
yapmakta olan ilkokul yöneticisi ve öğretmenleri kapsamaktadır.

Araştırmada şu

bulgular elde edilmiştir:
1) K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı denetmenlerinin denetimi, okulları
yılda bir kez ziyaret etmeye çalışması, ziyaretlerde

okul yöneticileri

ile

öğretmenler hakkında görüşerek ön bilgi alması, genelde halen kadrolanmayan
öğretmenlerin derslerine girerek gözlem yapması ve rapor tutması şeklinde
olduğunun anlaşıldığı ortaya çıkmıştır. Bu durumun da alan ve kapsam açısından
çoklu denetimin alan ve kapsamına uymadığı belirlenmiştir.
2) Yöneticiler ve öğretmenlerin ilkokul denetmenlerinin görevlerini gerçekleştirme
düzeylerini çok düşük buldukları görüldü.
3) İstatistiksel olarak anlamlı fark yalnızca medeni duruma göre Lefkoşa ilçesi ile
Girne ilçesinin bazı okullarında görülmüştür. Diğer değişkenlerde anlamlı fark
ortaya çıkmamıştır.
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4) İlkokul denetmenlerinin
öğretmenler

görevlerini

daha etkili gerçekleştirmesi

arasında tamamen bir görüş birliği bulunmakta

için yönetici ve

ve bu görüşlerin de

çoklu denetim konusunda şekillendiği görülmüştür.

5) İlkokul denetmenlerinin
öğretmenlerin

görevlerini

daha etkili gerçekleştirmesi

görüşleri arasında istatistiksel

için yönetici ve

olarak anlamlı bir farkın olmadığı

görülmüştür.

Genel olarak, ilkokul denetmenlerinin
gerek okul yöneticileri,
kullanmış

olduğu

teftiş

gerekse

görevlerini

gerçekleştirme

ilkokul öğretmenleri

yerine

çoklu

düzeyleri

hakkında,

halen ilkokul denetmenlerinin

denetimin

kullanılmasını

önermektedirler

(Bengihan, 2006).

Pastırmacıoğlu'nun
Değerlendirme"
Eğitim

konulu araştırmasında,

ve Kültür

Bakanlığı'na

yöneticisini kapsamaktadır.

Yöneticilerin

I) Teftiş

(2005) yılında "Öğretmen
2003-2004

bağlı

Araştırmada

görev

Teftişine Yönelik Karşılaştırmalı

ders yılında Lefkoşa ilçesinde, Milli

yapan

356 öğretmen

ile 52 ilkokul

elde edilen bulgular aşağıda belirtilmiştir:

konuya ait algıları ile ilgili sonuçlar:

Dairesi'nde

engellediği;

bulunan

kadro . eksikliğinin

düzenli

teftiş yasasının hemen geçip kadroların

teftişin

ehil kişilerle doldurulması

gerektiği; terfilerin kıdem, liyakat ve lisans üstü eğitim kriterlerinin
alınarak yapılması ve tek bir sınava bağlı kalınmaması

2) Teftişlerin

bilimsel temellere

dayandırılmadığı

yapılmasını

tümü dikkate

görüşü ortaya çıkmıştır.

ve yaptırım

gücünün

olmadığı

görüldü .. Etkili ve faydalı bir teftişin yapılması gerektiği rehberlik unsurunun ön
plana alınıp objektif teftiş yapılması görüşünün ağırlık kazandığı görülmüştür.
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3) Teftiş

mekanizmasının

motivasyon

eksikliği

ıyı
yarattığı

işlememesinin
ve sorunları

öğretmenlerin
çözmede

çalışmalarında

zorluk

yaşadıkları

görülmüştür. Ödül ve ceza mekanizmasının acilen devreye girmesi gerektiği
ortaya çıkmıştır.
Öğretmenlerin konuya ait algıları iler ilgili sonuçlar:
1) Teftişin, müfettiş eksikliğinden yapılamamakta olduğu görüldü. Öğretmenlerin
amaç, ilke ve esasların müfettişler tarafından ne kadar bilindiği ve uygulandığı
konusunda şüphede oldukları; müfettişlerin yeterli olmadıkları, düzenli, sağlıklı
ve bilimsel bir teftiş yapmadıkları görüşündedirler.
2) Eğitimde denetimin bugüne kadar dikkate alınıp geliştirlmediği, şu anda hemen
hemen hiç teftişin olmadığı görüldü. Teftiş sisteminin geliştirilmesi gerektiği ve
teftiş yapacak kişilerin bilgi yönünden öğretmenden daha bir nitelikte olup,
atamalarının objektif şekilde yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.
3) Müfettişler okulun bulunduğu çevreyi ve velilerin eğitim durumlarını göz önünde
bulundurmalıdır.

Köy ve şehir okullarının aynı şartlara sahip olmadıklarını

bilmelidir. Sınıf başarısı kıyaslama yapılarak ölçülmemelidir. Ancak yıl içinde
yapılacak sürekli (başta-ortada-sonda) teftişler sınıf başarısını gösterebilir.
4) Teftiş hataları bulmaktan çok, öğretmene rehberlik ve yönlendiricilik yapmalıdır.
Öğretmenin de, öğrencinin de değerlendirmesi yapmalıdır. Tamamen öğrenciye
bakarak öğretmeni değerlendirmenin doğru olmadığı görüşü ortaya çıkmaktadır.
5) İlkokullarda branş dersleri ile ilgili yeterli teftişin yapılmadığı görüşü ağırlık
kazanmaktadır (Pastırmacıoğlu, 2005).
Eminsel'in

(1997) yılında yapmış olduğu "Müfettişin

El Kitabı" isimli
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çalışmasında, şu konularda çalışmalar yapılmıştır:
I) Denetimler sırasında göz önünde bulundurulması gerek! i hususlar,
2) Müfettişlerin rapor yazarken dikkat edeceği hususlar,
3) Öğretmen denetiminde dikkat edilecek kriterler,
4) Öğretmenlerin değerlendirilmesinde dikkat edilecek kriterler,
5) Okul yöneticilerinin denetiminde dikkate alınacak kriterler,
6) Okulların genel denetimlerinde dikkate alınacak esaslar ve

7) Denetimde kullanılacak formlar yer almaktadır (Eminsel, 1997)

Eminsel'in (1994) yılında yapmış olduğu "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
Eğitimde Denetim Hakkında Araştırma" konulu araştırmasında, 26 müfettiş, 29 okul
müdürü, l 02 müdür muavini, bölüm/atelye şefi, 440 öğretmen olmak üzere toplam 597
kişi yanıt vermiştir. Araştırmada sağlanan bulgulara göre elde edilen öneriler aşağıda
belirti Imiştir:
Müfettişlik uzmanlık düzeyinde yeterlilikler gerektiren bir meslektir. Eğitim sisteminin
bütünü,

müfettişlik

mesleğinin

kapsamındadır.

Böyle

kapsamlı

görevi

yerine

getirebilmek için müfettişlerinin yeterliliklerinin çok yüksek düzeyde olması gerekir.
Müfettişlerin yüksek yeterliliklere ulaştırılmasında aşağıdaki yollar izlenebilir:
I) Müfettişlerin yeterliliklerinin yüksek düzeyde aranması. Lisans üstü eğitim,
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müfettişlik öncesi kurslar v.b.

2) Müfettişlerin

atanmasından

sonra kapsamlı kurstan geçirilmeleri,

3) Halen görevde olan müfettişlerin

de konferans, seminer ve benzeri etkinliklerle

olaylaya bakış açıları genişletilmeli,

4) Müfettişlerin

en az bir yabancı dili bilmeleri veya bu dili öğrenmeleri

için olanak

sağlanmalı,

5) Müfettişlere

bilgi ve görüş düzeylerini yükseltecek

yapma olanaklarının

6) Müfettişlerin

yurt dışı gözlem ve inceleme

sağlanması,

hukuk devleti içinde konumunun da yasa ile belirlenmesi,

7) Genel denetimlerin,

bu amaca yönelik

tarafından yapılmasının

olarak yetiştirilmiş

müfettişler

ekibi

gerektirdiği önlemlerin alınması,

8) Ön soruşturma veya soruşturma görevinin, genel denetimle görevli ekip veya bu
amaçla

yetiştirilmiş

görevi soruşturma

olan müfettişler

tarafından

yapılması

olduğu

"İlköğretimde

Teftişin

araştırmasının

konusu

gerektiği ortaya çıkmaktadır (Em insel, 1994).

Yurdakul'un

(2003)

yılında

Değerlendirilmesi"

konulu

öğretmen

müfettişler

Araştırmada

teftişinin
Lefkoşa

yüksek

ilçeindeki

yapmış

lisans

tarafından
ilköğretim

tezi

ne derecede

ilköğretimde

yerine getirildiğiyle

kurumlarında

görevli

toplam

ilgilidir.
44 okul

yöneticisi ve 391 öğretmen ile 26 emekli ilköğretim müfettişi ve halen görev yapmakta
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olan 3 ilköğretim müfettişinin

görüşleri alınmıştır. Araştırmada

elde edilen bulgular şu

şekildedir:

I) Görev yapmakta

olan müfettişlerin

büyük çoğunluğunun

hizmet yıllarının 25 yılın üzerinde; okul yöneticilerinin
ve meslekteki

hizmet

yıllarının

İlköğretim kurumlarında
kadın ve meslekteki

21-25 yılları

erkek ve meslekteki
de çoğunluğunun

arasında

olduğu

görev yapmakta olan öğretmenlerin

erkek

görülmüştür.

ise çoğunluğunun

hizmet yıllarının da 11-15 yılları arasında olduğu ortaya

çıkmaktadır.

2) Müfettişlerin
getirildiği

görüşlerine

göre,

belirtilmektedir.

öğretmen

Öğretmenler

teftişinin

yüksek

ve yöneticiler

düzeyde

ise öğretmen

yerine
teftişinin

orta düzeyde yerine getirildiğini belirtmektedirler.

3) Müfettişlerin
"öğretmenin

4) Müfettişlerin

görüşlerine göre, en üst düzeyde gerçekleşen

müfettiş davranışının

yanında öğretmeni tenkit etmeme" olduğu ortaya çıkmaktadır.

görüşlerine

göre, en alt düzeyde gerçekleşen

"orta" derece ile "teftiş sonunda

zümre toplantıları

müfettiş davranışının

düzenleyebilme"

olduğu

görülmektedir.

5) Müfettişlere

göre, öğretmen

teftişi "çok" derecesinde

yerine getirilmektedir.

"Hiç" derecesinde herhangi bir müfettiş algısı belirtilmemiştir.

6) Öğretmenlerin

görüşlerine göre, en alt düzeyde gerçekleşen müfettiş davranışının

"morali yükseltmek
çıkmıştır.

için ödüllendirme

yöntemlerini

kullanabilme"

olduğu ortaya
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7) Öğretmenlerin
yoğunlaşmakta,

görüşüne

göre,

teftişe

ilişkin

algılar

"orta"

derecede

en yüksek düzey olan "pek çok" derecesinde herhangi bir

öğretmen algısı görülmemiştir.

8) Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin, müfettiş davranışlarıyla ilgili algılarında
büyük benzerlik olduğu ortaya çıkmaktadır (Yurdakul, 2003)

Günalp'ın

(2003) yılında yapmış olduğu "İlkokul Yöneticilerinin

Etkinliği (Girne İlçesi Örneği)" konulu yüksek lisans tez arştırmasında,

Denetim
yönetici

teftişiyle ilgili algılara ilişkin sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

1) Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, okul yöneticilerinin

ilkokullardaki fiziki

durumla ilgili görevlerini "çok" derecesinde yerine getirdikleri

görüşü ortaya

çıkmaktadır. Fiziki duruma ilişkin okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşleri
arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır.

2) Okul yöneticileri ve öğretmenlerin algılarına göre, yöneticilerin en alt düzeyde
yerine getirdikleri görevin "özel eğitime muhtaç çocuklar için gerekli tedbirler
alınmaktadır" olduğu ortaya çıkmaktadır.

3) Okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine göre, yöneticiler, yönetim-eğitim
öğretim ile ilgili görevlerini "çok" derecesinde yerine getirmektedirler.

4) Okul yöneticileri
hazırlanıp

ve öğretmenler,

uygulanmasında

görüşündedirler.

"pek

yöneticilerin
çok"

yıllık çalışma programının

derecesinde

yeterli

oldukları
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5) Okul yöneticileri

ve öğretmenler,

yöneticilerin

personel

ilişkilerini

"çok"

derecesinde yerine getirdikleri görüşündedirler.

6) Okul yöneticileri,

yöneticilerin

personelin

sicil işlemlerini

gerçekleştirme

görevini; öğretmenlere göre ise yöneticilerin nöbet işlerini düzenleyip uygulama
görevini "pek çok" derecesinde yerine getirdikleri görülmektedir.

7) Okul

yöneticileri

ve

öğretmenlerin

görüşlerine

göre,

en

alt

düzeyde

gerçekleştirilen görevin "orta" derece ile öğretmenlerin cezalandırılması ile ilgili
işlerin yürütülmesidir, olduğu ortaya çıkmıştır.

8) Okul yöneticileri ve öğretmenler, yöneticilerin öğrenci işleri ile ilgili görevlerini
ve büro-hesap ve ayniyat işleri ile ilgii görevlerini "pek çok" derecesinde yerine
getirdikleri görüşündedirler (Günalp, 2003)

Ersoy'un (2002) yılında yapmış olduğu "İlköğretimde Teftiş Sistemi" konulu tez
araştırmasında teftişin önemi, tarihsel gelişimi, ilkokul müfettişlerinin yetiştirilmesi,
ilköğretim müfettişlerinin

görev alanları ile Teftiş Dairesi Yasa Tasarısı konuları

incelenmiştir.

I) Araştırmada, okul yöneticileri ve öğretmenler, müfettişlerin göreve atanmadan
önce hizmetiçi eğitimden geçirilmeleri,

2) Her yıl istekli olan müfettişlerin sertifika seviyesinde veya yüksek lisans, doktora
düzeyinde uzmanlık eğitiminden geçirilmelerine imkan tanınması

3) Bakanlık'ta görevli müfettişlerin uzmanlık eğitimi almaları gerektiği,
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4) Eğitimdeki rollerinin öneminden dolayı üstlendikleri
etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri
yetiştirilmeleri

liderlik görevini sağlıklı ve

için hizmet öncesinde

konusu ön plana çıkarılmıştır

ve hizmet içinde

(Ersoy, 2002).

3.2 Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar

Dündar'ın (2005) yılında "İlköğretim Okullarında Yapılan Teftişin Okul Başarısı
ve Gelişimi Üzerine Etkisi" konulu araştırmasında Çankaya ilçesinde 15 okul ile
denetim geçirmiş, toplam 400 ilköğretim okulu öğretmeni, I 5 okul müdürü ile Çankaya
eğitim bölgesinde teftiş yapan 30 İlköğretim müfettişinin görüşlerine başvurulmuştur.
Araştırma bulguları aşağıdaki gibidir:
]) Türk eğitim sisteminde ilköğretim müfettişlerinin önemli rolü olduğu görüldü.
Anket sonuçlarına

göre, ilköğretim müfettişlerinin hepsi, öğretmenlerin ve

okul müdürlerinin ise çoğunluğu ilköğretim alanının gelişmesine ilköğretim
müfettişlerinin etkili hizmetleri olduğu konusunda görüş belirtmektedirler.
2) Okul müdürleri ve öğretmenlerin çoğunluğunun, müfettişlerin kendilerini daha
sık teftişe gelmelerini istemiş olmalarını dikkate değer bir sonuçtur. Bu durum
da, okul müdürleri ve öğretmenlerin müfettişlerin yardım ve rehberliğinden
yararlandığını göstermektedir.
3) Öğretmenlerin

büyük

bir çoğunluğunun

ilköğretim müfettişlerini

eğitimin

gelişiminde katkıları olduğunu belirtmeleri ve onların daha sık teftişe gelerek
kendilerine rehberlik etmelerini istemeleri, daha büyük önem taşımaktadır. Teftiş
edilen öğretmenlerin,
yararlandıklarını

büyük bir çoğunluğunun

teftiş eden müfettişlerden

ifade etmeleri, Türk eğitim sistemi içerisindeki ilköğretim

müfettişlerinin rolünün önem derecesini ortaya koymaktadır.
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Özdemir'in (2001) yılında yapmış olduğu "Çağdaş ve Demokratik Eğitimde
Teftiş" konulu araştırmasında, 200-2001 Ders Yılında Bolu il merkezinde görev yapan
Bolu ili ilköğretim müfettişleri, ilköğretim yöneticileri (müdür ve müdür yardımcıları)
ve öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Şu bulgular elde edilmiştir:

1) Taşımalı

eğitim

sorunlarına

ilişkin

müfettiş

önerilerinin

yeterince

etkili

olamadığı görülmüştür.

2) Yönetici ve öğretmen ihtiyacının karşılanmasında

müfettiş önerilerinin "az"

düzeyde dikkate alındığı ortaya çıkmıştır.

3) Eğitim araçlarına

ilişkin müfettiş önerilerinin

amirler tarafından

yeterince

dikkate alınmadığı görülmüştür.

4) Okula devam edemeyen çocuklara eğitim olanağı sağlanması için müfettişlerce
yapılan öneriler, amirlerce yeterince dikkate alınmamıştır.

5) Müfettişlerin, eğitim yönetimi alanına ilişkin bilimsel gelişmeleri yönetici ve
öğretmenlere aktarma düzeyinin yeterli bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

6) Yönetici ve öğretmenlerin

hizmet içi eğitim ihtiyacı için yapılan müfettiş

önerileri de amirlerce yeterince dikkate alınmamıştır.

7) Müfettişlerin okul-çevre işbirliği konusunda yönetici ve öğretmenlere yeterli
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rehberliği yapamadığı

8) Müfettişlerin

görülmüştür.

eğitim programlarıyla

ilgili önerileri de amirlerce

yeterince dikkate

alınmamıştır.

9) Amirler,

yöneticiler

müfettişlerden

denetim

teori ve uygulaması

konusunda

yeterince yararlanamamaktadırlar.

l O) Müfettişlerin
rehberliğin

ve öğretmenler,

sanat

etkinliklerine

ilişkin

yönetici

ve öğretmenlere

yaptıkları

hiç yeterli olmadığı görüldü.

11) Müfettişlerin,

uygulamada

öğretmenlere

görülen

aksaklıkları

gidermede,

yönetici

ve

yaptıkları rehberlik yeterli bulunmamıştır.

12) Müfettişler,

yönetim

sorunlarının

çözümüne

ilişkin

yeterince

rehberlik

yapamamaktadır.

13) Müfettişlerin
paylaşıldığı

sahip

yönetici

göstermedikleri

kullanabilir,

16) Denetim

yetkilerin

yeterliğinin,

ortalama

bir

düzeyde

görüldü.

14) Müfettişlerin,

15) Müfettişin,

oldukları

ve öğretmenlerin

hatalı davranışlarında

yeterli toleransı

görülmüştür.

denetlediği

öğretmenin

dersinin bir kısmını, örnek ders vermek üzere

görüşünün "orta" düzeyde kabul gördüğü ortaya çıkmıştır.

süreci

içinde

serbestçe söyleyebilmelidir",

yönetici

ve

öğretmenler,

"düşüncelerini

müfettişe

görüşü "tam"a yakın bir düzeyde benimsenmiştir.
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17) "Müfettişten korkulur" görüşü, hemen hemen "hiç" kabul görmemiştir.

Uludüz'ün (1996) yılında yapmış olduğu "İlköğretim Kurumlarında Sınıf İçi
Etkinliklerin Denetiminde Müfettiş Davranışları" konulu araştırmasında, Sivas ilinde
görev yapmakta olan 121 öğretmen ve 59 ilköğretim müfettişinin görüşleri alınmıştır.
Araştırma sonucunda elde ettiği bulgular aşağıda belirtilmiştir:
1) Müfettişlerin her zaman öğretmenlerin planlarının programlara uygunluğuna
baktıkları, planlardan en az birini ayrıntılarıyla inceledikleri, sınıfa girdiklerinde
kendilerini tanıttıkları görülmektedir.
2) Müfettişlerin genellikle, denetim sonrasında denetimle ilgili olarak öğretmenle
görüşme yaptığı, sınıftaki öğrencilere sorular sorarak seviyelerini tek tek
anlamaya çalıştığı görülmüştür.
3) Müfettişlerin bazen ise, tutum ve davranışlarıyla öğretmene amiri olduğunu
hissettirme, öğretmenin

öğrencilerini

seviye gruplarına ayırmasını

isteme,

öğretmenin eksiklerini bulmaya çalışma, denetimde çevre koşullarının öğretmen
performansına etkilerini dikkate alma davranışlarını gösterdikleri görülmüştür.
4) Müfettişlerin nadiren ise, öğretmenin planlarını gün gün sayarak kontrol etme,
öğrencilerin önünde öğretmenin olumlu çalışmalarını övme, denetim sırasında
nitelikli espriler yapma, öğrencilere sınıf seviyelerinin üstünde sorular sorma,
denetimi öğretmenle

birlikte planlama, sınıftaki tutum ve davranışlarıyla

öğretmeni kendini savunma zorunda bırakma davranışları göstermektedirler.
5) Deneklerin hiçbir zaman aralığına düşen davranışları olmadığını, bunun en
önemli sebebinin ise ankete alınan davranışların sınıfta gösteriliyor olmasına
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özen gösterilmiş olması konusunda görüş ortaya çıkmıştır.
6) Müfettişlerin denetime genellikle iki ders saati ya da daha fazlasını ayırmaları,
sınıfa genellikle ders başladıktan sonra girdikleri, denetimin bir bölümünü dersi
izlemeye, bir bölümünü de öğrencilere soru sormaya ayırdıkları, öğretmenin
planlarını genellikle derste inceledikleri, bazılarının ders sırasında notlar alıp
bazılarının bu notlar doğrultusunda açıklama yaptıkları, çoğunluğunun
öğretmenlerin

planlarında

düzeltmeler

yaptıkları

şeklinde

bulgular

ise
elde

etmişlerdir.
7) Müfettişlerin göstermesinin olumlu olduğu kabul edilen davranışlara, müfettişler
daha yüksek;

müfettişlerin

göstermesinin

olumsuz

olduğu

kabul edilen

davranışlara ise öğretmenler daha yüksek oranda görüş belirtmişlerdir.
8) Müfettiş davranışlarının daha çok denetimin kontrol boyutuyla ilgili olduğu
ortaya çıkmıştır.
9) Müfettişler, denetimin düzeltme ve geliştirme boyutuyla ilgili olarak, denetim
sonrası öğretmenle görüşme davranışını genellikle gösterdikleri ortaya çıkmıştır.
10) Denetim sürecinde düzeyli iletişimle ilgili davranışlardan, genellikle sınıfta
kendini tanıtma, denetim sonrası görüşme yapılmaktadır. Sınıfta bazen, mesleki
deneyimle ilgili örnekler verme, nadiren de öğretmeni övme, espiri yapma ve
denetimi öğretmenle birlikte planlama yapıldığı görülmektedir.
11) Müfettişlerin zararlı olabilecek davranışlarından ise, öğretmene amiri olduğunu
hissettirme, öğretmenin eksiklerini bulmaya çalışma bazen gösterilmektedir.
Öğretmenin planlarını gün gün sayıp kontrol etme, davranışlarıyla öğretmeni
savunma yapmaya mecbur etme, korku ve kaygı verip öğretmenin performansını
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artırmaya çalışma,

öğretmeni öğrencileri

önünde eleştirme

ise nadiren

görülmektedir (Uludüz, 1996)

Başar'ın (1995) yılında yapmış olduğu "Öğretmenin Değerlendirilmesi" isimli
arştırmasında, eğitim sürecinin en önemli öğesi olan öğretmenlerin değerlendirilme
uygulamalarına ilişkin bulgular yer almıştır. Araştırmada elde edilen bulgular şöyle
özetlenebilir:
I) Öğrenciye bir yıllık sürede yapılan katkının öğretmene ilişkin payını bulmayı
amaçlamış,

bunu

öğretmenin

çabasıyla

ilişkilendirerek

öğretmeni

değerlendirmeyi esas almıştır.
2) Önce öğrenci başarısını etkileyen temel değişkenler belirlenmeye çalışılmıştır.
Bunlar,

öğrenciye,

öğretmene,

okula,

aileye,

çevreye

ait olmak

üzere

grup lanmıştır.
3) Ders yılı başında ve sonunda, ilköğretimde sınıf için yapılan ölçümler, "bu
sınıftaki öğrencilerde, artırılabilecek olanın yüzde kaçı artırılmıştır" sorusuna
yanıt bulmak için yapılacaktır.
4) Öğretmenin gösterdiği çaba öğeleri, ders hazırlıkları, ders süreci, ders dışı
etkinlikleri ve öğrencilerle ilgilenme olarak belirlenmiştir.
5) Olanaklar boyutunda, öğrenci gizilgücü, okul ve olanakları, aile durumu ve okul
ve aile çevresinin olanakları öğelerinden oluşmaktadır.
6) Yapılan ölçümler, "öğretmen eğer çabası düzeyinde olanak bulsaydı, ürüne
yapılan katkı ne olurdu" sorusuna ilişkin yanıtlarla birleştirilerek

sonuca

76

ulaşılacaktır.
7) Denekler, kullanılmakta olan ve daha çok öğretmenin kişisel özelliklerine
yönelik olan modelin öğelerini de benimsediklerini belirtmişlerdir (Başar: 1995).

Şahin'in (2005) yılında yapmış olduğu "İlköğretim Düzeyinde Ders Denetimiyle
İlgili Yeterlilikler Hakkında Denetmen ve Öğretmen Görüşleri" konulu araştırması,
2003-2004 öğretim yılında Bolu ve Düzce merkez ilçede görevli 36 müfettiş ve 480
ilköğretim öğretmeninin görüşleri alınarak yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgula
ilişkin şu öneriler:
Uygulamacılarla ilgili öneriler:
I) Bayan müfettişlerin sayılarının artırılması için gereken önlemler alınmalıdır.
2) Halen görev yapmakta olan müfettişlerin yüksek lisans ve doktora yapmaları
teşvik edilmeli, müfettiş atamalarında bu kriter ön koşul olarak aranmalıdır.
3) Ders denetimiyle ilgili yeterliliklerini müfettişler yüksek düzeyde, öğretmenler
ise orta veya az düzeyde görmüşlerdir. Müfettişlerin mesleki yeterliliklerini etkili
bir şekilde uygulamaya yansıtmalarınm ancak iş yüklerini azaltmakla mümkün
olabileceği görüşü ortaya çıkmaktadır.
Katılımcılarla ilgili öneriler:

1) Branş öğretmenlerinin denetimi, oluşturulacak branş müfettişleri tarafından
yapılmalıdır.
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2) Denetim faaliyetleri yıl içine yayılarak sıklaştırılmalıdır.
3) Denetimde kontrolden daha çok öğretmenin geliştirilmesini ön planda tutan
rehberlik hizmeti verilmelidir.
4) Denetim faaliyetleri düzenlenirken, yerel özellikler ve farklılıklar belirlenmelidir.
5) Müfettiş, teorik bilgiler yerine uygulamalı olarak eğitim-öğretim etkinliklerinin
nasıl yapılması konusunda yardımda bulunmalıdır.
6) Müfettişliğe geçişte aranan yeterlilikler gözden geçirilmelidir.
Uygulamacılarla ilgili öneriler:
1) Halen görev yapmakta

olan müfettişlerin

yeterlilikleriyle

ilgili araştırma

yapılabi I ir.
2) Hizmet öncesi ve hizmet içi müfettiş yetiştirme programlarının

etkinliği

konusunda araştırma yapılabilir (Şahin, 2005).

Çığ' ın (2006) yılında yapmış olduğu "İlköğretim

Müfettişlerinin

Denetim

Sonunda Getirmiş Oldukları Önerilerin Yöneticiler Tarafından Yerine Getirilme Düzeyi
ve Engelleri" konulu araştırmasında, 2005-2006 öğretim yılında Sivas ilinde görev
yapan toplam 224 müdür, öğretmen ve ilköğretim müfettişinin görüşleri alınmıştır.
Araştırmada şu bulgular elde edilmiştir:

1) Araştırmanın

her bir alt boyutu açısından,

anketi yanıtlayan

müfettişlerinin kıdemlerine göre aralarında fark çıkmadığı,

ilköğretim
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2) Anketi yanıtlayan ilköğretim okulu müdürlerinin eğitim durumlarına göre, eğitim
öğretim

durumu

alt boyutunda

lisans mezunu

fark çıkmıştır.

Ön lisans mezunu

müdürlere göre denetim raporlarındaki

müdürlerin,

önerileri daha fazla yerine

getirdikleri,
3) Anketi yanıtlayan

ilköğretim müfettişlerinin

eğitim durumlarına

göre aralarında

bir fark çıkmadığı,
4) Anketi yanıtlayan ilköğretim okulu müdürlerinin
demirbaş

ve döner sermaye

geçirip geçirmediklerine
geçirmeyen

fazla yerine getirdikleri

Olgun'un
Yardımcılarının
İlişkin

Görüşleri"

okulunda

görev

işleri alt boyutunda,

göre fark çıkmıştır.

okul müdürlerine

arasında,

okulda teftiş

Teftiş geçiren okul müdürleri

göre denetim raporlarında

yapmış

olduğu

"İlköğretim

İlköğretim

Müfettişlerinin

Yapmış

konulu

araştırmasında,

Kırıkkale

alınmıştır. Araştırmada

görev yaptıkları

teftiş

belirtilen önerileri daha

ortaya çıkmıştır.

(2005) yılında

yapmakta

anketin hesap, ayniyat,

olan

52 müdür

Okulu

Olduğu
il

Müdür ve Müdür

Denetim

merkezinde

ve 64 müdür

Etkinliklerine
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ilköğretim

yardımcısının

görüşleri

elde edilen bulgular şu şekildedir:

I) İlköğretim okullarında

görev yapmakta olan müdür ve müdür muavinleri,

.

fiziksel

ve yönetim işlerine ilişkin denetimin yeterli düzeyde; eğitim-öğretim sürecine
ilişkin denetimin ise orta düzeyde yapıldığını belirtmişlerdir.

2) Eğitim-öğretim sürecinin yönetim ve fiziki denetime oranla biraz daha az
denetlenebilmesi,

eğitim-öğretim

sürecinin

karmaşık

yapı

içermesine

denetlenecek etkinliklerin somut olarak anında gözlenememesine bağlanabilir.

ve
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3) Yöneticilerin müdür ya da müdür yardımcısı olması; müfettişler tarafından
yapılan fiziksel, eğitim-öğretim süreci ve yönetim işlerine yönelik denetim
etkinliklerinin yeterliliğine ilişkin görüşlerini farklılaştırmadığı görüşü ortaya
çıkmıştır.
4) Müdür ve müdür yardımcılarının farklı eğitim düzeyleri, müfettişler tarafından
yapılan fiziksel, eğitim-öğretim süreci ve yönetim işlerine yönelik denetim
etkinliklerinin yeterliliğine ilişkin görüşlerini farklılaştırmamaktadır.
5) Müdür ve müdür yardımcılarının sınıf öğretmenliği ya da diğer branşlarda
olması; yapılan fiziksel, eğitim-öğretim süreci ve yönetim işlerine yönelik
denetim etkinliklerinin yeterliliğine ilişkin görüşlerini farklılaştırmamaktadır.
6) Müdür ve müdür yardımcılarının mesleki deneyim süreleri, yapılan fiziksel,
eğitim-öğretim

süreci ve yönetim işlerine yönelik denetim etkinliklerinin

yeterliliğine ilişkin görüşlerini farklılaştırmamaktadır (Olgun, 2005).
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"1937-1938

Ders Y ılı'nda İlkokulların

Kuran, Din Dersleri,

Kıraat,

altıncı yılında okutulan dersler şunlardı:

İmla, Tahrir,

Tarih, Coğrafya, Tabiat Tetkiki, Ziraat Dersleri,
İngilizce, Teganni, Beden" (Feridun,

İkinci Dünya

Savaşı'nın

Gramer,

Yazı, Hesap ve Hendese,

İptidai Fen Dersleri, Resim ve El İşleri,

1990: 13).

başlamasıyla

İngilizler

eğitim

alanında

kayda

değer

herhangi bir atılım yapmamaışlardı.

"1939
esnasında,

yılı Eylülünde

başlayıp

bir İngiliz sömürgesi

İngilizlerin

1946 Haziranına

kadar süren il. Cihan

Savaşı

olan ve bundan ötürü savaş bölgesi içine giren Kıbrıs'ta

eğitim alanında yaptıkları pek kayda değer bir atılım yoktu" (Feridun, 2001:

23).
Nesim'e
Viktorya

(1987:56)

dışında

orta öğretim

kurum ve derneklerinin
yoluna

gidilmiştir.

ihtiyacına

göre,

1943-44
kurumu

Öğretim

Yılı'na

bulunmuyordu.

Ancak

baskısı ile adanın diğer kasabalarında

İngiliz

Yönetimi

cevap verememesi

tarafından

açılan

üzerine Türkiye'nin

açılma yoluna gidilmiştir.

Ancak

1952'de

Kemal Lisesi, Gönendere

ve Mehmetçik

okulları

Türklerin

Lise ve

bu yılda Kıbrıs

Türk

da yeni orta okullar açılma

yeni okulların

parasal

çıkarılan

kadar

desteği

"Tali Okullar
hariç diğerleri

Türk

halkının

ile yeni ortaokullar
Kanunu"

ile Namık

hükümet

denetimine

bırakılmıştır.

Tali Okul Komisyonları

çoğaltıldı

ve ortaokulların

bu komisyonlara

bağlanması

sağlandı.

Feridun'a (2001:26-27)
"Public

Aided

Secondary

Yasası

ile, okullara

sağlamak

vaadiyle,

İdaresi'nin

Maarif

göre, 1952'de

Schools"

ve öğretmenlere
ortaöğretim

(Amme
maddi

kurumlarının

Sömürge
Yardımı
yardım

Hükümeti
Gören

Ortaöğretim

bakımdan

idare yetkisinin

tarafından

çıkarılan
Kurumları)

daha

iyi olanaklar

Merkez'e

yani Koloni

Müdürü'rıe bağlanması önerildi. Ayrıca, o güne kadar adadaki iki
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toplum

için sadece birer "Tali Okul Komisyonu"

kanunla, bunlar dağıtılarak
Ortaöğretim

Kurumları

yerlerine, "Belediyesi

ortaokullar,

Vali

yine l 952'de

tarafından

bulunması"
atandı.

o kazanın merkezindeki

çıkarılan

olan her yerleşim merkezindeki

için 2 yıl süre ile Vali tarafından

üyeli birer Tali Okul Komisyonu
komisyonlar

varken

İslam

beş (yalnız Lefkoşa için 9)

şartı getirildi

Belediyesi

bir

ve vakit geçirmeden

bulunmayan

köylerde

bu

bulunan

komisyona bağlanıyordu.

I 955 yılında önce İngilizlere ve daha sonra Türklere karşı başlayan silahlı EOKA
eylemi

Türk

eğitimini

de olumsuz

yönde

etkilemiştir.

Türk

ve Rum

Maarifleri

birbirinden ayrılmıştır.

Nesim,
ayrılmış

(1987: 57),

olduğunu

yönetimini

ve 9 Haziran

tamamen

Cumhuriyeti
etkinliğinin,

1956 yılında Türk ve Rum Maariflerinin

Türk

Anayasası'na

Cemaati'ne

ve öğrencilerinin

durumda

I 958 Eylülünde

bulunan Öğretmen Koleji'nin

etkinliklerini

bağlı

olduğunu,

Sömürge

Türk-Rum

Hükümeti'nin

Türk Toplumu'nun

sonucunda

1960

Kıbrıs

her türlü eğitim

Lefkoşa'da

ve Türk

ilişkileri, iki toplumun memur,
olanaksız

Rum semtindeki

Maarif

hale getirmişti.

Maarif Dairesi'nin

Bu
Türk

yeni binasına taşınmış

Türk semtine taşınıp Sömürge
Encümeni'yle

sürdürdüler .... Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın

çetin müzakereler

ayrıca

içerisindeki

kararıyla

Türk Bölümü, Letkoşa'nın
olarak

Türk okullarının

yetkisine verilmiş olduğunu yazmaktadır.

aynı çatı altında bulunmasını

Bölümü ile, 1957'de Güzelyurt'tan

Müdürü'ne

devretmiş

(2001:29) göre, Gerginleşen

öğretmen

Maarif

ise İngiliz Yönetiminin,

göre göre de Türk Toplumu

Türk Cemaat Meclisi'nin

Feridun'a

1959'da

birbirlerinden

işbirliği
İngilizlerle

yaparak
yürüttüğü

Mayıs I 959'da İngiliz Sömürge İdaresi, Türk Maarifı'ni,

belirlediği yeni bir Türk Maarif Encümeni'rıe

teslim etti. Bu Maarif

Encümeni Başkanı, Türk Maarif Müdürü olarak da görevlendirildi.

1956'dan sonra Türk Maarif Dairesi bağımsız bir şekilde çalışmaya başlamıştır.
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"1958-59

ders yılı sonunda her iki ayrı Maarif Dairesi de kendi toplumlarının

tüm eğitim dalındaki işleri devralarak birbirinden ayrı ve bağımsız bir şekilde çalışmaya
başladılar" (Irkad, 1997: 65).

Feridun'a

(1990:207)

göre, 1959-60 ders yılında ilkokullara

ait okul, öğretmen

ve öğrenci sayıları şöyleydi:

Öğretmen Sayılarına Göre ilkokullar:
1 öğretmenli okullar

126

2 öğretmenli okullar

44

3 öğretmenli okullar

19

4 öğretmenli okullar

7

5 öğretmenli okullar

4

6 veya daha çok öğret

+

menli okullar

Toplam Okullar

17

217

Kıbrıs Cumhuriyeti'rıin

kurulmasından

önce Türk Maarif kadrosuna ait bilgiler

şu şekildeydi:

Feridun'a
ard

arda

gelen

Cumhuriyeti'rıin

(2001:30-31)
kararları
kuruluşundan

göre, Türk Maarif kadrosu, sık sık toplanan Encümenin

ışığında

bir

önce örgütlenmesini

yasa tasarısını, tüzük ve yönetmelikleri
şöyle idi:

yoğun

hazırlamıştı.

çalışma

içine

tamamlamaya

girmiş

ve

Kıbrıs

gayret ederek gerekli

Devralmış olduğu sistemin boyutu
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İlkokul Sayısı: 209
İlkokul Öğretmen Sayısı: 463 (300 E.

+ 163 K.)

İlkokul Öğrenci Sayısı: 15535 (7953 E. + 7402 K.)
Ortaöğretim Okulları Sayısı: 13
Ortaöğretim Öğretmen Sayısı: 388 (268 E. + l 02 K.)
Ortaöğretim Öğrenci Sayısı: 461 O (2969 E + 1641 K.)

Bu sistemin eğitim-öğretim,

araç-gereç,

bina, öğretmen

ihtiyacı, öğretmen

eğitimi gibi konularda çalışma, plan ve programları yapabilecek kapasitede bir Türk
Maarif Dairesi az zamanda kurulmuş ve 23 Eylül 1960 tarihinde resmi bir kamu dairesi
statüsünde Türk Cemaat Meclisi İcra Heyeti'nin yönetimine girmiştir.

1960

Kıbrıs

Cumhuriyeti

kurulmuş,

Türk

eğitimi

Cemaat

Meclisi'nin

görünüşte

birçok

değişiklikler

sorumluluğuna verilmişti.

Irkad'a

(1997:66)

göre,

1960 Anayasası

getiriyordu. Anayasanın 87. maddesi "Bütün eğitim, kültür, öğretim konuları ... " Cemaat
Meclisi'nin sorumluluğuna bırakılmıştı. Anayasanın bu maddesine dayanılarak eğitim
örgütünün merkez teşkilatı yeniden düzenlendi. Maarif Müdürlüğü'ne

bağlı şube

amirlikleri, müfettişlik birimi, kitabet bölümü, kültür servisi, disiplin kurulu ve Talim
Terbiye oluşturuldu. Ancak eğitimde lokomotif görevi Talim-Terbiye birimine bırakıldı.

Feridun'un (2001:34-35) çalışmasında, 1960-1961 yılı esnasında Türk Cemaat
Meclisi, Türk Maarif Müdürlüğü'nün

sunduğu aşağıdaki yasa, tüzük ve yönetmelikleri

onaylayıp yayınladı:

1. "T.C.M. İlkokul Öğretmenler Yasası
2. T.C.M. Orta, Mesleki ve Teknik Öğretim Kuruluşları Öğretmenleri Yasası
3. Şahsi Vergiler, Geçici (Maarif Vergisi) Yasası
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4.

T.C.M. Resmi Tatil Günleri Yasası

5. T.C.M. Okul Komisyonlarının

Yetkilerini Belirleyen

Yasal Hükümler

6. T.C.M. Maarif Dairesi, Talim Terbiye Kurulu Tüzüğü
7.

Kıbrıs Türk Orta Dereceli Okullar Yönetmeliği

8. Kıbrıs Türk Orta Dereceli Okullar Sınav Yönetmeliği
9.

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"

l 959-1960 yılında yapılan okul istatistiği şu şekildeydi:

"217 ilkokul, 5 ortaokul, 5 lise" (Behcet, 1969:274).

1962-1963 yılından itibaren Kıbrıs Türk Maarifı'nin

geliştirilmesi

plan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde uygulanmaya

Feridun,

(2001:36)

yaptığı

Türk Maarif Müdürlüğü'nce
Plan (1962-1967)"
Eğitim Bakanlığı

sonra, 1962-1963

ile işbirliği içinde uygulanmaya

yaşanmasına

Irkad, (l 997:68),

Aralık

196l'de

sunulan "Kıbrıs Türk Maarifı'nin

onaylandıktan

l 963'te başlayan
sıkıntıların

çalışmada,

olaylar,

başlandı.

T.C.M.

bir kısım Türk'ün okullarını

İcra Heyeti'ne

İnkişafına

Ders Yılı'ndan

başlandığını

için hazırlanan

Ait 5 Yıllık

itibaren T.C. Milli

belirtmektedir.

terk etmesine

ve büyük

neden olmuştu.

21 Aralık

I 963'te başlayan olaylardan sonra bir kısım Türk

okulunun terk edildiğini ve Lefkoşa Kazası'nda okul sayısı 66'dan 25'e, Limasol
Kazası'nda 25'ten 13'e, Larnaka'da da 20'den lO'a, Girne'de 13'ten 4'e, Mağusa'da
44'ten 36'ya, Baf'ta 50'den 22'ye düştüğünü yazmaktadır.
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"Kıbrıs'ta

1963 yılı ikinci yarısında

artan toplumlararası

I 963'te top yekün sivil savaşa dönüşmesiyle

gerilimin,

21 Aralık

Kıbrıs Türk Eğitimi büyük bir darbeyle

karşı karşıya kalmıştı" (Feridun, 200 l: 38).

Feridun'a
hizmetlerini

(2001 :38-39)

göre,

O dönemlerde

ilk anda durma noktasına getiriyordu.

mevcut

durum

Türk

eğitim

Önlem olarak; "Çift tedrisat" yoluna

gidilerek, olanak bulunan yerlerde "intikal sınıfları" organize edilmiş ve öncelikle son
sınıfların kayıplarının
T.C. Hükümeti
aksayan

tarafından

iletişim

Komiteleri

giderilmesine

yapılan yardımlarla

dolayısıyla,

kanalıyla

çalışılmıştı.

kaza

yönetime

Türk Cemaat Meclisi'nin
karşılanmıştı.

merkezlerinde

geçildi. Okulların

tüm bütçesi

Rum barikatları

Sancaktarlıklara

kitap-kırtasiye

yüzünden

bağlı

gereksinimi

Eğitim
ise BM

Barış Gücü aracılığı ile olanak bulundukça yapılıyordu.
Nesim'e

(1987 :57) göre, 1963 Aralığında

Rumların

soykırım, Kıbrıs Türk eğitimini de geniş ölçüde etkilemiştir.
daha güvenli yerlere aktarılırken,

Türklere

karşı başlattığı

I 03 Türk köyü boşaltılarak

pekçok okul binası göçmenlerin kısa ve uzun süreli

barınağı olarak kullanılmıştır. Buna rağmen eğitimi her şeyin üstünde tutan Türk halkı
okullarını sürdürmeye çalışmış, bazı okullarda çift öğretim uygulanmış, kısa sürede
yapılan barakalarda eğitim ve öğretim sürdürülmüştür.
Bu yıllarda

T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın

yardımları

artarak

devam

etmekteydi.
Feridun, (2001:41),

1966-1967 Ders Yılı'nda

da "nisbi sükünet"in devam

ettiğini, kayda değer bir değişiklik olmadığını ancak, bu ders yılı içinde çarpışmaların
başından beri mücahitlik görevini özveri ile yapan lise, hatta ortaokul öğrencilerimizden
1963-64, 1964-65 ve daha sonraki ders yılları sonlarında mezun olanların üniversite
öğrenimi olanakları konusundaki endişelerini gidermek üzere başvurulan Anavatan Milli
Eğitim Bakanlığı, üniversite yönetimlerinin de yakın işbirliği ile 1967-68 ders yılı için
550 öğrencimize kontenjan ayrıldığını belirtmektedir.
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Feridun'a

(2001:42-43)

göre,

1967-68

Ders Yılı okullara

ait genel dağılım

aşağıda belirtildiği şekildeydi:

İlkokul Sayısı: 153
İlkokul Öğretmen Sayısı: 518 (223 E.

+ 295 K.)

İlkokul Öğrenci Sayısı: 17565 (8493 E. + 9072 K.)
Ortaöğretim Okulları Sayısı: 23
Ortaöğretim Öğretmen Sayısı: 408 (160 E. + 248 K.)
Ortaöğretim Öğrenci Sayısı: 7249 (3049 E + 4200 K.)

Feridun'a (2001 :50) göre, 1972-73 Ders Yılı'nda ise okullara ait genel dağılım
ise şöyleydi:

İlkokul Sayısı: 171
İlkokul Öğretmen Sayısı: 536 (331 E. + 205 K.)
İlkokul Öğrenci Sayısı: 16014 (8248 E. + 7766 K.)
Ortaöğretim Okulları Sayısı: 25
Ortaöğretim Öğretmen Sayısı: 453 (304 E. + 149 K.)
Ortaöğretim Öğrenci Sayısı: 7956 (4437 E + 3519 K.)

1969 yılındaki Maarif sistemine göre anaokuldan üniversiteye kadar mevcut olan
sistem ve uygulamalar şu şekilde belirtilmiştir.
"Süha,

1971 'de

yayınlanan

çalışmasında,

o

yıllardaki

durumu

şöyle

açıklamaktadır; 1969 yılındaki Maarif sistemine göre bir Türk çocuğu 4-6 yaşına kadar
anaokuluna, 6-12 yaşına kadar ilkokula, 12-15 yaşına kadar ortaokula ve 15-18 yaşına
kadar liselere,
edebilmekteydi.

sanat okullarına,
Ayrıca

Kıbrıslı

ticaret

liselerine

Türk

öğrencilerin

ya da ziraat
18

yaşından

kolejine

devam

sonra,

yüksek

öğrenimlerini başta Türkiye üniversiteleri ve İngiltere üniversiteleri olmak üzere diğer
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ülkelerde yaptıkları, yüksek okul olarak sadece lise üstü üç yıllık bir tahsili gerektiren
Öğretmen Koleji'nin

olduğu belirtilmektedir

(Aktaran: Çağlar, ve Reis, 2007: 220).

1971 yılında Talim Terbiye Kurulu Tüzüğü yapılmış ve kurula başkan ve üyeler
atanmıştır.

Çağlar, ve Reis, (2007:221),
Yönetimi

Yürütme

Kurulu,

Tl. Milli Eğitim Şurası'nda

Türk Maarif Dairesi Teşkilat

(1991), Kıbrıs Türk

Kanunu'nun

25. Maddesi

gereğince kendisine intikal eden yetkileri kullanıp, 1971 yılında Talim Terbiye Kurulu
Tüzüğü'rıü

yaparak, kurula bir başkan ve üç üye atadığını,. 1971 yılına kadar, kız

öğrenciler yabancı uyruklular kontenjanından, erkek öğrenciler ise mücahitliklerini
yapmış olanlara tanınan kontenjanlarını kullanarak Türkiye'deki üniversitelere girmekte
olduklarını ve 1971 yılından itibaren ise Üniversite Seçme Sınavı (ÜSS) sonuçlarına
göre öğrenci alınmaya başlandığını belirtmektedirler.
Eğitim, Kültür ve Öğretim İşleri Üyeliği, Milli Eğitim Bakanlığı adı ile etkinlik
göstermeye başladı.
Çağlar ve Reis'e (2007:224) göre, Kıbrıs Türk Yönetimi Yürütme Kurulu
kapsamında, Eğitim, Kültür ve Öğretim İşleri Üyeliği adı altında yürütülen eğitim
yönetimi, 26.08.1974 tarihinde Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi kapsamında ilk kez Milli
Eğitim Bakanlığı adı ile etkinlik göstermeye başlamıştır.
Tablo 1. İstatistikYıllığı'ndan (1985) elde edilen bilgiler:
1980-1981 Ders Yılı

1985-1986 Ders Yılı

Devlet Anaokulu Sayısı

6

5

Öğretmen Sayısı

19

20

Öğrenci Sayısı

571

536

Öğrenci/Öğretmen Oranı

30.1

28. l
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ülkelerde yaptıkları,

yüksek okul olarak sadece lise üstü üç yıllık bir tahsili gerektiren

Öğretmen Koleji'nin

olduğu belirtilmektedir

(Aktaran: Çağlar, ve Reis, 2007: 220).

1971 yılında Talim Terbiye Kurulu Tüzüğü yapılmış ve kurula başkan ve üyeler
atanmıştır.

Çağlar, ve Reis, (2007:221),
Yönetimi

Yürütme

gereğince kendisine
Tüzüğü'nü

yaparak,

öğrenciler

yabancı

Kurulu,

Türk Maarif Dairesi Teşkilat

intikal eden yetkileri kullanıp,

uyruklular

kontenjanından,

Kıbrıs Türk
25. Maddesi

1971 yılında Talim Terbiye Kurulu
1971 yılına kadar, kız

erkek öğrenciler

kullanarak Türkiye'deki

ve 1971 yılından itibaren ise Üniversite

göre öğrenci alınmaya başlandığını

(1991),

Kanunu'nun

kurula bir başkan ve üç üye atadığını,.

yapmış olanlara tanınan kontenjanlarını
olduklarını

II. Milli Eğitim Şurası'nda

ise mücahitliklerini

üniversitelere

girmekte

Seçme Sınavı (ÜSS) sonuçlarına

belirtmektedirler.

Eğitim, Kültür ve Öğretim İşleri Üyeliği, Milli Eğitim Bakanlığı adı ile etkinlik
göstermeye başladı.

Çağlar
kapsamında,

ve Reis'e
Eğitim,

yönetimi, 26.08.1974

(2007:224)

göre, Kıbrıs Türk Yönetimi

Kültür ve Öğretim

İşleri Üyeliği

adı altında

Yürütme

Kurulu

yürütülen

eğitim

tarihinde Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi kapsamında

ilk kez Milli

Eğitim Bakanlığı adı ile etkinlik göstermeye başlamıştır.

Tablo 1. İstatistikYıllığı'ndan

(1985) elde edilen bilgiler:

1980-1981 Ders Yılı

1985-1986 Ders Yılı

Devlet Anaokulu Sayısı

6

5

Öğretmen Sayısı

19

20

571

536

30. 1

28.1

Öğrenci Sayısı
Öğrenci/Öğretmen

Oranı
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1980-1981 Ders Yılı

1985-1986 Ders Yılı

Devlet Anasınıfı Sayısı

11

34

Öğretmen Sayısı

12

34

348

1088

29.0

32.1

Öğrenci Sayısı
Öğrenci/Öğretmen

Oranı

1980-1981 Ders Yılı

1985-1986 Ders Yılı

Devlet ilkokulu Sayısı

166

164

Öğretmen Sayısı

622

733

18113

20387

29.l

28.1

Öğrenci Sayısı
Öğrenci/Öğretmen

Oranı

(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,

Başbakanlık

Devlet

Planlama

Örgütü,

İstatistik

ve

Araştırma Dairesi, (1986), İstatistik Yıllığı 1985: 65).

Tablodan da görüldüğü

gibi, 1980-1981 Ders Yılı ile 1985-1986 Ders Yılı'na ait

istatistik bilgiler ışığında, aradan geçen 5 yıllık sürede, sadece Devlet anaokullarının
ilkokullarının

sayısında

anasınıflarının

sayısında

küçük

bir

azalma

olduğu,

fakat

önemli bir artışın olduğu görülmektedir.

bunun

yanında

Öğretmen

ve

Devlet

ve öğrenci

sayıları da bu beş yıllık sürede büyük artış-göstermiştir.

Çağlar ve Reis' e (2007 :225-226)

göre, 23 Mayıs 1986 tarih inde, 17 I 1986 sayılı

"Milli Eğitim Yasası" yürürlüğe girmiş ve bu yasa ilkokul öncesi eğitimden başlayarak
15 yaşına kadar zorunlu eğitimi getirmiştir. Milli Eğitim Yasası ile, 6 yıl olan ilkokul
eğitim süresi, 1986-87 Öğretim Yılı içinde 5 yıla indirilmiştir. Bu uygulama ile
okulöncesi eğitim işlerlik kazanmış olup eğitim-öğretim sürdürülmüştür. 28/88 sayılı
"Çıraklık ve Meslek Eğitim Yasası", Temmuz 1988'de yürürlüğe girmiştir. KKTC
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ilkokullarında

öğretmen

ihtiyacının

nitelikli bir şekilde karşılanabilmesi

için, 3 yıllık

eğitim süresi ile ilkokul öğretmeni yetiştiren Türk Öğretmen Koleji, 1989 yılında 4 yıllık
bir yüksekokul seviyesine çıkarılmıştır.

Optimum kapasiteli ilkokullarda daha iyi eğitim

imkanı sağlamak için, 656 sayılı Zorunlu Eğitim Tüzüğü uyarınca, 1987-1988 Öğretim
Yılı'nda öğrenciler merkezi okullara taşınmaya başlanmıştır.

KKTC'de
faaliyete

yedi tane özel okul (beşi üniversiteler

geçmiştir.

20 Temmuz

Fen Lisesi'ne

bünyesinde,

1991-1992

Öğretim

ikisi bağımsız)
Yılı'nda

Orta 1.

Sınıf a sınavla ilk Fen Lisesi öğrencileri alındı.

8 Ekim 1999 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
resmi devlet töreni ile açılıp, KKTC gençlerinin
Anadolu

Lisesi,

Türkiye

Cumhuriyeti

Milli

Milli Piyango İdaresi tarafından
hizmetine

Piyango

sunulan

İdaresi'nin

Bülent Ecevit

Türkiye

dışında

yaptırdığı ilk lisedir. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, İngilizce eğitim veren bir lise olup
eğitim süresi 4 yıldır. 1982-1983 Öğretim Yılı 'nda Açık Öğretim Fakültesi öğretime
başlamış,

bunu

Öğretim

Yılı'nda

1988-1989

Öğretim

Yılı'nda

Yakın

ise Lefke Avrupa

Üniversitesi

Öğretim

ise Uluslararası

Doğu Üniversitesi,

1990-1991

ile Girne Amerikan

Üniversitesi

izlemiştir.

1997-1998
başlamıştır.

Yılı'nda

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Kıbrıs

Üniversitesi

öğretime

(ODTÜ) Kalkanlı Kuzey Kıbrıs Kampüsü

projesi, 27 Mart 2000 tarihinde, TC Hükumeti, KKTC Hükümeti ve ODTÜ Rektörlüğü
arasında

imzalanan

protokol

ile başlatılmış

dışında kampüs kuran ilk Türk üniversitesi

ve Orta Doğu Teknik
olmuştur.

Üniversitesi

ODTÜ Kalkanlı

Kampüsü, 2005-2006 Öğretim Yılı'nda Kalkanlı-Güzelyurt'ta

yurt

Kuzey Kıbrıs

öğretime başlamıştır.
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Tablo 2. İstatistikYıllığı'ndan

(2006) elde edilen bilgiler:

2001-2002 Ders Yılı

2005-2006 Ders Yılı

Devlet Anaokulu Sayısı

46

51

Öğretmen Sayısı

173

217

2101

2626

12. 1

12.1

Öğrenci Sayısı
Öğrenci/Öğretmen

Oranı

2001-2002 Ders Yılı

2005-2006 Ders Yılı

Devlet Anasınıfı Sayısı

117

114

Öğretmen Sayısı

117

114

2484

2263

21.2

19.9

Öğrenci Sayısı
Öğrenci/Öğretmen

Oranı

2001-2002 Ders Yılı
Devlet İlkokulu Sayısı

2005-2006 Ders Yılı

94

102

Öğretmen Sayısı

1177

1274

Öğrenci Sayısı

15584

16997

13.2

13.3

Öğrenci/Öğretmen

Oranı

(Kuzey Kıbrİs Türk Cumhuriyeti,

Başbakanlık

Devlet Planlama

Örgütü, İstatistik ve

Araştırma Dairesi, (2008), İstatistik Yıllığı, 2006. 81).

Tablodan da görüldüğü gibi, 2001-2002 Ders Yılı ile 2005-2006 Ders Yılı'na ait
istatistik bilgiler ışığında, aradan geçen 5 yıllık sürede, sadece Devlet anasınıtlarının
sayısında

küçük

ilkokullarının

bir azalma

sayısında

bir

olduğu,
artışın

fakat
olduğu

bunun

yanında

görülmektedir.

Devlet
Devlet

anaokulları

ve

anasınıflarının

azalmasına paralel olarak anasınıf öğretmeni ve öğrencisi sayısında da küçük bir azalma
olmuştur. Devlet anaokulları ve ilkokullarında

ise artışlar görülmektedir.

LIBRARY

2005 yılında ülkemizdeki

eğitim süresi bir yıl artırılarak

öğretim süresi on iki

yıla çıkarılmıştır.

"Yeni
çıkarılmıştır"

eğitim

sisteminde

9. sınıf

uygulamasıyla

(Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2005).

öğretim

süresi

l 2 yıla

BÖLÜM III

3. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Araştırma konusuyla ilgili yapılan araştırmalar şu şekildedir:

3.1. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar

Bengihan'ın (2006) yılında yapmış olduğu "İlkokul Denetmenlerinin Görevlerini
Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Algıları"
konulu araştırma,

2005-2006

ders yılında yapılmış,

Lefkoşa'da

3, Girne'de

2,

Mağusa'da 2, Güzelyurt'ta 2, Lefke'de I ve İskele'de 1 olmak üzere 11 okulda görev
yapmakta olan ilkokul yöneticisi ve öğretmenleri kapsamaktadır.

Araştırmada şu

bulgular elde edilmiştir:
1) K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı denetmenlerinin denetimi, okulları
yılda bir kez ziyaret etmeye çalışması, ziyaretlerde

okul yöneticileri

ile

öğretmenler hakkında görüşerek ön bilgi alması, genelde halen kadrolanmayan
öğretmenlerin derslerine girerek gözlem yapması ve rapor tutması şeklinde
olduğunun anlaşıldığı ortaya çıkmıştır. Bu durumun da alan ve kapsam açısından
çoklu denetimin alan ve kapsamına uymadığı belirlenmiştir.
2) Yöneticiler ve öğretmenlerin ilkokul denetmenlerinin görevlerini gerçekleştirme
düzeylerini çok düşük buldukları görüldü.
3) İstatistiksel olarak anlamlı fark yalnızca medeni duruma göre Lefkoşa ilçesi ile
Girne ilçesinin bazı okullarında görülmüştür. Diğer değişkenlerde anlamlı fark
ortaya çıkmamıştır.
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4) İlkokul denetmenlerinin
öğretmenler

görevlerini

daha etkili gerçekleştirmesi

arasında tamamen bir görüş birliği bulunmakta

için yönetici ve

ve bu görüşlerin de

çoklu denetim konusunda şekillendiği görülmüştür.

5) İlkokul denetmenlerinin
öğretmenlerin

görevlerini

daha etkili gerçekleştirmesi

görüşleri arasında istatistiksel

için yönetici ve

olarak anlamlı bir farkın olmadığı

görülmüştür.

Genel olarak, ilkokul denetmenlerinin
gerek okul yöneticileri,
kullanmış

olduğu

teftiş

gerekse

görevlerini

gerçekleştirme

ilkokul öğretmenleri

yerine

çoklu

düzeyleri

hakkında,

halen ilkokul denetmenlerinin

denetimin

kullanılmasını

önermektedirler

(Bengihan, 2006).

Pastırmacıoğlu'nun
Değerlendirme"
Eğitim

konulu araştırmasında,

ve Kültür

Bakanlığı'na

yöneticisini kapsamaktadır.

Yöneticilerin

I) Teftiş

(2005) yılında "Öğretmen
2003-2004

bağlı

Araştırmada

görev

Teftişine Yönelik Karşılaştırmalı

ders yılında Lefkoşa ilçesinde, Milli

yapan

356 öğretmen

ile 52 ilkokul

elde edilen bulgular aşağıda belirtilmiştir:

konuya ait algıları ile ilgili sonuçlar:

Dairesi'nde

engellediği;

bulunan

kadro . eksikliğinin

düzenli

teftiş yasasının hemen geçip kadroların

teftişin

ehil kişilerle doldurulması

gerektiği; terfilerin kıdem, liyakat ve lisans üstü eğitim kriterlerinin
alınarak yapılması ve tek bir sınava bağlı kalınmaması

2) Teftişlerin

bilimsel temellere

dayandırılmadığı

yapılmasını

tümü dikkate

görüşü ortaya çıkmıştır.

ve yaptırım

gücünün

olmadığı

görüldü .. Etkili ve faydalı bir teftişin yapılması gerektiği rehberlik unsurunun ön
plana alınıp objektif teftiş yapılması görüşünün ağırlık kazandığı görülmüştür.
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3) Teftiş

mekanizmasının

motivasyon

eksikliği

ıyı
yarattığı

işlememesinin
ve sorunları

öğretmenlerin
çözmede

çalışmalarında

zorluk

yaşadıkları

görülmüştür. Ödül ve ceza mekanizmasının acilen devreye girmesi gerektiği
ortaya çıkmıştır.
Öğretmenlerin konuya ait algıları iler ilgili sonuçlar:
1) Teftişin, müfettiş eksikliğinden yapılamamakta olduğu görüldü. Öğretmenlerin
amaç, ilke ve esasların müfettişler tarafından ne kadar bilindiği ve uygulandığı
konusunda şüphede oldukları; müfettişlerin yeterli olmadıkları, düzenli, sağlıklı
ve bilimsel bir teftiş yapmadıkları görüşündedirler.
2) Eğitimde denetimin bugüne kadar dikkate alınıp geliştirlmediği, şu anda hemen
hemen hiç teftişin olmadığı görüldü. Teftiş sisteminin geliştirilmesi gerektiği ve
teftiş yapacak kişilerin bilgi yönünden öğretmenden daha bir nitelikte olup,
atamalarının objektif şekilde yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır.
3) Müfettişler okulun bulunduğu çevreyi ve velilerin eğitim durumlarını göz önünde
bulundurmalıdır.

Köy ve şehir okullarının aynı şartlara sahip olmadıklarını

bilmelidir. Sınıf başarısı kıyaslama yapılarak ölçülmemelidir. Ancak yıl içinde
yapılacak sürekli (başta-ortada-sonda) teftişler sınıf başarısını gösterebilir.
4) Teftiş hataları bulmaktan çok, öğretmene rehberlik ve yönlendiricilik yapmalıdır.
Öğretmenin de, öğrencinin de değerlendirmesi yapmalıdır. Tamamen öğrenciye
bakarak öğretmeni değerlendirmenin doğru olmadığı görüşü ortaya çıkmaktadır.
5) İlkokullarda branş dersleri ile ilgili yeterli teftişin yapılmadığı görüşü ağırlık
kazanmaktadır (Pastırmacıoğlu, 2005).
Eminsel'in

(1997) yılında yapmış olduğu "Müfettişin

El Kitabı" isimli
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çalışmasında, şu konularda çalışmalar yapılmıştır:
I) Denetimler sırasında göz önünde bulundurulması gerek! i hususlar,
2) Müfettişlerin rapor yazarken dikkat edeceği hususlar,
3) Öğretmen denetiminde dikkat edilecek kriterler,
4) Öğretmenlerin değerlendirilmesinde dikkat edilecek kriterler,
5) Okul yöneticilerinin denetiminde dikkate alınacak kriterler,
6) Okulların genel denetimlerinde dikkate alınacak esaslar ve

7) Denetimde kullanılacak formlar yer almaktadır (Eminsel, 1997)

Eminsel'in (1994) yılında yapmış olduğu "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
Eğitimde Denetim Hakkında Araştırma" konulu araştırmasında, 26 müfettiş, 29 okul
müdürü, l 02 müdür muavini, bölüm/atelye şefi, 440 öğretmen olmak üzere toplam 597
kişi yanıt vermiştir. Araştırmada sağlanan bulgulara göre elde edilen öneriler aşağıda
belirti Imiştir:
Müfettişlik uzmanlık düzeyinde yeterlilikler gerektiren bir meslektir. Eğitim sisteminin
bütünü,

müfettişlik

mesleğinin

kapsamındadır.

Böyle

kapsamlı

görevi

yerine

getirebilmek için müfettişlerinin yeterliliklerinin çok yüksek düzeyde olması gerekir.
Müfettişlerin yüksek yeterliliklere ulaştırılmasında aşağıdaki yollar izlenebilir:
I) Müfettişlerin yeterliliklerinin yüksek düzeyde aranması. Lisans üstü eğitim,
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müfettişlik öncesi kurslar v.b.

2) Müfettişlerin

atanmasından

sonra kapsamlı kurstan geçirilmeleri,

3) Halen görevde olan müfettişlerin

de konferans, seminer ve benzeri etkinliklerle

olaylaya bakış açıları genişletilmeli,

4) Müfettişlerin

en az bir yabancı dili bilmeleri veya bu dili öğrenmeleri

için olanak

sağlanmalı,

5) Müfettişlere

bilgi ve görüş düzeylerini yükseltecek

yapma olanaklarının

6) Müfettişlerin

yurt dışı gözlem ve inceleme

sağlanması,

hukuk devleti içinde konumunun da yasa ile belirlenmesi,

7) Genel denetimlerin,

bu amaca yönelik

tarafından yapılmasının

olarak yetiştirilmiş

müfettişler

ekibi

gerektirdiği önlemlerin alınması,

8) Ön soruşturma veya soruşturma görevinin, genel denetimle görevli ekip veya bu
amaçla

yetiştirilmiş

görevi soruşturma

olan müfettişler

tarafından

yapılması

olduğu

"İlköğretimde

Teftişin

araştırmasının

konusu

gerektiği ortaya çıkmaktadır (Em insel, 1994).

Yurdakul'un

(2003)

yılında

Değerlendirilmesi"

konulu

öğretmen

müfettişler

Araştırmada

teftişinin
Lefkoşa

yüksek

ilçeindeki

yapmış

lisans

tarafından
ilköğretim

tezi

ne derecede

ilköğretimde

yerine getirildiğiyle

kurumlarında

görevli

toplam

ilgilidir.
44 okul

yöneticisi ve 391 öğretmen ile 26 emekli ilköğretim müfettişi ve halen görev yapmakta
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olan 3 ilköğretim müfettişinin

görüşleri alınmıştır. Araştırmada

elde edilen bulgular şu

şekildedir:

I) Görev yapmakta

olan müfettişlerin

büyük çoğunluğunun

hizmet yıllarının 25 yılın üzerinde; okul yöneticilerinin
ve meslekteki

hizmet

yıllarının

İlköğretim kurumlarında
kadın ve meslekteki

21-25 yılları

erkek ve meslekteki
de çoğunluğunun

arasında

olduğu

görev yapmakta olan öğretmenlerin

erkek

görülmüştür.

ise çoğunluğunun

hizmet yıllarının da 11-15 yılları arasında olduğu ortaya

çıkmaktadır.

2) Müfettişlerin
getirildiği

görüşlerine

göre,

belirtilmektedir.

öğretmen

Öğretmenler

teftişinin

yüksek

ve yöneticiler

düzeyde

ise öğretmen

yerine
teftişinin

orta düzeyde yerine getirildiğini belirtmektedirler.

3) Müfettişlerin
"öğretmenin

4) Müfettişlerin

görüşlerine göre, en üst düzeyde gerçekleşen

müfettiş davranışının

yanında öğretmeni tenkit etmeme" olduğu ortaya çıkmaktadır.

görüşlerine

göre, en alt düzeyde gerçekleşen

"orta" derece ile "teftiş sonunda

zümre toplantıları

müfettiş davranışının

düzenleyebilme"

olduğu

görülmektedir.

5) Müfettişlere

göre, öğretmen

teftişi "çok" derecesinde

yerine getirilmektedir.

"Hiç" derecesinde herhangi bir müfettiş algısı belirtilmemiştir.

6) Öğretmenlerin

görüşlerine göre, en alt düzeyde gerçekleşen müfettiş davranışının

"morali yükseltmek
çıkmıştır.

için ödüllendirme

yöntemlerini

kullanabilme"

olduğu ortaya
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7) Öğretmenlerin
yoğunlaşmakta,

görüşüne

göre,

teftişe

ilişkin

algılar

"orta"

derecede

en yüksek düzey olan "pek çok" derecesinde herhangi bir

öğretmen algısı görülmemiştir.

8) Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin, müfettiş davranışlarıyla ilgili algılarında
büyük benzerlik olduğu ortaya çıkmaktadır (Yurdakul, 2003)

Günalp'ın

(2003) yılında yapmış olduğu "İlkokul Yöneticilerinin

Etkinliği (Girne İlçesi Örneği)" konulu yüksek lisans tez arştırmasında,

Denetim
yönetici

teftişiyle ilgili algılara ilişkin sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

1) Okul yöneticileri ve öğretmenlerin, okul yöneticilerinin

ilkokullardaki fiziki

durumla ilgili görevlerini "çok" derecesinde yerine getirdikleri

görüşü ortaya

çıkmaktadır. Fiziki duruma ilişkin okul yöneticisi ve öğretmenlerin görüşleri
arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır.

2) Okul yöneticileri ve öğretmenlerin algılarına göre, yöneticilerin en alt düzeyde
yerine getirdikleri görevin "özel eğitime muhtaç çocuklar için gerekli tedbirler
alınmaktadır" olduğu ortaya çıkmaktadır.

3) Okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine göre, yöneticiler, yönetim-eğitim
öğretim ile ilgili görevlerini "çok" derecesinde yerine getirmektedirler.

4) Okul yöneticileri
hazırlanıp

ve öğretmenler,

uygulanmasında

görüşündedirler.

"pek

yöneticilerin
çok"

yıllık çalışma programının

derecesinde

yeterli

oldukları
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5) Okul yöneticileri

ve öğretmenler,

yöneticilerin

personel

ilişkilerini

"çok"

derecesinde yerine getirdikleri görüşündedirler.

6) Okul yöneticileri,

yöneticilerin

personelin

sicil işlemlerini

gerçekleştirme

görevini; öğretmenlere göre ise yöneticilerin nöbet işlerini düzenleyip uygulama
görevini "pek çok" derecesinde yerine getirdikleri görülmektedir.

7) Okul

yöneticileri

ve

öğretmenlerin

görüşlerine

göre,

en

alt

düzeyde

gerçekleştirilen görevin "orta" derece ile öğretmenlerin cezalandırılması ile ilgili
işlerin yürütülmesidir, olduğu ortaya çıkmıştır.

8) Okul yöneticileri ve öğretmenler, yöneticilerin öğrenci işleri ile ilgili görevlerini
ve büro-hesap ve ayniyat işleri ile ilgii görevlerini "pek çok" derecesinde yerine
getirdikleri görüşündedirler (Günalp, 2003)

Ersoy'un (2002) yılında yapmış olduğu "İlköğretimde Teftiş Sistemi" konulu tez
araştırmasında teftişin önemi, tarihsel gelişimi, ilkokul müfettişlerinin yetiştirilmesi,
ilköğretim müfettişlerinin

görev alanları ile Teftiş Dairesi Yasa Tasarısı konuları

incelenmiştir.

I) Araştırmada, okul yöneticileri ve öğretmenler, müfettişlerin göreve atanmadan
önce hizmetiçi eğitimden geçirilmeleri,

2) Her yıl istekli olan müfettişlerin sertifika seviyesinde veya yüksek lisans, doktora
düzeyinde uzmanlık eğitiminden geçirilmelerine imkan tanınması

3) Bakanlık'ta görevli müfettişlerin uzmanlık eğitimi almaları gerektiği,
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4) Eğitimdeki rollerinin öneminden dolayı üstlendikleri
etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri
yetiştirilmeleri

liderlik görevini sağlıklı ve

için hizmet öncesinde

konusu ön plana çıkarılmıştır

ve hizmet içinde

(Ersoy, 2002).

3.2 Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar

Dündar'ın (2005) yılında "İlköğretim Okullarında Yapılan Teftişin Okul Başarısı
ve Gelişimi Üzerine Etkisi" konulu araştırmasında Çankaya ilçesinde 15 okul ile
denetim geçirmiş, toplam 400 ilköğretim okulu öğretmeni, I 5 okul müdürü ile Çankaya
eğitim bölgesinde teftiş yapan 30 İlköğretim müfettişinin görüşlerine başvurulmuştur.
Araştırma bulguları aşağıdaki gibidir:
]) Türk eğitim sisteminde ilköğretim müfettişlerinin önemli rolü olduğu görüldü.
Anket sonuçlarına

göre, ilköğretim müfettişlerinin hepsi, öğretmenlerin ve

okul müdürlerinin ise çoğunluğu ilköğretim alanının gelişmesine ilköğretim
müfettişlerinin etkili hizmetleri olduğu konusunda görüş belirtmektedirler.
2) Okul müdürleri ve öğretmenlerin çoğunluğunun, müfettişlerin kendilerini daha
sık teftişe gelmelerini istemiş olmalarını dikkate değer bir sonuçtur. Bu durum
da, okul müdürleri ve öğretmenlerin müfettişlerin yardım ve rehberliğinden
yararlandığını göstermektedir.
3) Öğretmenlerin

büyük

bir çoğunluğunun

ilköğretim müfettişlerini

eğitimin

gelişiminde katkıları olduğunu belirtmeleri ve onların daha sık teftişe gelerek
kendilerine rehberlik etmelerini istemeleri, daha büyük önem taşımaktadır. Teftiş
edilen öğretmenlerin,
yararlandıklarını

büyük bir çoğunluğunun

teftiş eden müfettişlerden

ifade etmeleri, Türk eğitim sistemi içerisindeki ilköğretim

müfettişlerinin rolünün önem derecesini ortaya koymaktadır.
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Özdemir'in (2001) yılında yapmış olduğu "Çağdaş ve Demokratik Eğitimde
Teftiş" konulu araştırmasında, 200-2001 Ders Yılında Bolu il merkezinde görev yapan
Bolu ili ilköğretim müfettişleri, ilköğretim yöneticileri (müdür ve müdür yardımcıları)
ve öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Şu bulgular elde edilmiştir:

1) Taşımalı

eğitim

sorunlarına

ilişkin

müfettiş

önerilerinin

yeterince

etkili

olamadığı görülmüştür.

2) Yönetici ve öğretmen ihtiyacının karşılanmasında

müfettiş önerilerinin "az"

düzeyde dikkate alındığı ortaya çıkmıştır.

3) Eğitim araçlarına

ilişkin müfettiş önerilerinin

amirler tarafından

yeterince

dikkate alınmadığı görülmüştür.

4) Okula devam edemeyen çocuklara eğitim olanağı sağlanması için müfettişlerce
yapılan öneriler, amirlerce yeterince dikkate alınmamıştır.

5) Müfettişlerin, eğitim yönetimi alanına ilişkin bilimsel gelişmeleri yönetici ve
öğretmenlere aktarma düzeyinin yeterli bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

6) Yönetici ve öğretmenlerin

hizmet içi eğitim ihtiyacı için yapılan müfettiş

önerileri de amirlerce yeterince dikkate alınmamıştır.

7) Müfettişlerin okul-çevre işbirliği konusunda yönetici ve öğretmenlere yeterli
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rehberliği yapamadığı

8) Müfettişlerin

görülmüştür.

eğitim programlarıyla

ilgili önerileri de amirlerce

yeterince dikkate

alınmamıştır.

9) Amirler,

yöneticiler

müfettişlerden

denetim

teori ve uygulaması

konusunda

yeterince yararlanamamaktadırlar.

l O) Müfettişlerin
rehberliğin

ve öğretmenler,

sanat

etkinliklerine

ilişkin

yönetici

ve öğretmenlere

yaptıkları

hiç yeterli olmadığı görüldü.

11) Müfettişlerin,

uygulamada

öğretmenlere

görülen

aksaklıkları

gidermede,

yönetici

ve

yaptıkları rehberlik yeterli bulunmamıştır.

12) Müfettişler,

yönetim

sorunlarının

çözümüne

ilişkin

yeterince

rehberlik

yapamamaktadır.

13) Müfettişlerin
paylaşıldığı

sahip

yönetici

göstermedikleri

kullanabilir,

16) Denetim

yetkilerin

yeterliğinin,

ortalama

bir

düzeyde

görüldü.

14) Müfettişlerin,

15) Müfettişin,

oldukları

ve öğretmenlerin

hatalı davranışlarında

yeterli toleransı

görülmüştür.

denetlediği

öğretmenin

dersinin bir kısmını, örnek ders vermek üzere

görüşünün "orta" düzeyde kabul gördüğü ortaya çıkmıştır.

süreci

içinde

serbestçe söyleyebilmelidir",

yönetici

ve

öğretmenler,

"düşüncelerini

müfettişe

görüşü "tam"a yakın bir düzeyde benimsenmiştir.
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17) "Müfettişten korkulur" görüşü, hemen hemen "hiç" kabul görmemiştir.

Uludüz'ün (1996) yılında yapmış olduğu "İlköğretim Kurumlarında Sınıf İçi
Etkinliklerin Denetiminde Müfettiş Davranışları" konulu araştırmasında, Sivas ilinde
görev yapmakta olan 121 öğretmen ve 59 ilköğretim müfettişinin görüşleri alınmıştır.
Araştırma sonucunda elde ettiği bulgular aşağıda belirtilmiştir:
1) Müfettişlerin her zaman öğretmenlerin planlarının programlara uygunluğuna
baktıkları, planlardan en az birini ayrıntılarıyla inceledikleri, sınıfa girdiklerinde
kendilerini tanıttıkları görülmektedir.
2) Müfettişlerin genellikle, denetim sonrasında denetimle ilgili olarak öğretmenle
görüşme yaptığı, sınıftaki öğrencilere sorular sorarak seviyelerini tek tek
anlamaya çalıştığı görülmüştür.
3) Müfettişlerin bazen ise, tutum ve davranışlarıyla öğretmene amiri olduğunu
hissettirme, öğretmenin

öğrencilerini

seviye gruplarına ayırmasını

isteme,

öğretmenin eksiklerini bulmaya çalışma, denetimde çevre koşullarının öğretmen
performansına etkilerini dikkate alma davranışlarını gösterdikleri görülmüştür.
4) Müfettişlerin nadiren ise, öğretmenin planlarını gün gün sayarak kontrol etme,
öğrencilerin önünde öğretmenin olumlu çalışmalarını övme, denetim sırasında
nitelikli espriler yapma, öğrencilere sınıf seviyelerinin üstünde sorular sorma,
denetimi öğretmenle

birlikte planlama, sınıftaki tutum ve davranışlarıyla

öğretmeni kendini savunma zorunda bırakma davranışları göstermektedirler.
5) Deneklerin hiçbir zaman aralığına düşen davranışları olmadığını, bunun en
önemli sebebinin ise ankete alınan davranışların sınıfta gösteriliyor olmasına
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özen gösterilmiş olması konusunda görüş ortaya çıkmıştır.
6) Müfettişlerin denetime genellikle iki ders saati ya da daha fazlasını ayırmaları,
sınıfa genellikle ders başladıktan sonra girdikleri, denetimin bir bölümünü dersi
izlemeye, bir bölümünü de öğrencilere soru sormaya ayırdıkları, öğretmenin
planlarını genellikle derste inceledikleri, bazılarının ders sırasında notlar alıp
bazılarının bu notlar doğrultusunda açıklama yaptıkları, çoğunluğunun
öğretmenlerin

planlarında

düzeltmeler

yaptıkları

şeklinde

bulgular

ise
elde

etmişlerdir.
7) Müfettişlerin göstermesinin olumlu olduğu kabul edilen davranışlara, müfettişler
daha yüksek;

müfettişlerin

göstermesinin

olumsuz

olduğu

kabul edilen

davranışlara ise öğretmenler daha yüksek oranda görüş belirtmişlerdir.
8) Müfettiş davranışlarının daha çok denetimin kontrol boyutuyla ilgili olduğu
ortaya çıkmıştır.
9) Müfettişler, denetimin düzeltme ve geliştirme boyutuyla ilgili olarak, denetim
sonrası öğretmenle görüşme davranışını genellikle gösterdikleri ortaya çıkmıştır.
10) Denetim sürecinde düzeyli iletişimle ilgili davranışlardan, genellikle sınıfta
kendini tanıtma, denetim sonrası görüşme yapılmaktadır. Sınıfta bazen, mesleki
deneyimle ilgili örnekler verme, nadiren de öğretmeni övme, espiri yapma ve
denetimi öğretmenle birlikte planlama yapıldığı görülmektedir.
11) Müfettişlerin zararlı olabilecek davranışlarından ise, öğretmene amiri olduğunu
hissettirme, öğretmenin eksiklerini bulmaya çalışma bazen gösterilmektedir.
Öğretmenin planlarını gün gün sayıp kontrol etme, davranışlarıyla öğretmeni
savunma yapmaya mecbur etme, korku ve kaygı verip öğretmenin performansını
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artırmaya çalışma,

öğretmeni öğrencileri

önünde eleştirme

ise nadiren

görülmektedir (Uludüz, 1996)

Başar'ın (1995) yılında yapmış olduğu "Öğretmenin Değerlendirilmesi" isimli
arştırmasında, eğitim sürecinin en önemli öğesi olan öğretmenlerin değerlendirilme
uygulamalarına ilişkin bulgular yer almıştır. Araştırmada elde edilen bulgular şöyle
özetlenebilir:
I) Öğrenciye bir yıllık sürede yapılan katkının öğretmene ilişkin payını bulmayı
amaçlamış,

bunu

öğretmenin

çabasıyla

ilişkilendirerek

öğretmeni

değerlendirmeyi esas almıştır.
2) Önce öğrenci başarısını etkileyen temel değişkenler belirlenmeye çalışılmıştır.
Bunlar,

öğrenciye,

öğretmene,

okula,

aileye,

çevreye

ait olmak

üzere

grup lanmıştır.
3) Ders yılı başında ve sonunda, ilköğretimde sınıf için yapılan ölçümler, "bu
sınıftaki öğrencilerde, artırılabilecek olanın yüzde kaçı artırılmıştır" sorusuna
yanıt bulmak için yapılacaktır.
4) Öğretmenin gösterdiği çaba öğeleri, ders hazırlıkları, ders süreci, ders dışı
etkinlikleri ve öğrencilerle ilgilenme olarak belirlenmiştir.
5) Olanaklar boyutunda, öğrenci gizilgücü, okul ve olanakları, aile durumu ve okul
ve aile çevresinin olanakları öğelerinden oluşmaktadır.
6) Yapılan ölçümler, "öğretmen eğer çabası düzeyinde olanak bulsaydı, ürüne
yapılan katkı ne olurdu" sorusuna ilişkin yanıtlarla birleştirilerek

sonuca
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ulaşılacaktır.
7) Denekler, kullanılmakta olan ve daha çok öğretmenin kişisel özelliklerine
yönelik olan modelin öğelerini de benimsediklerini belirtmişlerdir (Başar: 1995).

Şahin'in (2005) yılında yapmış olduğu "İlköğretim Düzeyinde Ders Denetimiyle
İlgili Yeterlilikler Hakkında Denetmen ve Öğretmen Görüşleri" konulu araştırması,
2003-2004 öğretim yılında Bolu ve Düzce merkez ilçede görevli 36 müfettiş ve 480
ilköğretim öğretmeninin görüşleri alınarak yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgula
ilişkin şu öneriler:
Uygulamacılarla ilgili öneriler:
I) Bayan müfettişlerin sayılarının artırılması için gereken önlemler alınmalıdır.
2) Halen görev yapmakta olan müfettişlerin yüksek lisans ve doktora yapmaları
teşvik edilmeli, müfettiş atamalarında bu kriter ön koşul olarak aranmalıdır.
3) Ders denetimiyle ilgili yeterliliklerini müfettişler yüksek düzeyde, öğretmenler
ise orta veya az düzeyde görmüşlerdir. Müfettişlerin mesleki yeterliliklerini etkili
bir şekilde uygulamaya yansıtmalarınm ancak iş yüklerini azaltmakla mümkün
olabileceği görüşü ortaya çıkmaktadır.
Katılımcılarla ilgili öneriler:

1) Branş öğretmenlerinin denetimi, oluşturulacak branş müfettişleri tarafından
yapılmalıdır.
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2) Denetim faaliyetleri yıl içine yayılarak sıklaştırılmalıdır.
3) Denetimde kontrolden daha çok öğretmenin geliştirilmesini ön planda tutan
rehberlik hizmeti verilmelidir.
4) Denetim faaliyetleri düzenlenirken, yerel özellikler ve farklılıklar belirlenmelidir.
5) Müfettiş, teorik bilgiler yerine uygulamalı olarak eğitim-öğretim etkinliklerinin
nasıl yapılması konusunda yardımda bulunmalıdır.
6) Müfettişliğe geçişte aranan yeterlilikler gözden geçirilmelidir.
Uygulamacılarla ilgili öneriler:
1) Halen görev yapmakta

olan müfettişlerin

yeterlilikleriyle

ilgili araştırma

yapılabi I ir.
2) Hizmet öncesi ve hizmet içi müfettiş yetiştirme programlarının

etkinliği

konusunda araştırma yapılabilir (Şahin, 2005).

Çığ' ın (2006) yılında yapmış olduğu "İlköğretim

Müfettişlerinin

Denetim

Sonunda Getirmiş Oldukları Önerilerin Yöneticiler Tarafından Yerine Getirilme Düzeyi
ve Engelleri" konulu araştırmasında, 2005-2006 öğretim yılında Sivas ilinde görev
yapan toplam 224 müdür, öğretmen ve ilköğretim müfettişinin görüşleri alınmıştır.
Araştırmada şu bulgular elde edilmiştir:

1) Araştırmanın

her bir alt boyutu açısından,

anketi yanıtlayan

müfettişlerinin kıdemlerine göre aralarında fark çıkmadığı,

ilköğretim
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2) Anketi yanıtlayan ilköğretim okulu müdürlerinin eğitim durumlarına göre, eğitim
öğretim

durumu

alt boyutunda

lisans mezunu

fark çıkmıştır.

Ön lisans mezunu

müdürlere göre denetim raporlarındaki

müdürlerin,

önerileri daha fazla yerine

getirdikleri,
3) Anketi yanıtlayan

ilköğretim müfettişlerinin

eğitim durumlarına

göre aralarında

bir fark çıkmadığı,
4) Anketi yanıtlayan ilköğretim okulu müdürlerinin
demirbaş

ve döner sermaye

geçirip geçirmediklerine
geçirmeyen

fazla yerine getirdikleri

Olgun'un
Yardımcılarının
İlişkin

Görüşleri"

okulunda

görev

işleri alt boyutunda,

göre fark çıkmıştır.

okul müdürlerine

arasında,

okulda teftiş

Teftiş geçiren okul müdürleri

göre denetim raporlarında

yapmış

olduğu

"İlköğretim

İlköğretim

Müfettişlerinin

Yapmış

konulu

araştırmasında,

Kırıkkale

alınmıştır. Araştırmada

görev yaptıkları

teftiş

belirtilen önerileri daha

ortaya çıkmıştır.

(2005) yılında

yapmakta

anketin hesap, ayniyat,

olan

52 müdür

Okulu

Olduğu
il

Müdür ve Müdür

Denetim

merkezinde

ve 64 müdür

Etkinliklerine
52

ilköğretim

yardımcısının

görüşleri

elde edilen bulgular şu şekildedir:

I) İlköğretim okullarında

görev yapmakta olan müdür ve müdür muavinleri,

.

fiziksel

ve yönetim işlerine ilişkin denetimin yeterli düzeyde; eğitim-öğretim sürecine
ilişkin denetimin ise orta düzeyde yapıldığını belirtmişlerdir.

2) Eğitim-öğretim sürecinin yönetim ve fiziki denetime oranla biraz daha az
denetlenebilmesi,

eğitim-öğretim

sürecinin

karmaşık

yapı

içermesine

denetlenecek etkinliklerin somut olarak anında gözlenememesine bağlanabilir.

ve
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3) Yöneticilerin müdür ya da müdür yardımcısı olması; müfettişler tarafından
yapılan fiziksel, eğitim-öğretim süreci ve yönetim işlerine yönelik denetim
etkinliklerinin yeterliliğine ilişkin görüşlerini farklılaştırmadığı görüşü ortaya
çıkmıştır.
4) Müdür ve müdür yardımcılarının farklı eğitim düzeyleri, müfettişler tarafından
yapılan fiziksel, eğitim-öğretim süreci ve yönetim işlerine yönelik denetim
etkinliklerinin yeterliliğine ilişkin görüşlerini farklılaştırmamaktadır.
5) Müdür ve müdür yardımcılarının sınıf öğretmenliği ya da diğer branşlarda
olması; yapılan fiziksel, eğitim-öğretim süreci ve yönetim işlerine yönelik
denetim etkinliklerinin yeterliliğine ilişkin görüşlerini farklılaştırmamaktadır.
6) Müdür ve müdür yardımcılarının mesleki deneyim süreleri, yapılan fiziksel,
eğitim-öğretim

süreci ve yönetim işlerine yönelik denetim etkinliklerinin

yeterliliğine ilişkin görüşlerini farklılaştırmamaktadır (Olgun, 2005).

BÖLÜM IV

4. YÖNTEM

Bu bölümde "K.K.T.C.

İlköğretim

Okullarında

Denetmen,

Yönetici

ve

Öğretmenlerin Denetimin Okul Başarısı ve Gelişimine Olan Etkisi İle İlgili Tutumları"
konulu araştırmanın evreni, örneklemi, veri toplama aracı, veri toplama aracının
uygulanması ve verilerin çözümlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

4.1. Evren

Bu çalışma,

ilköğretimle

ilgili okullarda yapılan denetimin

okul başarısı ve

gelişimine etkisini araştırmak için yapılmıştır. Görüşlerine başvurulan denetmenler, okul
müdürleri, müdür muavinleri ve öğretmenlerin, "Görevleri", "Cinsiyetleri",
Hizmet Yılları", "Eğitim Durumları", "Meslek

"Eğitimdeki

Yaşantıları Boyunca Geçirdikleri

Denetim Sayısı" değişkenleri denetimin, okulun başarısı ve gelişimi üzerindeki etkilerini
ortaya çıkarmayı amaçlayarak hazırlanmıştır.
Araştırmanın evreninini Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçelerindeki
ilköğretim

toplam 65

kurumunda görev yapmakta olan 53 müdür, 61 müdür muavini, I 004

öğretmen ve Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu'nda görev
yapmakta olan toplam 19 ilköğretim denetmeni oluşturmaktadır.

4.2. Örneklem

Evreni oluşturan ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan tüm müdür,
müdür muavini ve öğretmenlere ulaşmanın olanaksızlığı,

zaman ve ekonomik açıdan
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zorlukları nedeniyle, rastgele (random) yoluyla örneklemi oluşturan

okullar seçilmiştir.

Seçilen

tümüne ulaşılarak

okullarda

çalışılmıştır.

görev yapmakta

Araştırmanın

ve 19 eğitim denetmeninin

olan yönetici ve öğretmenlerin

verileri, 23 okul müdürü, 19 müdür muavini,
konu ile ilgili görüşlerinden

336 öğretmen

elde edilmiştir.

4.3. Bağımsız Değişkenlerin Sayısal, İstatistiksel Dağılımları

Bu bölümde, araştırmaya katılanların görevlerine ilişkin dağılımlara ait tablalar
yer almıştır. Okullara gönderilen ve doldurulan anketlerin yüzdeliği katılımcıların
görevlerine göre ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir.
Tablo 3. Ankete Katılanların Görevlerine İlişkin Dağılımları
Ankete Katılanlar
Öğretmen
Müdür Muavini
Müdür
Denetmen
Toplam

Dağıtılan
Anket
Sayısı
400
23
27
19
469

Dönen
Anket
Sayısı
64
4
4

o

72

Ankete
Katılan
Sayısı
336
19
23
19
397

Ankete
Katılanların
Yüzdeliği
%84.00
%82.61
%85.19
%100.00
%84.77

Araştırmaya katılanlar, anketin uygulandığı okullarda görevli olan öğretmen,
müdür muavini ve müdürlerle MEDDYK ilköğretim denetmenleri sayısının %84.77'sini
oluşturmaktadır.
Anket uygulanan okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin %84'ü, müdür
muavinlerinin %82.61 'i, müdürlerin %85.19'i
uygulamasına katılmıştır.
%84.77'si ankete katılmıştır.

ve denetmenlerin ise %1 OO'ü anket

Bu sonuca göre anket uygulanan kurumlarda çalışanların
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Grafik 1. Ankete Katılanların Görevlerine İlişkin Dağılımları
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Müdür
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Grafikten de görüldüğü gibi öğretmen, müdür muavini ve müdürlerin çoğunluğu,
ilköğretim denetmenlerinin ise tamamı ankete katılmışlardır.
MEDDYK ilköğretim denetmenlerinin araştırmaya katılmalarına ilişkin tablo
aşağıda verilmiştir:
Tablo 4. Ankete Katılan Denetmenlere İlişkin Dağılımlar
MEDDYK'te
Görevli
İlköğretim
Denetmeni Sayısı
19

Dönen Anket
Sayısı

o

.

Ankete Katı lan
Denetmen Sayısı

Toplam

19

19

19 denetmenin tamamı,(% I 00) anket çalışmasına katılmıştır.
Anketin uygulandığı okullarda, ankete katılmış olan öğretmen, müdür muavini
ve müdür sayısı aşağıda verilmiştir.
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Tablo 5. Ankete Katılanların

Okullara İlişkin Dağılımları

Okul Adı

Öğretmen

Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi
Yeni Yüzyıl Anaokulu
Alayköy İlkokulu
Düzova İlkokulu
Gönyeli İlkokulu Okul Öncesi
Şehit Tuncer İlkokulu
Atatürk Maarif Anaokulu
Gaziveren Anaokulu
Yeşilyurt İlkokulu
Erdal Abit İlkokulu
Doğancı ilkokulu
Şehit Yalçın İlkokulu
Serhatköy İlkokulu
Akçay Anaokulu
Barış İlkokulu
Fikri Karayel İlkokulu
Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu

5
7
17
8
6
30
9
3
8
8
8
8
8
3

Lefkoşa Vakıf Anaokulu
Zümrütköy İlkokulu
Yedidalga İlkokulu
Fazıl Plümer Anaokulu
23 Nisan İlkokulu
Alsancak İlkokulu
Çağlayan İlkokulu
Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi
Mehmet Baransel Ilkokulu
Necati Taşkın İlkokulu
Çamlıbel Aysun İlkokulu
Karşıyaka İlkokulu
Gelibolu İlkokulu
Dr. Fazıl Küçük İlkokulu
Lefkoşa Ozel Eğitim Merkezi
TOPLAM

7
8
10
6
35
16
10
8
8
16
12
8
10
9
6
336

Müdür
Muavini

Müdür

Toplam

2

1

5
8
20
9
7
33

1

1

11

1

2

1
I

1

I

3
9
8
9
9
9
3
12
21
11

I
1

9
9

I

11
7
39
18
12
8
9
18
13
9
12
10
7
378

I
1
1
1

10

l

1

19

1

I

10
l

1
4
l

I

l

1
1

2
1
I
I

I

19

1
1
23

Tabloda da görüldüğü gibi, toplam 32 okulda anket uygulaması yapılmıştır.
Araştırmaya 336 öğretmen, 19 müdür muavini, 23 müdür katılmıştır.
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Tablo 6. Araştırmaya

Katılan Öğretmen,

Müdür Muavini

ve Müdürlerin

İlçelere

Göre

Dağılımı
Öğretmen
ilçe
Mevcut

Araştırmaya
Katılan

Lefkoşa

508

148

Girne

290

Güzelyurt
Toplam

Müdür Muavini
Mevcut

Araştırmaya
Katılan

%

29.41

25

11

44

6

33.33

15

4

26.67

10

3

30

13

8

61.54

62

19

30.65

53

23

43.4

Mevcut

Araştırmaya
Katılan

29.13

34

10

89

30.69

18

206

99

48.06

1004

336

33.47

%

Müdür
%

Araştırma evreninde halen görev yapmakta olan I 004 öğretmenden 336'sı
(%33.47), 62 müdür muavininden

19'u

(%30.65)

ve 53 müdürden 23'ü

(%43.4)

araştırmaya katılmış ve görüşlerini belirtmişlerdir.

Tablo 7. Araştırmaya Katılanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımları
Müdür
Muavini

Öğretmen

Müdür

Denetmen

Toplam

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

Kadın

236

70.24

8

42.11

11

47.83

10

52.63

265

66.75

Erkek

100

29.76

11

57.89

12

52.17

9

47.37

132

33.25

336

84.63

19

4.79

23

5.97

19

4.79

397

100

Toplam

Tablo 7
%33.25'ni

incelendiğinde, araştırmaya

erkekler

oluşturmaktadır.

katılanların

Tablodan

da

%66.75'ini

görüldüğü

katılanların çoğunluğunu %66.75'le kadınlar oluşturmuştur.

gibi

bayanlar

ve

araştırmaya
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Grafik 2. Araştırmaya Katılanların Cinsiyetlerine

Göre Dağılımları

!DKadı~
I.Erk~

'--

Müdür
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Denetmen

Müdür
Görev

Grafikten de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların çoğunluğunu kadınlar
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların tümüne bakıldığı zaman özellikle

kadın

öğretmenlerin çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir.
Tablo 8. Araştırmaya Katılanların Hizmet Yıllarına Göre Dağılımları
Müdür
Muavini

Öğretmen

Müdür

Denetmen

Toplam

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

1-5 Yıl

61

18.15

o

o

13.69

46

11.59

76

22.62

o
o

o
o

11-15

o
o

o

o
o
o

15.37

46

o
o

61

6-10 Yıl

o
o
o

o

76

19.14

88

26.19

6

31.58

4

17.39

4

21.05

102

25.69

65

19.35

13

68.42

19.

8261

15

78.95

112

28.21

336

84.63

19

4.79

23

5.79

19

4.79

397

100

Yıl

16-20Yıl
21 Yıl
veya Üzeri
Toplam

Tablo 8 incelendiğinde, araştırmaya katılanların %15.37'sini
%1 l.59'unu
(21 yıl

(6-10 yıl), %19.14'ünü (11-15

veya üzeri)

hizmeti

bulunanlar

(1-5 yıl,

yıl), %25.69'unu (16-20 yıl), %28.21 'ini
oluşturmaktadır.

Araştırmaya katı I anların

çoğunluğunu %28.21 'le (21 yıl veya üzeri) hizmeti bulunanlar oluşturmuştur.
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Grafik 3. Araştırmaya Katılanların Hizmet Yıllarına Göre Dağılımları
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Grafikten de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların çoğunluğunu (21 yıl veya
üzeri) hizmeti olanlar oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan müdür muavini, müdür ve
denetmelerden 16 yıldan az hizmeti olalar yoktur.
Tablo 9. Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları
Müdür
Muavini

Öğretmen

Müdür

Toplam

Denetmen

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Lisans

292

86.90

15

78.95

18

78.26

10

52.63

335

84.38

Yüksek
Lisans

44

13.10

4

21.05

5

21.74

9

47.37

62

15.62

Doktora

o

o

o

6

o

o

o

o

o

o

336

84.63

19

4.79

23

15.79

19

4.79

397

100

ön Lisans

Toplam

Tablo 9 incelendiğinde, araştırmaya katılanların %84.38'ini

lisans, l 5.62'sini

ise yüksek lisans derecesinde eğitimi olanlar oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanlardan
herhangi biri ön lisans veya doktora derecesinde eğitim yapmamıştır. Araştırmaya
katılanların çoğunluğunu, %84.38'1e

lisans derecesinde eğitimi olanlar oluşturmuştur.

87

Grafik 4. Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları
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Grafikten de görüleceği

gibi,

araştırmaya

katılanların

çoğunluğunu

lisans

derecesinde eğitim yapmış olanlar oluşturmaktadır.

Tablo 10. Araştırmaya Katılanların Geçirdikleri Denetim Sayısına Göre Dağılımları
Müdür
Muavini

Öğretmen

Müdür

Denetmen

Toplam

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

o

11

3.27

o

o

o

o

o

o

11

2.77

I veya 2

35

10.42

1

5.26

1

4.35

2

10.53

39

9.82

3 veya 4

83

24.70

2

10.53

o

o

3

15.79

88

22.17

5 veya üzeri

207

61.61

16

84.21

22

95.65

14

73.68

259

65.24

Toplam

336

84.63

19

4.79

23

5.79

19

4.79

397

100

Tablo

I O incelendiğinde,

araştırmaya katılanların

%2.77'sini

(hiç denetim

geçirmeyenler), %9.82'sini (1 veya 2), %22.17sini (3 veya 4) ve %65.24'ünü
üzeri) denetim geçirenler

oluşturmaktadır.

de (5 veya

Tablodan da görüldüğü gibi araştırmaya

katılanların çoğunluğunu %65.24'le (5 veya üzeri) denetim geçirenler oluşturmuştur.
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Grafik 5. Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları
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Grafikten de görüldüğü gibi, araştırmaya katılanların çoğunluğunu (5 veya üzeri)
denetim geçirenler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan tüm öğretmen, müdür muavini,
müdür ve denetmenlerin çoğunluğunu

da yine (5 veya üzeri) denetim geçirenler

oluşturmuştur.
4.4. Ölçek Maddelerinin Puanlaması ve Sınıflandırmalar

İlköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmen, müdür muavini, müdür
ve MEDDYK

denetmenlerinin Denetim Değerlendirme

Tutum Ölçeği'ne

ilişkin

görüşleri Beşli Likert Tipi Ölçek kullanılarak ortaya konmuş ve yorumlanmıştır. Bu
araştırmada ölçek maddeleri için kabul edilen puanlama ve sınıflandırmalar Tablo I 1
'de gösterilmiştir.
Tablo I I. Öl_ç_üt Maddeleri için Kabul Edilen Puanlama ve Sınıflandırmalar
Ortalama Ağırlığı
Yüzde Ağırlığı
Ölçek
Puan
%20.00-%36.00
Hiç
1
1.00-1.80
Az
2
%36.01-%52.00
1.80-2.60
Orta
3
2.60-3.40
%52.01-%68.00
Oldukça
%68.01-%84.00
4
3.40-4.20
Tamamen
%84.00-% I 00.00
5
4.20-5.00
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Araştırmaya katılanların Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği'ndeki maddelere
verdikleri yanıtların anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği
Analizi (ANOV A) ile test edilmiştir.

Tek Yönlü Varyans

Gruplar arasında yapılan anlamlılık testlerinde

p=0.05 düzeyi esas alınmıştır.

4.5. Veri Toplama Aracı ve Geliştirilmesi

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır.
tarafından
araştırmanın

geliştirilen

veri

toplama

temel

yapısınm

aracının

oluşturulması

geliştirilmesi

ve belirlenen

Araştırmacı

aşamasından
araştırma

önce,

amaçlarına

ulaşabilmesi için konuyla ilgili literatür (tez, makale, bildiri, kitap, bilimsel araştırma
vb.)

incelenmiş

oluşturulmuştur.

ve veri toplama

aracının

kavramsal

yapısı

ve ana çerçevesi

İlköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmen,

müdür

muavini, müdür ve denetmen/erin, ilköğretimde denetimin okul başarısı ve gelişimi
üzerine olan etkisine ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme aracı iki
ana bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm katılımcıların

soruları,

denetimin okulun başarısı ve gelişimi üzerine etkisini

ikinci bölümde ise

kişisel

bilgilerine

ilişkin

ölmeye ilişkin maddeleri içermektedir. Birinci bölüm 5, ve ikinci bölüm 28 maddeden
oluşmaktadır.

4.6. Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışmaları

Veri toplama aracının güvenirlik çalışması için her bir boyutun kendi içinde
güvenirlik katsayısı
maddelerin

olan Cronbach Alpha değerleri hesaplanmış, her boyuta giren

madde toplam

korelasyonları

bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach Alpha

değerini düşürebilecek olan maddeler çıkarılarak ölçeğin son hali oluşturulmuştur.
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Ölçeğin
boyutlara

kapsam ve geçerliliğini

belirlemek

ilişkin ifadeler oluşturulurken

özen gösterilmiş

ve anlama kargaşasına

geçerliliği ve güvenirliğini
müdür ve denetmene
elde edilen

anlatımın

verilere

faktör

ifadelerden

yapılmıştır.

uygulanmıştır.

Etkisi'ni
birlikte,

sonuçlarına
belirlemeye
başlangıçta

göre, İlköğretimde
yönelik

ölçeğin

Denetimin

Yapı

tespit

gözlenmiştir.
sonucu

28 maddeden

edilmesi

çalışılmıştır.

ve Gelişimi

ölçek, analizler

Cronbach Alfa Güvenirlik

sonuçlarından

belirlenmeye

oluştuğu

yeniden düzenlenmiştir.

faktörü ölçmeye yönelik hesaplanan

Ön deneme

Okul Başarısı

3 faktörden

35 madde olarak hazırlanan

düşük olan 7 madde çıkartılarak

kaçınılmıştır.

Yapı geçerliliğinin

amacıyla ölçeğin bir ya da daha fazla faktör içerip içermediği
Analiz

alınmış,

için ise toplam 30 öğretmen, müdür muavini,

ön denemesi

analizi

uzman görüşleri

açık ve anlaşılır bir dille yazılmasına

yol açabilecek

belirleyebilmek

uygulanarak

amacıyla

Üzerine
Bununla

faktör yükü

oluşan ölçeğin 3

Katsayısı 0.947'dir.

4.7. Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği
Araştırmanın

amaçlarına uygun olarak hazırlanan veri toplama aracı, dört

boyuttan oluşmaktadır. Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği'nin

35 maddesi için

yapılan güvenirlik analizinde toplam 7 maddenin (M2, M9, Ml 5, Ml 9, M22, M25,
M30), madde toplam korelasyonları
çıkarılmıştır.Denetim

istenilen düzeyde

Değerlendirme Tutum Ölçeği'nin

bulunmamış

ve anketten

0.904 olan Cronbach Alpha

değeri, istenilen değerde bulunmayan 7 maddenin çıkarılmasından

sonra 0.947'ye

yükselmiştir.
Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği'rıin faktör analizi yapılıp, maddelere ait
boyutlar belirlenerek ölçeğin 3 boyutu oluşturularak değerlendirmeleri

yapılmıştır.

Oluşturulan birinci boyut olan (Denetimin Öğretmenin Mesleki Gelişimine Etkisi)
faktöründe 14 madde (Ml, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, MIO, Ml I, Ml5, Ml6,
Ml 7), ikinci boyut olan (Denetimin Eğitimin Verimliliğini Artırmaya Etkisi) faktöründe
8 madde (M13, M14, M20, M21, M22, M24, M26, M27) ve üçüncü boyut olan
(Denetimin Eğitimdeki Sorunların Çözümüne Etkisi) faktöründe 6 madde (M 12, M 18,
Ml 9, M23, M25, M28) yer almaktadır.
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Veri toplama aracında yer alan alt boyutlara ilişkin Cronbach Alpha değerleri ve
madde toplam korelasyonları Tablo 12 'de verilmiştir.
Tablo 12. Veri Toplama Aracında Yer Alan Alt Boyutlar, Cronbach Alpha Değerleri ve
Madde Toplam Korelasyonları

Faktörler

Boyutlar

Maddeler
1
2

Faktör I

Denetimin
Öğretmenin
Mesleki
Gelişimine
Etkisi

Faktör 3

Denetimin
Eğitimdeki
Sorunların
Çözümüne
Etkisi

Toplam

Alpha

Korelasyon \arı

Değerleri

0.618
0.653
0.643

4

0.682

5
6
7

0.712
0.634
0.610

8
9

0.533

15
16

Faktör 2

Cronbach

3

10
11

Denetimin
Eğitimin
Verimliliğini
Artırmaya
Etkisi

Madde

0.922

0.768
0.709
0.755
0.41 I
0.760

17

0.671

13

0.721

14

0.636

20

0.630

21

0.735

22

0.660

24

0.747

26
. 27

0.748

0.905

0.715

12

0.449

18

0.420

19

0.454

23

0.518

25

0.495

28

0.400

0.718
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Tabloda da görüldüğü gibi faktörlere ait Cronbach Alpha Değerleri, Faktör 1
(Denetimin Öğretmenin Mesleki Gelişimine Etkisi) 0.922, Faktör 2 (Denetimin Eğitimin
Verimliliğini Artırmaya Etkisi) 0.905 ve Faktör 3 (Denetimin Eğitimdeki Sorunların
Çözümüne Etkisi) 0.718 olarak belirmiştir.

Faktör l 'deki 14 maddenin madde toplam korelasyon sayısı 0.411 ile 0.768
arasında; faktör 2'deki 8 maddenin 0.630 ile 0,748 arasında ve faktör 3'teki 6 maddenin
ise 0.400 ile 0.518 arasında olduğu görülmüştür.

Denetim

Değerlendirme

Tutum

Ölçeği'ndeki

tüm

maddelerin

güvenirlik

analizinde 0.947 gibi yüksek bir değer bulunmuştur.

4.8. Verilerin Çözümlenmesi

Veri toplama aracına öğretmen, müdür muavini, müdür ve denetmenlerin
bağımsız değişkenleri kodlanmıştır:
Birinci bağımsız değişken olan "Göreviniz", öğretmen (1), müdür muavini (2),
müdür (3) ve denetmen (4) olarak; ikinci bağımsız değişken olan "Cinsiyetiniz", kadın
(1) ve erkek (2) olarak; üçüncü bağımsız değişken olan "Eğitimdeki Hizmet Yıllarınız",
l-5 Yıl (1), 6-10 Yıl (2), l l-15 Yıl (3), 16-20 Yıl (4) ve 21 Yıl veya Üzeri (5) olarak;
dördüncü bağımsız değişken olan "Eğitim Durumunuz", ön I isans (I), lisans (2), yüksek
lisans (3) ve doktora (4) olarak ve beşinci bağımsız değişken olan "Meslek Yaşamınız
Boyunca Geçirdiğiniz Denetim Sayısı", O (I), 1 veya 2 (2), 3 veya 4 (3) ve 5 veya üzeri
(4) olarak kodlanmıştır.
Araştırmanın bağımlı değişkeni ise Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği'dir.
Ölçek önce 35 maddeden oluşturulmuş, güvenirlik analizi ve faktör analizi yapıldıktan
sonra 28'e düşürülmüştür.
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Veriler, SPSS 15 (Statistical Package For Social Sciences) for Windows" (Sosyal
Bilimler için

İstatistik Programı)

yüklenerek analiz edilmiştir. Veriler analiz edilirken

SPSS 15'in yanında "Excel" programı da kullanılmıştır.

Araştırmanın

alt problemleri çözümlenirken,

frekans, yüzde, aritmetik ortalama,

varyans, standart sapma, tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
değişkenler arasındaki ilişkiler bulunmuştur.

ve t testi kullanılarak

BÖLÜM V
5. BULGULAR VE YORUMLAR

Bu bölümde, araştırmaya katılan öğretmen, müdür muavini, müdür ve
denetmenlerin tutumlarıyla ilgili bulgular, araştırmanın amacına göre ele alınmış ve
yorum lanmıştır.
5.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Bu bölümde, alt problemlere ilişkin bulgular ve yorumları yer almaktadır.

5.1.1. İlköğretim Kurumlarında

Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Tutum

Puanlarının Cinsiyete İlişkin Bulgular ve Yorumları

Tablo 13. Öğretmenlerin Tutum Puanlarının Cinsiyete İlişkin Ortalama Dağılımları
N

X

ss

236
100
336

3.77
3.82
3.79

1.1 O
1.07
1.09

Cinsiyet

Kadın
Erkek
Toplam
Tablo

13'te, erkek öğretmenlerin

tutum puanlarının

ortalamasının

kadın

öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablodan

da görüldüğü

gibi tutum puanlarının

ortalaması

öğretmenlerin

cinsiyetlerine göre incelendiğinde, 236 kadın öğretmenin (i =3.77), ve I 00 erkek
öğretmenin ( X =3.82) olduğu görülmektedir.
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Tablo 14. Öğretmenlerin

Cinsiyete

Göre, İlköğretimde

Denetimin

Okul Başarısı

ve

Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi Tablosu)

Cinsiyet

N

X

ss

Kadın
Erkek

236
100

3.77
3.82

1.1 o
1.07

Ortalamanın
Standart
Hatası

p

T
Değeri

Değeri

-0.30

0.52

0.07
0.11

Öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre fark olup olmadığını anlamak amacıyla
yapılan t testi sonucuna göre Tablo 14 incelendiğinde, hesaplanan t= -0.30 değeri, tablo
t değerinden (1.96) küçük olduğundan fark bulunamamıştır.
Buna göre, öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre denetimin okul başarısı ve
gelişimi üzerine etkisi konusunda benzer düşündükleri ortaya çıkmıştır. Başka bir
deyişle,

cinsiyet

değişkeninin

öğretmenlerin

görüşleri

üzerine

etkili

olmadığı

görülmektedir.

5.1.2. İlköğretim Kurumlarında

Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin

Puanlarının Hizmet Yıllarına İlişkin Bulgular ve Yorumları

Tablo 15. Öğretmenlerin Tutum Puanlarının Hizmet YıIIarına İlişkin Ortalama

Dağılımları
Hizmet Yılları

1-5 Yıl
6-lOYıl
11-15 Yıl
16-20Yıl
21 Yıl ve Üzeri
Toplam

N

61
46
76
88
65
336

X

ss

3.91
3.77
3.80
3.65
3.85
3.79

1.02
1.06
1.08
1.13
1.1 O
1.09

Tutum
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Tablo
puanlarının

15'te

görüldüğü

ortalamasının

Tutum puanlarının

gibi

1-5 yıl hizmeti

diğer öğretmenlere

ortalaması öğretmenlerin

hizmeti bulunan 61 öğretmenin

bulunan

öğretmenlerin

tutum

göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
hizmet yıllarına göre incelendiğinde,

1-5 yıl

( X =3.91 ); 6-1 O yıl hizmeti bulunan 46 öğretmenin ( X

=3.77); 11-15 yıl hizmeti bulunan 76 öğretmenin (X'=3.80); 16-20 yıl hizmeti bulunan
88 öğretmenin ( X =3.65) ve 21 yıl ve üzeri hizmeti bulunan 65 öğretmenin ( X =3.85)
olduğu görülmektedir.

Tablo. I 6'da ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin tutum puanlarının
hizmet yılları ile aralarında anlamlı ilişkiyi araştırmak için Tek yönlü varyans analizi
(ANOV A) yapılmıştır.

Tablo 16. Öğretmenlerin Tutum Puanlarının Hizmet Yıllarına İlişkin Tek Yönlü
Varyans Analizleri

Gruplar
Arası
Gruplar İçi
Toplam

Kareler
Toplamı

Df

Karelerin
Ortalaması

F

Anlamlılık

6.62

4

1.65

1.38

0.34

399.48
406. I O

331
335

1.21

Tablo 16. İlköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin tutum puanlarının
hizmet yılları bağımsız değişkeni ile aralarında anlamlı bir ilişki yoktur (p>0.05).
İlköğretim

kurumlarında

etkilememektedir.

görevli

öğretmenlerin

hizmet

yılları

türü, tutumlarını
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5.1.3. İlköğretim
Puanlarının

Kurumlarında

Görev Yapmakta

Olan Öğretmenlerin

Tutum

Eğitim Durumlarına İlişkin Bulgular ve Yorumları

Tablo 17. Öğretmenlerin Tutum Puanlarının Eğitim Durumlarına İlişkin Ortalama Dağılımları:
N

X

ss

292
44
336

3.81
3.66
3.79

1.08
1.19
1.09

Eğitim Durumu

Lisans
Yüksek Lisans
Toplam

Tablo 17'de görüldüğü gibi lisans derecesinde eğitimi bulunan öğretmenlerin
tutum puanlarının

ortalamasının

diğer öğretmenlere

göre daha yüksek olduğu

görülmektedir. Tutum puanlarının ortalaması öğretmenlerin eğitim durumlarına göre
incelendiğinde, lisans derecesinde eğitimi olan 292 öğretmenin ( X =3.81 ); I isans üstü
derecesinde eğitimi olan 44 öğretmenin ( X =3.66) olduğu görülmektedir.

Tablo 18. Öğretmenlerin Eğitim Durumuna Göre, İlköğretimde Denetimin Okul Başarısı
ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi Tablosu)

Eğitim
Durumu
Lisans
Yüksek
Lisans

N

X

ss

292

3.81

1.08 .

Ortalamanın
Standart
Hatası
0.06

44

3.66

1.19

0.18

T
Değeri

p
Değeri

0.79

0.40

Öğretmenlerin eğitim durumu değişkenine göre fark olup olmadığını anlamak
amacıyla yapılan t testi sonucuna göre Tablo 18 incelendiğinde, hesaplanan t= 0.79
değeri, tablo t değerinden (1.96) küçük olduğundan fark bulunamamıştır.
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Buna
başarısı

göre,

ve gelişimi

öğretmenlerin
üzerine

eğitim

etkisi

durumu

konusunda

Başka bir deyişle, cinsiyet değişkeninin

değişkenine

benzer

öğretmenlerin

göre

düşündükleri

denetimin
ortaya

okul

çıkmıştır.

görüşleri üzerine etkili olmadığı

görülmektedir.

5.1.4. İlköğretim Kurumlarında

Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin Tutum

Puanlarının Geçirdikleri Denetim Sayılarına İlişkin Bulgular ve Yorumları

Tablo 19. Öğretmenlerin Tutum Puanlarının Geçirdikleri Denetim Sayısına İlişkin
Ortalama Dağılımları
Geçirdikleri
Denetim Sayısı

o

1 veya 2
3 veya 4
5 veya üzeri
Toplam

Tablo

X

ss

11
35
83
207
336

4.03
3.76
3.87
3.75
3.79

0.94
1.06
1.05
1.12
1.09

19'da görüldüğü gibi hiç denetim geçirmeyen öğretmenlerin

puanlarının ortalamasının
görülmektedir.

N

Tutum

tutum

denetim geçiren öğretmenlere göre daha yüksek olduğu

puanlarının

ortalaması

öğretmenlerin

geçirdikleri

denetim

sayısına göre incelendiğinde, hiç denetim geçirmeyen 11 öğretmenin ( X =4.03); 1 veya 2
denetim geçiren 35 öğretmenin ( i =3.76); ); 3 veya 4 denetim geçiren 83 öğretmenin ( i
=3.87); 5 veya üzeri denetim geçiren 207 öğretmenin ( X =3.75) olduğu görülmektedir.

Tablo 20'de, ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin tutum puanlarının
geçirdikleri denetim sayısı ile aralarında anlamlı ilişkiyi araştırmak için Tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.
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Tablo 20. Öğretmenlerin Tutum Puanlarının Geçirdikleri Denetim Sayısına İlişkin
Tek Yönlü Varyans Analizleri
Df

Karelerin
Ortalaması

F

Anlamlılık

3.99

3

1.33

1.13

0.42

402.11
406.10

332
335

1.21

Kareler

Toplamı
Gruplar
Arası
Gruplar İçi
Toplam

Tablo 20. İlköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin tutum puanlarının
geçirdikleri denetim sayısı bağımsız değişkeni ile aralarında anlamlı bir ilişki yoktur
(p>0.05). İlköğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin geçirdikleri denetim sayısı,
tutumlarını etkilememektedir.

5.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
5.2.1. İlköğretim Kurumlarında

Görev Yapmakta Olan Müdür Muavinlerinin

Tutum Puanlarının Cinsiyete İlişkin Bulgular ve Yorumları

Tablo 21. Müdür Muavinlerinin Tutum Puanlarının Cinsiyete İlişkin Ortalama
Dağılımları
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

N

X

ss

8
I1

4.42
4.20
4.29

0.78
0.80
0.82

19

Tablo 21 'de görüldüğü gibi kadın müdür muavinlerinin tutum puanlarının
ortalamasının erkek müdür muavinlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tutum puanlarının ortalaması müdür muavinlerinin cinsiyetlerine göre incelendiğinde, 8

100

kadın müdür

muavininin

( X =4.42), ve 11 erkek müdür muavininin ( X =4.20) olduğu

görülmektedir.

Tablo 22. Müdür Muavinlerinin Cinsiyete Göre, İlköğretimde Denetimin Okul Başarısı
ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi Tablosu)

Cinsiyet

N

X

ss

Ortalamanın
Standart
Hatası

Kadın
Erkek

8

4.42
4.20

0.78
0.80

0.28
0.24

11

T
Değeri

p
Değeri

0.57

0.44

Müdür Muavinlerinin cinsiyet değişkenine göre fark olup olmadığını anlamak
amacıyla yapılan t testi sonucuna göre Tablo 22 incelendiğinde, hesaplanan t= 0.57
değeri, tablo t değerinden (2.11) küçük olduğundan fark bulunamamıştır.

Buna göre, müdür muavinlerinin cinsiyet değişkenine göre denetimin okul
başarısı ve gelişimi üzerine etkisi konusunda benzer düşündükleri ortaya çıkmıştır.
Başka bir deyişle, cinsiyet değişkeninin müdür muavinlerinin görüşleri üzerine etkili
olmadığı görülmektedir.

5.2.2. İlköğretim Kurumlarında

Görev Yapmakta Olan Müdür Muavinlerinin

Tutum Puanlarının Hizmet Yıllarına İlişkin Bulgular ve Yorumları
Tablo 23. Müdür Muavinlerinin Tutum Puanlarının Hizmet Yıllarına İlişkin
Ortalama Dağılımları

Hizmet Yılları
16-20 Yıl
21 yıl veya üzeri
Toplam

N
6
13
19

X
4.00
4.43
4.29

ss
0.83
0.76
0.82

1O1

Tablo 23. 21 yıl veya üzeri hizmeti bulunan müdür muavinlerinin tutum
puanlarının

ortalamasının

diğer müdür muavinlerine

göre daha yüksek olduğu

görülmektedir. Tutum puanlarının ortalaması müdür muavinlerinin hizmet yıllarına göre
incelendiğinde, 16-20 yıl hizmeti bulunan 6 müdür muavininin

( X =4.00) ve 21 yıl

veya üzeri hizmeti bulunan 13 müdür muavininin ( X =4.43) olduğu görülmektedir.

Tablo 24. Müdür Muavinlerinin Hizmet Yıllarına Göre, İlköğretimde Denetimin

Okul

Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi
Tablosu)

Hizmet
Yılları

16-20 Yıl
21 Yıl veya
üzeri

N

X

ss

Ortalamanın
Standart
Hatası

6

4

0.83

0.34

13

4.43

0.76

0.21

p

T
Değeri

Değeri

-1.15

0.38

Müdür Muavinlerinin hizmet yılları değişkenine göre fark olup olmadığını
anlamak amacıyla yapılan t testi sonucuna göre Tablo 24 incelendiğinde, hesaplanan t=
-1.15 değeri, tablo t değerinden (2.11) küçük olduğundan fark bulunamamıştır.
Buna göre, müdür muavinlerinfn hizmet yılları değişkenine göre denetimin okul
başarısı ve gelişimi üzerine etkisi konusunda benzer düşündükleri ortaya çıkmıştır.
Başka bir deyişle, hizmet yılları değişkeninin müdür muavinlerinin görüşleri üzerine
etkili olmadığı görülmektedir.
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5.2.3 İlköğretim

Kurumlarında

Tutum Puanlarının

Görev Yapmakta

Eğitim Durumlarına

Tablo 25. Müdür
Ortalama Dağılımları:

Muavinlerinin

Olan Müdür Muavinlerinin

İlişkin Bulgular ve Yorumları

Tutum

Puanlarının

Eğitim

Durumlarına

Egitim Durumu

N

X

ss

Lisans
Yüksek Lisans
Toplam

15
4
19

4.27
4.37
4.29

0.80
0.87
0.82

İlişkin

Tablo 25'te görüldüğü gibi, yüksek lisans derecesinde eğitim yapmış olan müdür
muavinlerinin tutum puanlarının ortalamasının lisans derecesinde eğitim yapmış olan
müdür muavinlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Tutum puanlarının
ortalaması müdür muavinlerinin eğitim durumlarına göre incelendiğinde, lisans eğitimi
yapmış I 5 müdür muavininin ( X =4.27) ve lisans üstü eğitim yapmış 4 müdür
muavininin ( X =4.37) olduğu görülmektedir.

Tablo 26. Müdür Muavinlerinin Eğitim Durumuna Göre, İlköğretimde Denetimin Okul
Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi
Tablosu)
Eğitim
Durumu
Lisans
Yüksek
Lisans

.
N

X

ss

15

4.27

0.80

Ortalamanın
Standart
Hatası
0.21

4

4.37

0.87

0.44

T
Değeri

p
Değeri

-0.12

0.51

Müdür Muavinlerinin eğitim durumu değişkenine göre fark olup olmadığını
anlamak amacıyla yapılan t testi sonucuna göre Tablo 26 incelendiğinde, hesaplanan t=
-0.12 değeri, tablo t değerinden (2.11) küçük olduğundan fark bulunamamıştır.
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Buna göre, müdür muavinlerinin
başarısı ve gelişimi

eğitim durumu değişkenine göre denetimin okul

üzerine etkisi konusunda

Başka bir deyişle, cinsiyet değişkeninin

benzer düşündükleri

müdür muavinlerinin

ortaya çıkmıştır.

görüşleri üzerine etkili

olmadığı görülmektedir.

5.2.4. İlköğretim

Kurumlarında

Tutum Puanlarının

Görev Yapmakta

Olan Müdür Muavinlerinin

Geçirdikleri Denetim Sayısına İlişkin Bulgular ve Yorumları

Tablo 27. Müdür Muavinlerinin

Tutum Puanlarının Geçirdikleri Denetim Sayısına

İlişkin Ortalama Dağılımları:
Geçirdikleri

Denetim Sayısı
l veya 2
3 veya 4
5 veya üzeri
Toplam

N

X

ss

1
2
16
19

4.86
4.25
4.26
4.29

1.01
0.83
0.82

Tablo 27'de görüldüğü gibi 1 veya 2 denetim geçirmiş olan müdür muavinlerinin
tutum puanlarının ortalamasının diğer müdür muavinlerine göre daha yüksek olduğu
görülmektedir. Tutum puanlarının ortalaması müdür muavinlerinin geçirdikleri denetim
sayısına göre incelendiğinde, 1 veya 2 denetim geçirmiş l müdür muavininin ( X =4.86);
3 veya 4 denetim geçirmiş 2 müdür muavininin ( X =4.25);

5 veya üzeri denetim

geçirmiş 16 müdür muavininin ( X =2.26) olduğu görülmektedir.

Tablo 28'de,

ilköğretim okullarında

görevli müdür muavinlerinin

tutum

puanlarının geçirdikleri denetim sayısı ile aralarında anlamlı ilişkiyi araştırmak için tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır.
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Tablo 28. Müdür Muavinlerinin Tutum Puanlarının Geçirdikleri Denetim Sayısına
İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizleri
Karelerin
Kareler
Anlamlılık
Df
F

Toplamı

Gruplar
Arası
Gruplar İci
Toplam

Ortalaması

0.72

2

0.36

12.29
13.01

16
18

0.77

Tablo 28. İlköğretim

kurumlarında

0.46

görevli

müdür

0.65

muavinlerinin

tutum

puanlarının geçirdikleri denetim sayısı bağımsız değişkeni ile aralarında anlamlı bir
ilişki yoktur (p>0.05). İlköğretim kurumlarında görevli müdür muavinlerinin geçirdikleri
denetim sayısı tutumlarını etkilememektedir.

5.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
5.3.1. İlköğretim Kurumlarında

Görev Yapmakta

Olan Müdürlerin

Tutum

Puanlarının Cinsiyete İlişkin Bulgular ve Yorumları

Tablo 29. Müdürlerin Tutum Puanlarının Cinsiyete İlişkin Ortalama Dağılımları
Cinsiyeti
Kadın
Erkek
Toplam

N

X

ss

11
12
23

4.14
4.28
4.21

0.83
0.87
0.86

.

Tablo 29'da görüldüğü gibi, erkek müdürlerin tutum puanlarının ortalamasının
kadın müdürlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Tutum puanlarının ortalaması
müdürlerin cinsiyetlerine göre incelendiğinde, 11 kadın müdürün ( X =4. I 4) ve 12 erkek
müdürün ( X =4.28) olduğu görülmektedir.
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Tablo

30. Müdürlerin

Cinsiyete

Göre,

İlköğretimde

Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki

Denetimin

N

X

ss

Kadın
Erkek

11
12

4.14
4.28

0.83
0.87

Başarısı

ve

Fark (T Testi Tablosu)

Ortalamanın
Cinsiyet

Okul

T

Standart
Hatası
0.25
0.25

Değeri
-0.50

P Değeri
0.55

Müdürlerin cinsiyet değişkenine göre fark olup olmadığını anlamak amacıyla
yapılan t testi sonucuna göre Tablo 30 incelendiğinde, hesaplanan t= -0.50 değeri, tablo
t değerinden (2.08) küçük olduğundan fark bulunamamıştır.
Buna göre, müdürlerin cinsiyet değişkenine göre denetimin okul başarısı ve
gelişimi üzerine etkisi konusunda benzer düşündükleri ortaya çıkmıştır. Başka bir
deyişle,

cinsiyet

değişkeninin

müdürlerin

görüşleri

üzerine

etkili

olmadığı

görülmektedir.

5.3.2. İlköğretim

Kurumlarında

Görev Yapmakta

Olan Müdürlerin

Tutum

Puanlarının Hizmet Yıllarına İlişkin Bulgular ve Yorumları

Tablo 31. Müdürlerin Tutum Puanlarının Hizmet Yıllarına İlişkin Ortalama
Dağılımları
Hizmet Yılları

N

X

ss

16-20 Yıl
21 Yıl veya Üzeri
Toplam

4
19
23

4.13
4.23
4.21

0.79
0.86
0.86

Tablo 3 I 'de görüldüğü gibi 2 I yıl veya üzeri hizmeti bulunan müdürlerin tutum
puanlarının ortalamasının
görülmektedir.

Tutum

16-20 yıl hizmeti bulunan müdürlere göre yüksek olduğu
puanlarının

ortalaması

müdürlerin

hizmet

yıllarına

göre
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incelendiğinde,

16-20 yıl hizmeti bulunan 4 müdürün (X=4.13)

ve 21 yıl veya üzeri

hizmeti bulunan I 9 müdürün ( X =4.23) olduğu görülmektedir.

Tablo 32. Müdürlerin Hizmet Yılları Durumuna Göre, İlköğretimde Denetimin Okul
Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi
Tablosu)
Hizmet
Yılları
16-20Yıl
21 Yıl veya
Üzeri

N

X

ss

4

4.13

0.79

Ortalamanın
Standart
Hatası
0.40

19

4.23

0.86

0.20

Değeri

p
Değeri

-0.03

0.39

T

Müdürlerin hizmet yılları değişkenine göre fark olup olmadığını anlamak
amacıyla yapılan t testi sonucuna göre Tablo 32 incelendiğinde, hesaplanan t= -0.03
değeri, tablo t değerinden (2.08) küçük olduğundan fark bulunamamıştır.
Buna göre, müdürlerin hizmet yılları değişkenine göre denetimin okul başarısı ve
gelişimi üzerine etkisi konusunda benzer düşündükleri ortaya çıkmıştır. Başka bir
deyişle, hizmet yılları değişkeninin müdürlerin görüşleri üzerine etkili olmadığı
görülmektedir.

5.3.3. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapmakta

Olan Müdürlerin

Tutum

Puanlarının Eğitim Durumlarına İlişkin Bulgular ve Yorumları
Tablo 33. Müdürlerin Tutum Puanlarının Eğitim Durumlarına İlişkin Ortalama
Dağılımları
Eğitim Durumu
Lisans
Yüksek Lisans
Toplam

N

X

ss

18
5
23

4.26
4.05
4.21

0.84
0.80
0.86
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Tablo
puanlarının

33'te

görüldüğü

ortalamasının

olduğu görülmektedir.
göre incelendiğinde,

gibi, lisans eğitimi

yapmış

olan müdürlerin

yüksek lisans eğitimi yapmış olan müdürlere

Tutum puanlarının

ortalaması

müdürlerin

tutum

göre yüksek

eğitim durumlarına

18 lisans eğitimi yapmış müdürün ( X =34.26) ve 5 yüksek lisans

eğitimi yapmış müdürün ( i =4.05) olduğu görülmektedir.
Tablo 34. Müdürlerin Eğitim Durumuna Göre, İlköğretimde Denetimin Okul Başarısı ve
Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi Tablosu)
Eğitim
Durumu
Lisans
Yüksek
Lisans

N

X

ss

18

4.26

0.84

Ortalamanın
Standart
Hatası
0.20

5

4.05

0.80

0.36

T
Değeri

p
Değeri

0.33

0.41

Müdürlerin eğitim durumu değişkenine göre fark olup olmadığını anlamak
amacıyla yapılan t testi sonucuna göre Tablo 34 incelendiğinde, hesaplanan t= 0.33
değeri, tablo t değerinden (2.08) küçük olduğundan fark bulunamamıştır.Buna göre,
müdürlerin eğitim durumu değişkenine göre denetimin okul başarısı ve gelişimi üzerine
etkisi konusunda benzer düşündükleri ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, eğitim durumu
değişkeninin müdürlerin görüşleri üzerine etkili olmadığı görülmektedir.
5.3.4. İlköğretim Kurumlarında

Görev Yapmakta

Olan Müdürlerin

Puanlarının Geçirdiği Denetim sayısına İlişkin Bulgular ve Yorumları
Tablo 35. Müdürlerin Tutum Puanlarının Geçirdiği Denetim sayısına İlişkin
Ortalama Dağılımları
Geçirdiği
Denetim sayısı
1 veya 2
5 veya Üzeri
Toplam

N

X

ss

l
22
23

4.07
4.22
4.21

0.86
0.86

Tutum
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Tablo
puanlarının

35'te görüldüğü
ortalamasının

görülmektedir.

gibi 5 veya üzeri denetim

I veya 2 denetim

Tutum puanlarının

incelendiğinde,

ortalaması

geçiren
müdürlerin

geçiren

müdürlere

müdürlerin

tutum

göre yüksek

olduğu

geçirdiği denetim sayısına göre

1 veya 2 denetim geçiren I müdürün ( X =4.07) ve 5 veya üzeri denetim

geçiren 22 müdürün ( X =4.22) olduğu görülmektedir.

Tablo 36. Müdürlerin Geçirdiği Denetim Sayısına Göre, İlköğretimde Denetimin Okul
Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi
Tablosu)

Geçirdiği
Denetim
sayısı
1 veya 2
5 veya
Üzeri

N

X

ss

1

4.07

-

Ortalamanın
Standart
Hatası
-

22

4.22

0.86

0.18

T
Değeri

p
Değeri

-0.07

0.48

Müdürlerin geçirdiği denetim sayısı değişkenine göre fark olup olmadığını
anlamak amacıyla yapılan t testi sonucuna göre Tablo 36 incelendiğinde, hesaplanan t=
-0.07 değeri, tablo t değerinden (2.08) küçük olduğundan fark bulunamamıştır.

Buna göre, müdürlerin geçirdiği denetim sayısı değişkenine göre denetimin okul
başarısı ve gelişimi üzerine etkisi konusunda benzer düşündükleri ortaya çıkmıştır.
Başka bir deyişle, geçirdiği denetim sayısı değişkeninin müdürlerin görüşleri üzerine
etkili olmadığı görülmektedir.
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5.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

5.4.1. İlköğretim Kurumlarında

Görev Yapmakta Olan Denetmenlerin

Tutum

Puanlarının Cinsiyete İlişkin Bulgular ve Yorumları

Tablo 37. Denetmenlerin Tutum Puanlarının Cinsiyete İlişkin Ortalama
Dağılım lan
N
10
9
19

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

x

ss

4.42
4.24
4.23

0.58
0.74
0.68

Tablo 37'de görüldüğü gibi kadın denetmenlerin tutum puanlarının ortalamasının
erkek denetmenlere

göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tutum puanlarının

ortalaması denetmenlerin cinsiyetlerine göre incelendiğinde, 10 kadın denetmenin ( X
=4.42) ve 9 erkek denetmenin ( X =4.24) olduğu görülmektedir.

Tablo 38. Denetmenlerin Cinsiyete Göre, İlköğretimde Denetimin Okul Başarısı ve
Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi Tablosu)

Cinsiyet

N

X

ss

Kadın
Erkek

10

4.42
4.24

0~58
0.74

9

Ortalamanın
Standart
Hatası
0.18
0.25

T
Değeri

P Değeri

0.58

0.47

Denetmenlerin cinsiyet değişkenine göre fark olup olmadığını anlamak amacıyla
yapılan t testi sonucuna göre Tablo 38 incelendiğinde, hesaplanan t= 0.58 değeri, tablo t
değerinden (2.11) küçük olduğundan fark bulunamamıştır.

Buna göre, denetmenlerin cinsiyet değişkenine göre denetimin okul başarısı ve
gelişimi üzerine etkisi konusunda benzer düşündükleri ortaya çıkmıştır. Başka bir
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deyişle,

cinsiyet

değişkeninin

denetmenlerin

görüşleri

üzerine

etkili

olmadığı

görülmektedir.

5.4.2. İlköğretim
Puanlarının

Kurumlarında

Görev Yapmakta

Olan Denetmenlerin

Tutum

Hizmet Yıllarına İlişkin Bulgular ve Yorumları

Tablo 39. Denetmenlerin Tutum Puanlarının Hizmet Yıllarına İlişkin Ortalama Dağılımları
Hizmet Yılları

N

X

ss

16-20 Yıl
21 Yıl veya Üzeri
Toplam

4
15
19

4.52
4.29
4.33

0.51
0.70
0.68

Tablo 39'da görüldüğü gibi 16-20 yıl hizmeti bulunan denetmenlerin tutum
puanlarının ortalamasının 21 yıl veya üzeri hizmeti bulunan denetmenlere göre yüksek
olduğu görülmektedir. Tutum puanlarının ortalaması denetmenlerin hizmet yıllarına göre
incelendiğinde, 16-20 yıl hizmeti bulunan 4 denetmenin ( X =4.52) ve 21 yıl veya üzeri
hizmeti bulunan 15 denetmenin ( X =4.29) olduğu görülmektedir.

Tablo 40. Denetmenlerin Hizmet Yılları Durumuna Göre, İlköğretimde Denetimin Okul
Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi
Tablosu)
·
Hizmet
Yılları
16-20 Yıl
21 Yıl veya
Üzeri

N

i

ss

4

4.52

0.51

Ortalamanın
Standart
Hatası
0.26

15

4.29

0.70

O.I 8

T

p

Değeri

Değeri

0.75

0.43
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Tablo 42. Denetmenlerin Eğitim Durumuna Göre, İlköğretimde Denetimin Okul Başarısı
ve Gelişimi Üzerine Etkisine İlişkin Görüşleri Arasındaki Fark (T Testi Tablosu)
Ortalamanın

Cinsiyet

N

x

ss

Lisans
Yüksek
Lisans

10

4.29

0.65

Standart
Hatası
0.21

9

4.38

0.66

0.22

T

Değeri

P Değeri

-0.38

0.44

Denetmenlerin eğitim durumu değişkenine göre fark olup olmadığını anlamak
amacıyla yapılan t testi sonucuna göre Tablo 42 incelendiğinde, hesaplanan t= -0.38
değeri, tablo t değerinden (2.11) küçük olduğundan fark bulunamamıştır. Buna göre,
denetmenlerin eğitim durumu değişkenine göre Denetimin Okul Başarısı ve Gelişimi
Üzerine Etkisi konusunda benzer düşündükleri ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle,
eğitim

durumu

değişkeninin

denetmenlerin

görüşleri

üzerine

etkili

olmadığı

görülmektedir.

5.4.4. İlköğretim Kurumlarında

Görev Yapmakta Olan Denetmenlerin Tutum

Puanlarının Geçirdiği Denetim sayısına İlişkin Bulgular ve Yorumları

Tablo 43. Denetmenlerin Tutum Puanlarının Geçirdiği Denetim sayısına İlişkin
Ortalama Dağılımları

Geçirdiği
Denetim sayısı
1 veya 2
3 veya 4
5 veya Üzeri
Toplam

N

X

ss

2
3
14
19

4.36
4.29
4.34
4.33

0.45
0.45
0.72
0.68

Tablo 43'te görüldüğü gibi 1 veya 2 denetim geçiren denetmenlerin tutum
puanlarının ortalamasının diğer denetmenlere göre yüksek olduğu görülmektedir. Tutum
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puanlarının

ortalaması

denetmenlerin

veya 2 denetim geçiren 2 denetmenin

( X =4.29)

geçirdiği denetim sayısına göre incelendiğinde,

1

( X =4.36); 3 veya 4 denetim geçiren 3 denetmenin

ve 5 veya üzeri denetim geçiren

14 denetmenin

( X =4.34) olduğu

görülmektedir.

Tablo 44'te, ilköğretim kurumlarında görevli denetmenlerin tutum puanlarının
geçirdiği denetim sayısı ile aralarında anlamlı ilişkiyi araştırmak için tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) yapılmıştır.

Tablo 44. Denetmenlerin Tutum Puanlarının Geçirdiği Denetim sayısına İlişkin Tek
Yönlü Varyans Analizleri

Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Kareler Toplamı

Df

0.55
8.49
9.04

2
16
18

Karelerin
Ortalaması
0.27
0.53

F

Anlamlılık

0.64

0.61

Tablo 44. İlköğretim kurumlarında görevli denetmenlerin tutum puanlarının
geçirdiği denetim sayısı bağımsız değişkeni ile
(p>0.05). İlköğretim kurumlarında
tutumlarını etkilememektedir.

aralarında anlamlı bir ilişki yoktur

görevli denetmenlerin

geçirdiği denetim sayısı
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5.5.

İlköğretim

Kurumlarında

Görev

Yapan

Değerlendirme Tutum Ölçeği Faktörlerindeki

Öğretmenlerin

Denetim

Maddelerde Oluşan Dağılımına

İlişkin Bulgular ve Yorumları.

İlköğretim kurumlarında
tutum

ölçeği

görev yapan öğretmenlerin

faktörlerindeki

maddelerde

oluşan

denetim değerlendirme

dağılımına

ilişkin

görüşleri

incelendiğinde denetimin öğretmenin mesleki gelişimine etkisinin ortalaması ( X =3.67),
denetimin eğitimin verimliliğini artırmaya etkisinin ortalaması ( X =3.53) ve denetimin
eğitimdeki

sorunların

çözümüne

etkisinin

ortalamasının

ise ( X =4.40)

gözlenmektedir.

Tablo 45. Öğretmenlerin faktörlerindeki maddelerde oluşan dağılımları
Faktör

Madde
1
2

"

.)

Denetimin
Öğretmenin
Mesleki
Gelişimine
Etkisi

Toplam

4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
17

N
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336 336
336
336
336

i

ss

3.93
4.03
3.68
3.25
3.69
4.21
3.51
3.35
3.88
3.42
3.48
3.40
3.74
3.84
3.67

1.15
0.96

1. 1 O
1.20
1.09
0.96
1.11
1.23
1.08
1.17
1.19
1.23
1.12
1.12
1.12

Varyans
1.33
0.92
1.22
1.43
l.2
0.90
1.22
1.50
1.17
1.37
1.42
1.52
1.26
1.26
1.27

olduğu
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Tablo 45.(devam)

Öğretmenlerin

faktörlerindeki

Faktör

Madde

Denetimin
Eğitimin
Verimliliğini
Artırmaya
Etkisi

13
14
20
21
22
24
26
27

N
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336
336

Toplam
Denetimin
Eğitimdeki
Sorunların
Çözümüne
Etkisi

Toplam

12
18
19
23
25
28

maddelerde

X
3.29
3.08
3.97
3.29
3.41
3.54
3.78
3.90
3.53
4.24
4.16
4.38
4.43
4.63
4.53
4.40

oluşan dağılımları

ss
1.23
1.27
1.05
1.26
1.19
1.23
1.11
1.06
1.18
0.96
1.09
0.96
0.92
0.76
0.82
0.92

Varyans
1.52
1.61
1.1 O
1.60
1.41
1.52
1.24
1.12
1.39
0.92
1.18
0.91
0.85
0.58
0.68
0.85

Maddeler incelendiğinde öğretmenlerin , yoğunlukla denetimin eğitimdeki
sorunların çözümüne etkisinin ortalamasının diğer faktörlerin ortalamalarından daha
yüksek olduğu ve denetimin eğitimdeki sorunların çözümündeki etkisinin okulun genel
gelişimini olumlu bir şekilde etkilediği yönünde ağırlıklı görüşe sahip oldukları
görülmektedir.
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5.6.

İlköğretim

Değerlendirme

Kurumlarında
Tutum

Ölçeği

Görev

Yapan

Faktörlerindeki

Öğretmenlerin

Denetim

Derecelendirmelerde

Oluşan

Dağılımına İlişkin Bulgular ve Yorumları.

Tablo
46.
Öğretmenlerin
denetim
derecelendirmelerde oluşan dağılımları
Hiç
Katılmıyorum
Faktör

'

Denetimin
Öğretmenin
Mesleki
Gelişimine
Etkisi

Toplam

Az

Katılıyorum

değerlendirme

Orta Düzeyde
Katılıyorum

tutum

Oldukça
Katılıyorum

ölçeği

faktörlerindeki

Tamamen
Katılıyorum

X

ss

Varyans

40.80

3.93

115

1.32

124

36.90

4.03

0.96

0.92

32.10

91

27.10

3.68

1.10

122

91

27.10

57

17.00

3.25

1.20

1.43

22.90

119

35.40

88

26.20

3.69

109

1.20

45

13.40

110

32.70

162

48,2

4.21

0.95

0.90

12.80

92

27.40

117

34.80

66

19.60

3.51

I. I I

1.22

55

16.40

77

22.90

109

32.40

63

18.80

3.35

1.23

I.SO

3.30

26

7.70

75

22.30

105

31.30

119

35.40

3.88

108

1.17

25

7.40

46

13.70

95

28.30

103

30.70

67

19.90

3.42

1.17

1.37

II

26

7.70

40

11.90

96

28.60

96

28.60

78

23.20

3.48

1.19

1.42

IS

32

9.50

45

13.40

88.

26.20

98

29.20

73

21.70

3.40

1.23

1.52

16

16

4.80

25

740

95

28.30

94

28.00

106

31.50

3.74

1.12

1.26

17

IS

4.50

30

890

62

18.50

116

34.50

113

33.60

3.84

1.12

1.26

262

5.57

496

10.54

1109

23.58

1493

31.74

1344

28.57

3.67

1.12

1.27

Madde
N

%

N

•ı.

N

%

N

•ı.

N

•ı.

I

ıs

4.50

30

8.90

54

16.10

100

29.80

137

2

7

2.10

14

4.20

64

19.00

127

37.80

3

17

5.10

26

7.70

94

28.00

108

4

29

8.60

64

19.00

95

28.30

s

12

3.60

40

11.90

77

6

7

2.10

12

360

7

18

5.40

43

8

32

950

9

il

10
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Tablo 46. (Devam) Öğretmenlerin denetim
derecelendirmelerde oluşan dağılımları

Faktör

Madde

Denetimin
Eğitimin
Verimliliğini
Artırmaya
Etkisi

Toplam

Az
Katılıyorum

Orta
Düzeyde
Katılıyorum

tutum

ölçeği faktörlerindeki

Oldukça
Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

X

ss

Varyans

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

13

26

7.70

71

21.10

88

26.20

80

2380

71

21.10

3.29

1.23

1.52

14

49

14.60

56

16.70

106

31.50

70

20.80

55

16.40

3.08

1.27

1.61

20

8

240

28

8.30

58

17.30

115

34.20

127

37.80

3.97

1.05

I.JO

21

37

11.00

55

16.40

85

25.30

92

27.40

67

19.90

3.29

1.26

1.60

22

28

8.30

44

13.10

95

28.30

IOI

30.10

68

20.20

3.41

1.19

1.41

24

27

8.00

40

11.90

87

25.90

90

26.80

92

27.40

3.54

1.23

1.52

26

13

3.90

34

IO.JO

73

21.70

111

3300

105

31.30

3.78

I.I I

1.24

27

JO

3.00

24

7.10

74

22.00

110

32.70

118

35.10

3.90

1.06

1.12

198

7.37

352

13.10

666

24.78

769

28.61

703

26.15

3.53

1.18

1.39

12

7

2.10

16

4.80

34

10.10

113

33.60

166

49.40

4.24

0.96

0.92

18

12

3.60

21

6.30

40

11.90

92

27.40

171

50.90

4.16

1.09

1.18

19

9

2.70

II

3.30

26

7.70

86

25.60

204

60.70

4.38

0.96

0.91

23

9

2.70

7

2.10

26

7.70

84

25.00

210

62.50

4.43

0.92

0.85

25

4

1.20

5

1.50

18

5.40

57

17.00

252

75.00

4.63

0.76

0.57

28

6

1.80

7

2.10

ıs

4.50

83

24.70

225

67.00

4.53

0.82

0.68

47

2.33

67

3.32

159

7.89

515

25.55

1228

60.91

4.40

0.92

0.85

Toplam

Denetimin
Eğitimdeki
Sorunların
Çözümüne
Etkisi

Hiç
Katılmıyorum

değerlendirme

İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin

denetim değerlendirme

tutum ölçeği faktörlerindeki maddelere göre oluşan derecelendirmeleri incelendiğinde;
Denetimin Öğretmenin Mesleki Gelişimine Etkisi faktöründe yer alan Madde l
(Denetmen, yeni başlayan öğretmenin mesleğe uyumuna yardım eder.) ortalaması

( X =3.93); Madde 2 (Denetmenin sağladığı bilgilendirme, tavsiye ve destek okul
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gelişimine

katkı

sağlar.)

ortalaması

( X =4.03); Madde

3 (Denetim okulun tüm

çalışanlarının mesleki motivasyonunu artırır.) ortalaması ( X =3.68); Madde 4 (Denetim,
okuldaki öğretmenler ve diğer personel arasında iş bölümü yapılmasına katkı sağlar.)
ortalaması ( X =3.25); Madde 5 (Denetmen, okulda amaçlarından sapmış, gereksiz
uygulamaları tespit edip gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.) ortalaması ( i
=3.69);

Madde 6 (Öğretmenlerin denetim sırasında ortaya çıkan eksik yönlerinin

geliştirilebilmesi için gerekli eğitim seminerleri düzenlenmelidir.) ortalaması ( X =4.21 );
Madde 7 (Denetmen, okul-çevre ilişkisini geliştirecek önerilerde bulunur.) ortalaması ( X
=3.51); Madde 8 (Denetimde özel eğitime muhtaç çocuklar için gerekli tedbirlerin alınıp
alınmadığı

durumu kontrol edilir.) ortalaması

( i =3.35); Madde 9 (Denetmen,

öğretmenin etkili ve verimli ders vermesi konusunda rehberlik eder.) ortalaması ( i
=3.88); Madde 1 O (Denetim öncesi okul içi sorumluluk paylaşımı artar, bu da okulun
başarısına olumlu katkı sağlar.) ortalaması ( i =3.42); Madde 11 (Denetim, öğretmenleri
mesleki eserleri izlemeye ve mesleki çalışmalara katılmaya teşvik eder.) ortalaması ( X
=3 .48); Madde I 5 (Okulun temel başarısı, eğitim süreci sonunda mezun olan
öğrencilerin kazanımlarıyla ölçülür.)

ortalaması ( X =3.40); Madde 16 (Denetmen,

öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmede öğretmenlere rehberlik eder.) ortalaması

(i =3.74);

Madde 17 (Denetim sırasında öğretmenin dersine hazırlıklı ve planlı bir

şekilde girmesine ilişkin rehberlik yapılır.) ortalaması ( i =3.84)'tür.

Denetim

Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan birinci bölüm

Denetimin Öğretmenin Mesleki Gelişimine Etkisi faktöründe bulunan on dört maddenin
ortalamaları değerlendirildiğinde,

(Denetmen, yeni başlayan öğretmenin mesleğe

uyumuna yardım eder.), (Denetmenin sağladığı bilgilendirme, tavsiye ve destek okul
gelişimine katkı sağlar.), (Denetim okulun tüm çalışanlarının mesleki motivasyonunu
artırır.) (Denetmen, okulda amaçlarından sapmış, gereksiz uygulamaları tespit edip
gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.), (Öğretmenlerin denetim sırasında ortaya
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çıkan

eksik

yönlerinin

geliştirilebilmesi

için

gerekli

eğitim

seminerleri

düzenlenmelidir.), (Denetmen, okul-çevre ilişkisini geliştirecek önerilerde bulunur.),
(Denetmen, öğretmenin etkili ve verimli ders vermesi konusunda rehberlik eder.),
(Denetmen, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmede öğretmenlere rehberlik eder.),
(Denetim sırasında öğretmenin dersine hazırlıklı ve planlı bir şekilde girmesine ilişkin
rehberlik yapılır.), maddelerindeki ifadelerin öğretmenler tarafından ağırlıklı olarak
kabul görmüş olduğu ortaya çıkmaktadır.
Buna göre öğretmenler denetimin, öğretmenlerin mesleğe uyum sağlamasına,
bilgilendirme, tavsiye ve desteğinin gelişime katkı sağlamasına, çalışanların mesleki
motivasyonunu artırmasına, okulda gereksiz uygulamaları tespit edip gerekli önlemlerin
alınmasına, öğretmenlerin eksik yönlerini geliştirecek seminerlerin hazırlanmasına,
okul-çevre gelişimine, öğretmenin etkili ve verimli ders vermesine, öğrencilerin bilgi ve
becerilerini geliştirme konusunda öğretmenin bilgilendirilmesine, öğretmenin dersine
hazırlıklı ve planlı bir şekilde girmesine ağırlıklı olarak katkıda bulunduğu şeklinde
görüşlerinin olduğu ortaya çıkmaktadır.
Denetimin öğretmenin mesleki gelişimine etkisi faktöründe öğretmenlerin genel
görüşleri anketteki maddelerdeki ifadelere katıldıkları şeklindedir. Genel görüşlere
bakıldığında, hiç katılmıyorum (%5.57), az katılıyorum (% I 0.54), orta düzeyde
katılıyorum (%23.58), oldukça katılıyorum (%31.74), ve tamamen katılıyorum (%28.57)
şeklinde yapılan katılımların ortalamalarını!'! yüzdeliğinin %73.44 gibi yüksek bir oran
olduğu görülmüştür. Bu da öğretmenlerin görüşüne göre, denetimin öğretmenin mesleki
gelişimine etkisinin yüksek düzeyde olduğu belirlenmektedir.
Denetimin Eğitimin Verimliliğini Artırmaya Etkisi faktöründe yer alan Madde
13 (Denetmen, okulda öğrencilerin

bireysel farklılıklarına

uygun eğitim-öğretim

yapılmasına rehberlik eder.) ortalaması (X=3.29); Madde 14 (Denetmen, öğretmenler ve
diğer okul çalışanları arasındaki sorunların çözümünde yardımcı olur.) ortalaması ( X

120

=3.08); Madde 20 (Denetmen,

eğitim-öğretim

alanındaki yenilikleri okuldaki personele

aktararak onların gelişimini sağlar.) ortalaması ( X =3.97); Madde 21 (Denetmen, sınıf

ve branş öğretmenleri arasındaki işbirliğinin geliştirlmesine yardımcı olur.) oıtalaması
( X =3.29); Madde 22 (Denetimde öğretmenin teknolojik gelişmelerden

yararlanma

durumu kontrol edilir.) ortalaması ( X =3.41 ); Madde 24 (Denetmen okul ve sınıf
seviyelerinin gerisinde kalan öğrencilerin yetiştirilmeleri konusunda rehberlik eder.)
ortalaması ( X =3.54); Madde 26 (Denetmen, başarılı bir eğitim-öğretim için gerekli olan
sınıf ortamının hazırlanmasında rehberlik eder.) ortalaması ( X =3.78); Madde 27
(Denetmen, öğretmenin öğrencilere okuttuğu dersin öngördüğü hedef ve davranışları en
verimli şekilde kazandırmasına rehberlik eder.) ortalaması ( X =3.90)'dır.
Denetim

Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan ikinci bölüm

Denetimin Eğitimin Verimliliğini Artırmaya Etkisi faktöründe bulunan sekiz maddenin
ortalamaları değerlendirildiğinde,

(Denetmen, eğitim-öğretim

alanındaki yenilikleri

okuldaki personele aktararak onların gelişimini sağlar.), (Denetmen okul ve sınıf
seviyelerinin gerisinde kalan öğrencilerin yetiştirilmeleri konusunda rehberlik eder.), ,
(Denetmen, başarılı bir eğitim-öğretim için gerekli olan sınıf ortamının hazırlanmasında
rehberlik eder.) (Denetmen, öğretmenin öğrencilere okuttuğu dersin öngördüğü hedef
ve davranışları en verimli şekilde kazandırmasına rehberlik eder.) maddelerindeki
ifadelerin öğretmenler

tarafından

ağırlıklı olarak kabul görmüş olduğu ortaya

çıkmaktadır.
Buna göre öğretmenler denetimin, eğitim ve öğretim alanındaki yenilikleri okul
personeline aktararak gelişim sağlanmasına, okul ve sınıf seviyelerinin gerisinde kalan
öğrencilerin iyi bir eğitim almalarına, iyi bir sınıf ortamının hazırlanmasına ve
öğretmenlerin dersin öngördüğü hedef ve davranışları en verimli şekilde kazandırmasına
katkıda bulunduğu yönünde ağırlıklı bir şekilde görüş belirtmektedirler.
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Denetimin

Eğitimin

Verimliliğini

genel görüşleri anketteki maddelerdeki
bakıldığında,

hiç katılmıyorum

Artırmaya

Etkisi faktöründe

öğretmenlerin

ifadelere katıldıkları şeklindedir. Genel görüşlere

(%7.37),

az katılıyorum

(%13.10),

orta düzeyde

katılıyorum (%24.78), oldukça katılıyorum (%28.61), ve tamamen katılıyorum (%26.15)
şeklinde yapılan katılımların
olduğu görülmüştür.

ortalamalarının

Bu da öğretmenlerin,

yüzdeliğinin
denetimin

%70.62 gibi yüksek bir oran
eğitimin

verimliliğini

artırdığı

yönünde yüksek düzeyde görüşleri olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Denetimin Eğitimdeki
12 (Öğretmenin
gelişimini

Sorunların Çözümüne Etkisi faktöründe yer alan, Madde

mesleki yeni bilgiler ve gelişmelerle

ve başarısını etkiler.) ortalaması

( X =4.24);

ilgili bilgi sahibi olması okulun

Madde 18 (Okulun derslik ve

diğer bölümlerinin genel temizlik ve bakımı ile ilgili denetim yapılmalıdır.) ortalaması
( X =4.16);

Madde 19 (Denetmenlerin de hizmet-içi eğitim seminerlerinde aktif görev

almaları gerekir.) ortalaması (X =4.38); Madde 23 (Denetmen sadece sorunların neler
olduğunu belirlememeli, çözüm önerileri de getirmelidir.) ortalaması ( X =4.43); Madde
25 (Denetimde esas amaç sorunları birlikte çözüp eğitimi daha ileriye götürmek
olmalıdır.) ortalaması ( X =4.63); Madde 28 (Denetmenler yönetici ve öğretmenlerin
sorunlarını paylaşmalıdırlar.) ortalaması ( X =4.53)'tür.
Denetim

Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan üçüncü bölüm

Denetimin Eğitimdeki Sorunların Çözün:ıüne Etkisi faktöründe bulunan altı maddenin
ortalamaları değerlendirildiğinde, (Öğretmenin mesleki yeni bilgiler ve gelişmelerle
ilgili bilgi sahibi olması okulun gelişimini ve başarısını etkiler.), (Okulun derslik ve
diğer bölümlerinin

genel temizlik ve bakımı

ile ilgili denetim yapılmalıdır.),

(Denetmenlerin de hizmet-içi eğitim seminerlerinde aktif görev almaları gerekir.),
(Denetmenler yönetici ve öğretmenlerin sorunlarını paylaşmalıdırlar.), (Denetimde esas
amaç sorunları birlikte çözüp eğitimi daha ileriye götürmek olmalıdır.) ve (Denetmen
sadece sorunların neler olduğunu belirlememeli, çözüm önerileri de getirmelidir.)
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maddelerindeki

ifadelerin öğretmenler

tarafından ağırlıklı olarak kabul görmüş olduğu

ortaya çıkmaktadır.

Buna

göre

öğretmenler

denetimin,

gelişmelerden

haberdar olmasına,

ve bakımının

yapılmasında,

öğretmenlerin

sorunlarını

götürmede

ve okuldaki

öğretmenin

mesleki

yeni

okulun derslik ve diğer bölümlerinin

hizmet içi eğitimlerde
paylaşmada,

sorunları

sorunları

belirleyip

çözüp eğitimi

çözüm önerileri

ve

genel temizlik

aktif görev almada,

birlikte

bilgiler

getirmede

yönetici

ve

daha ileriye
ağırlıklı

bir

şekilde katkıda bulunduğu yönünde görüş belirtmektedirler.

Denetimin

Eğitimdeki

Sorunların

genel görüşleri anketteki maddelerdeki
altı maddenin de ortalamalarının
Genel görüşlere bakıldığında,
düzeyde katılıyorum
(%60.91)

çıkarmaktadır.

ifadelere katıldıkları

hiç katılmıyorum

öğretmenlerin
Bu faktördeki

düzeyde

yüzdeliğinin

Bu da öğretmenlerin,

etkili olduğu

(%3.32), orta

(%25.55), ve tamamen katılıyorum

ortalamalarının

en iyi şekilde yapılması,

çok yüksek

şeklindedir.

(%2.33), az katılıyorum

(%7.89), oldukça katılıyorum

yüksek bir oran olduğu görülmüştür.

çözümünde

Etkisi faktöründe

çok yüksek ve birbirine yakın oldukları görülmektedir.

şeklinde yapılan katılımların

temizlik ve bakımının

Çözümüne

eğitimdeki
yönünde

%87.88 gibi çok

denetimin
sorunların
görüşleri

okulun genel
belirlenmesi

olduğunu

ve

ortaya
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5.7. İlköğretim
Değerlendirme

Kurumlarında

Görev Yapan Müdür Muavinlerinin

Tutum Ölçeği Faktörlerindeki

Maddelerde

Denetim

Oluşan Dağılımına

İlişkin Bulgular ve Yorumları.

İlköğretim
değerlendirme

kurumlarında

görev

yapan

tutum ölçeği faktörlerindeki

müdür

maddelerde

muavinlerinin
oluşan dağılımına

denetim
ilişkin

görüşleri incelendiğinde denetimin öğretmenin mesleki gelişimine etkisinin ortalaması

( i =4.26),

denetimin eğitimin verimliliğini artırmaya etkisinin ortalaması ( i =4.15) ve

denetimin eğitimdeki sorunların çözümüne etkisinin ortalamasının ise ( X =4.57) olduğu
gözlenmektedir.

Tablo 47. Müdür muavinlerinin faktörlerdeki maddelerde oluşan dağılımları

Denetimin
Öğretmenin
Mesleki
Gelişimine
Etkisi

Toplam

Madde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
17

N
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

X

4.47
4.53
4.53
4.00
4.05
4.53
4.00
4.11

4.68
4.16
4.16
3.63
4.47
4.26
4.26

ss
0.70
0.51
0.51
0.82
0.85
0.84
0.94
0.94
0.48
0.77
0.83
0.9
0.84
0.93
0.78

Varyans
0.49
0.26
0.26
0.67
0.72
0.71
0.89
0.88
0.23
0.59
0.70
0.8
0.71
0.87
0.63
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Tablo 47. (devam) Müdür muavinlerinin
Madde

Denetimin
Eğitimin
Verimliliğini
Artırmaya
Etkisi

13
14
20
21
22
24
26
27

Toplam
Denetimin
Eğitimdeki
Sorunların
Çözümüne
Etkisi

Toplam

12
18
19
23
25
28

N
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

faktörlerdeki

maddelerde

x

ss

4.32
4.21
4.32
3.74
3.74
4.21
4.32
4.37
4.15
4.68
4.00
4.63
4.63
4.79
4.68
4.57

0.86
0.92
0.89
1.24
1.20
0.98
0.82
0.83
0.97
0.58
1.37
0.6
0.76
0.54
0.58
0.74

oluşan dağılımları

Varyans
0.78
0.84
0.78
1.54
1.43
0.95
0.67
0.69
0.96
0.34
1.89
0.36
0.58
0.29
0.34
0.63

Maddeler incelendiğinde müdür muavinlerinin, yoğunlukla denetimin eğitimdeki
sorunların çözümüne etkisinin ortalamasının diğer faktörlerin ortalamalarından

daha

yüksek olduğu ve denetimin eğitimdeki sorunların çözümündeki etkisinin okulun genel
gelişimini olumlu bir şekilde etkilediği yönünde ağırlıklı görüşe sahip oldukları
görülmektedir.
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5.8. İlköğretim

Kurumlarında

Değerlendirme

Tutum

Görev Yapan Müdür Muavinlerinin

Ölçeği

Faktörlerindeki

Denetim

Derecelendirmelerde

Oluşan

Dağılımına İlişkin Bulgular ve Yorumları.

Tablo 48. Müdür muavinlerinin denetim değerlendirme tutum ölçeği faktörlerindeki
derecelendirmelerde oluşan dağılımları
Hiç
Katı I ın ıyoruın
Faktör

Denetimin
Öğretmenin
Mesleki
Gel işimine
Etkisi

Toplam

Az
Katılıyorum

Madde

Ona
Düzeyde
Katı lıvorurn

Oldukça
Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

ı

ss

Varyans

N

•ı.

N

%

N

•ı.

N

%

N

•ı.

I

o

o

o

o

2

10.5

6

31.6

11

57.9

4.47

0.70

0.49

2

o

o

o

o

o

o

9

47.4

10

52.6

4.53

O.SI

0.26

3

o

o

o

o

o

o

9

47.4

IO

52.6

4.53

O.SI

0.26

4

o

o

I

5.3

3

15.8

IO

52.6

5

26.3

4.00

0.82

0.67

s

o

o

o

o

6

31.6

6

31.6

7

36.8

4.05

0.85

0.72

6

o

o

1

5.3

I

S3

4

21.1

13

68.4

453

0.84

0.71

7

o

o

2

10.S

2

10.S

9

47.4

6

31.6

4.00

0.94

0.89

8

o

o

I

5.3

4

21.1

6

31.6

8

42.1

4.11

0.94

0.88

9

o

o

o

o

o

o

6

31.6

13

68.4

4.68

0.48

0.23

10

o

o

o

o

4

21.1

8

42.1

7

36.8

4.16

0.77

0.59

II

o

o

o

o

s

26.3

6

31.6

8

42.1

4.16

0.83

0.70

IS

o

o

2

10.S

6

31.6

8

42.1

3

15.8

3.63

0.90

0.80

16

o

o

I

5.3

I

5.3

s

26.3

12

63.2

4.47

0.84

0.71

17

o

o

I

5.3

3

15.8

s

26.3

10

52.6

4.26

0.93

0.87

o

o

9

3.38

37

13.91

97

36.47

123

46.24

4.26

0.78

0.63
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Tablo 48. (devam) Müdür muavinlerinin denetim
faktörlerindeki derecelendirmelerde oluşan dağılımları

Faktör

Madde

Denetimin
Eğitimin
Verimliliğini
Artırmaya
Etkisi

Az
Katılıyorum

Orta
Düzeyde

Katılıyorum

Oldukça
Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

tutum

ölçeği

X

ss

Varyans

N

•ı.

N

%

N

•ı.

N

%

N

•ı.

13

o

o

I

5.3

2

10.5

6

31.6

10

52.6

4.32

0.86

0.78

14

o

o

1

5.3

3

15.8

6

31.6

9

47.4

4.21

092

0.84

20

o

o

I

5.3

2

105

6

31.6

10

52.6

4.32

0.89

0.78

21

I

5.3

2

10.5

5

26.3

4

21.1

7

36.8

3.74

1.24

1.54

22

o

o

4

21.1

4

21.1

4

21.1

7

36.8

3.74

1.20

1.43

24

o

o

2

10.5

I

5.3

7

36.8

9

47.4

4.21

0.98

0.95

26

o

o

I

5.3

I

5.3

8

42.1

9

47.4

4.32

0.82

0.67

27

o

o

I

5.3

I

5.3

7

36.8

10

52.6

4.37

0.83

0.69

I

0.66

13

8.55

19

12.50

48

31.58

71

46.71

4.15

0.97

0.96

12

o

o

o

o

I

53

4

211

14

73.7

4.68

0.58

0.34

18

2

10.5

I

5.3

2

10.5

4

21.1

IO

52.6

4.00

1.37

1.89

19

o

o

o

o

I

5.3

5

26.3

13

68.4

4.63

0.60

0.36

23

o

o

I

5.3

o

o

4

21.1

14

73.7

4.63

0.76

0.58

25

o

o

o

o

I

5.3

2

10.5

16

84.2

4.79

0.54

0.29

28

o

o

o

o

I

5.3

4

21.1

14

73.7

4.68

0.58

0.34

2

1.75

2

1.75

6

5.26

23

20.18

81

71. IO

4.57

0.74

0.63

Toplam

Denetimin
Eğitimdeki
Sorunların
Çözümüne
Etkisi

Hiç
Katılmıyorum

değerlendirme

Toplam

İlköğretim

kurumlarında

görev

yapan

müdür

muavinlerinin

denetim

değerlendirme tutum ölçeği faktörlerindeki maddelere göre oluşan derecelendirmeleri
incelendiğinde;
Denetimin Öğretmenin Mesleki Gelişimine Etkisi faktöründe yer alan Madde l
(Denetmen, yeni başlayan öğretmenin mesleğe uyumuna yardım eder.) ortalaması ( X
=4.47); Madde 2 (Denetmenin sağladığı bilgilendirme, tavsiye ve destek okul gelişimine
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katkı sağlar.) ortalaması

( X =4.53); Madde 3 (Denetim okulun tüm çalışanlarının mesleki

motivasyonunu artırır.) ortalaması ( X =4.53); Madde 4 (Denetim, okuldaki öğretmenler
ve diğer personel arasında iş bölümü yapılmasına katkı sağlar.) ortalaması ( X =4.00);
Madde 5 (Denetmen, okulda amaçlarından sapmış, gereksiz uygulamaları tespit edip
gerekli önlemlerin

alınmasına

yardımcı

olur.) ortalaması

( X =4.05);

Madde 6

(Öğretmenlerin denetim sırasında ortaya çıkan eksik yönlerinin geliştirilebilmesi için
gerekli eğitim seminerleri düzenlenmelidir.) ortalaması ( X =4.53); Madde 7 (Denetmen,
okul-çevre ilişkisini geliştirecek önerilerde bulunur.) ortalaması ( X =4.00); Madde 8
(Denetimde özel eğitime muhtaç çocuklar için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı
durumu kontrol edilir.) ortalaması ( X =4.11 ); Madde 9 (Denetmen, öğretmenin etkili ve
verimli ders vermesi konusunda rehberlik eder.) ortalaması ( X =4.68); Madde 1 O
(Denetim öncesi okul içi sorumluluk paylaşımı artar, bu da okulun başarısına olumlu
katkı sağlar.) ortalaması ( X =4.16); Madde 11 (Denetim, öğretmenleri mesleki eserleri
izlemeye ve mesleki çalışmalara katılmaya teşvik eder.) ortalaması ( X =4.16); Madde 15
(Okulun temel başarısı, eğitim süreci sonunda mezun olan öğrencilerin kazanımlarıyla

ölçülür.)

ortalaması ( X =3.63); Madde 16 (Denetmen, öğrencilerin bilgi ve becerilerini

geliştirmede öğretmenlere rehberlik eder.) ortalaması ( X =4.47); Madde 17 (Denetim
sırasında öğretmenin dersine hazırlıklı ve planlı bir şekilde girmesine ilişkin rehberlik
yapılır.) ortalaması ( X =4.26)'dır.

Denetim

Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan birinci bölüm

Denetimin Öğretmenin Mesleki Gelişimine Etkisi faktöründe bulunan on dört maddenin
ortalamaları

değerlendirildiğinde,

(Denetmen, yeni başlayan öğretmenin

mesleğe

uyumuna yardım eder.), (Denetmenin sağladığı bilgilendirme, tavsiye ve destek okul
gelişimine katkı sağlar.), (Denetim okulun tüm çalışanlarının mesleki motivasyonunu
artırır.), (Denetim,

okuldaki öğretmenler

ve diğer personel

yapılmasına

sağlar.),

okulda

katkı

(Denetmen,

arasında

amaçlarından

sapmış,

iş bölümü
gereksiz
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uygulamaları tespit edip gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.), (Öğretmenlerin
denetim sırasında ortaya çıkan eksik yönlerinin geliştirilebilmesi için gerekli eğitim
seminerleri düzenlenmelidir.), (Denetmen, okul-çevre ilişkisini geliştirecek önerilerde
bulunur.), (Denetimde özel eğitime muhtaç çocuklar için gerekli tedbirlerin alınıp
alınmadığı durumu kontrol edilir.), (Denetmen, öğretmenin etkili ve verimli ders
vermesi konusunda rehberlik eder.), (Denetim öncesi okul içi sorumluluk paylaşımı
artar, bu da okulun başarısına olumlu katkı sağlar.), (Denetim, öğretmenleri mesleki
eserleri izlemeye ve mesleki çalışmalara katılmaya teşvik eder.), (Okulun temel başarısı,
eğitim süreci sonunda mezun olan öğrencilerin kazanımlarıyla ölçülür.), (Denetmen,
öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmede öğretmenlere rehberlik eder.) ve (Denetim
sırasında öğretmenin dersine hazırlıklı ve planlı bir şekilde girmesine ilişkin rehberlik
yapılır.), maddelerindeki ifadelerin müdür muavinleri tarafından ağırlıklı olarak kabul
görmüş olduğu ortaya çıkmaktadır.
Buna göre müdür
sağlamasına,

muavinleri

bilgilendirme,

tavsiye

denetimin,
ve desteğinin

öğretmenlerin
gelişime

mesleğe

katkı

uyum

sağlamasına,

çalışanların mesleki motivasyonunu artırmasına, öğretmenlerin ve diğer personel in
işbölümü

yaparak çalışmasına, okulda gereksiz uygulamaları tespit edip gerekli

önlemlerin

alınmasma,

öğretmenlerin

eksik

yönlerini

geliştirecek

seminerlerin

hazırlanmasına, okul-çevre gelişimine, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için gerekli
tedbirlerin alınmasına, öğretmenin etkili ve verimli ders vermesine, okul içi sorumluluk
paylaşımının artmasına, öğretmenlerin. mesleki eserleri izleme ve mesleki çalışmalara
katılmasına,

öğrencilerin

bilgi ve becerilerini

geliştirme

konusunda

öğretmenin

bilgilendirilmesine, öğretmenin dersine hazırlıklı ve planlı bir şekilde girmesine ağırlıklı
olarak katkıda bulunduğu şeklinde görüşlerinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bununla
birlikte müdür muavinlerinin, okuldaki temel başarının eğitim süreci sonunda mezun
olan öğrencilerin kazanımlarıyla ölçüldüğü konusunda yüksek düzeyde görüşleri olduğu
ortaya çıkmaktadır
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Denetimin öğretmenin mesleki gelişimine etkisi faktöründe müdür muavinlerinin
genel görüşleri anketteki maddelerdeki
bakıldığında,

hiç katılmıyorum

(%13.91 ), oldukça katılıyorum
yapılan

katılımların

olduğu görülmüştür.

ifadelere katıldıkları şeklindedir. Genel görüşlere

(%0), az katılıyorum (%3.38), orta düzeyde katılıyorum
(%36.47), ve tamamen

ortalamalarının

yüzdeliğinin

Bu da müdür muavinlerinin

katılıyorum

(%46.24) şeklinde

%85. I I gibi çok yüksek

bir oran

görüşüne göre, denetimin öğretmenin

mesleki gelişimine etkisinin çok yüksek düzeyde olduğu belirlenmektedir.

Denetimin Eğitimin Verimliliğini
13 (Denetmen,

okulda

öğrencilerin

Artırmaya Etkisi faktöründe yer alan
bireysel

farklılıklarına

uygun

Madde

eğitim-öğretim

yapılmasına rehberlik eder.) ortalaması ( X =4.32); Madde 14 (Denetmen, öğretmenler ve

diğer okul çalışanları arasındaki sorunların çözümünde yardımcı olur.) ortalaması ( X
=4.21); Madde 20 (Denetmen, eğitim-öğretim alanındaki yenilikleri okuldaki personele
aktararak onların gelişimini sağlar.) ortalaması ( X =4.32); Madde 21 (Denetmen, sınıf
ve branş öğretmenleri arasındaki işbirliğinin geliştirlmesine yardımcı olur.) ortalaması
( X =3.74); Madde 22 (Denetimde öğretmenin teknolojik gelişmelerden yararlanma

durumu kontrol edilir.) ortalaması ( X =3.74); Madde 24 (Denetmen okul ve sınıf
seviyelerinin gerisinde kalan öğrencilerin yetiştirilmeleri konusunda rehberlik eder.)
ortalaması ( X =4.2 I); Madde 26 (Denetmen, başarılı bir eğitim-öğretim için gerekli olan
sınıf ortamının hazırlanmasında rehberlik eder.) ortalaması ( X =4.32); Madde 27
(Denetmen, öğretmenin öğrencilere okuttuğu dersin öngördüğü hedef ve davranışları en
verimli şekilde kazandırmasına rehberlik eder.) ortalaması ( X =4.37)'dir.

Denetim

Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan ikinci bölüm

Denetimin Eğitimin Verimliliğini Artırmaya Etkisi faktöründe bulunan sekiz maddenin
ortalamaları değerlendirildiğinde, (Denetmen, okulda öğrencilerin bireysel farklılıklarına
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uygun eğitim-öğretim
okul çalışanları

arasındaki

öğretim alanındaki
(Denetmen,

rehberlik

sorunların

çözümünde

sınıf ve branş öğretmenleri

teknolojik

okul

sınıf

konusunda

ve

okuttuğu

kazandırmasına

işbirliğinin

gelişmelerden
seviyelerinin

ve diğer
eğitim

dersin

hazırlanmasında
öngördüğü

geliştirlmesine

yararlanma
gerisinde

rehberlik eder.), (Denetmen,

gerekli olan sınıf ortamının
öğrencilere

öğretmenler

yardımcı olur.), (Denetmen,

arasındaki

öğretmenin

(Denetmen

yetiştirilmeleri

eder.), (Denetmen,

yenilikleri okuldaki personele aktararak onların gelişimini sağlar.),

olur.), (Denetimde
edilir.),

yapılmasına

durumu

kalan

rehberlik eder.), maddelerindeki

kontrol

öğrencilerin

başarılı bir eğitim-öğretim

rehberlik eder.), (Denetmen,

hedef

yardımcı

ve davranışları

için

öğretmenin

en verimli

şekilde

ifadelerin müdür muavinleri tarafından

ağırlıklı olarak kabul görmüş olduğu ortaya çıkmaktadır.

Buna göre müdür muavinleri
öğretim

yapılmasına,

çözümlenmesine,

gerisinde

ve

kalan

gelişmelerden

öğrencilerin

iyi

ve öğretmenlerin

kazandırmasına

bireysel farklılıklara

diğer

personel

yenilikleri

sınıf ve branş öğretmenlerinin

teknolojik

hazırlanmasına
şekilde

öğretmenler

eğitim ve öğretim alanındaki

gelişim sağlanmasına,
öğretmenlerin

denetimin,

katkıda

işbirliği içerisinde

bulunduğu

sorunların
aktararak

çalışmasına,

okul ve sınıf seviyelerinin

almalarına,

dersin öngördüğü

arasındaki

okul personeline

yararlanmasına,

bir eğitim

göre eğitim ve

iyi

bir

sınıf

hedef ve davranışları

yönünde

ağırlıklı

Artırmaya

Etkisi

bir

ortamının
en verimli

şekilde

görüş

belirtmektedirler.

Denetimin
muavinlerinin

Eğitimin

Verimliliğini

genel görüşleri anketteki maddelerdeki

Genel görüşlere bakıldığında,

hiç katılmıyorum

faktöründe

ifadelere katıldıkları

(%0.66), az katılıyorum

müdür

şeklindedir.
(%8.55), orta

düzeyde katılıyorum (% I 2.50), oldukça katılıyorum (%31.58), ve tamamen katılıyorum
(%46.71)

şeklinde yapılan katılımların

yüksek bir oran olduğu görülmüştür.

ortalamalarının

yüzdeliğinin

Bu da müdür muavinlerinin,

%83.03 gibi çok
denetimin

eğitimin

verimliliğini artırdığı yönünde yüksek düzeyde görüşleri olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
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Denetimin
12 (Öğretmenin
gelişimini

Eğitimdeki

Sorunların Çözümüne

Etkisi faktöründe yer alan, Madde

mesleki yeni bilgiler ve gelişmelerle

ve başarısını

etkiler.) ortalaması

ilgili bilgi sahibi olması okulun

( X =4.68);

Madde 18 (Okulun derslik ve

diğer bölümlerinin genel temizlik ve bakımı ile ilgili denetim yapılmalıdır.) ortalaması
( X =4.00);

Madde 19 (Denetmenlerin de hizmet-içi eğitim seminerlerinde aktif görev

almaları gerekir.) ortalaması ( i =4.63); Madde 23 (Denetmen sadece sorunların neler
olduğunu belirlememeli, çözüm önerileri de getirmelidir.) ortalaması ( X =4.63); Madde
25 (Denetimde esas amaç sorunları birlikte çözüp eğitimi daha ileriye götürmek
olmalıdır.) ortalaması ( X =4.79); Madde 28 (Denetmenler yönetici ve öğretmenlerin
sorunlarını paylaşmalıdırlar.) ortalaması ( i =4.68)'dir.
Denetim

Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan üçüncü bölüm

Denetimin Eğitimdeki Sorunların Çözümüne Etkisi faktöründe bulunan altı maddenin
ortalamaları değerlendirildiğinde,

(Öğretmenin mesleki yeni bilgiler ve gelişmelerle

ilgili bilgi sahibi olması okulun gelişimini ve başarısını etkiler.), (Okulun derslik ve
diğer bölümlerinin

genel temizlik

ve bakımı

ile ilgili denetim

yapılmalıdır.),

(Denetmenlerin de hizmet-içi eğitim seminerlerinde aktif görev almaları gerekir.),
(Denetmenler yönetici ve öğretmenlerin sorunlarını paylaşmalıdırlar.), (Denetimde esas
amaç sorunları birlikte çözüp eğitimi daha ileriye götürmek olmalıdır.) ve (Denetmen
sadece sorunların neler olduğunu belirlememeli, çözüm önerileri de getirmelidir.)
maddelerindeki ifadelerin müdür muavinleri tarafından ağırlıklı olarak kabul görmüş
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Buna göre müdür muavinleri denetimin, öğretmenin mesleki yeni bilgiler ve
gelişmelerden haberdar olmasına, okulun derslik ve diğer bölümlerinin genel temizlik ve
bakımının yapılmasında,

hizmet içi eğitimlerde aktif görev almada, yönetici ve

öğretmenlerin sorunlarını paylaşmada, sorunları birlikte çözüp eğitimi daha ileriye
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götürmede ve okuldaki sorunları belirleyip çözüm önerileri getirmede katkıda bulunduğu
yönünde ağırlıklı bir şekilde görüş belirtmektedirler.

Denetimin
muavinlerinin

Eğitimdeki

Sorunların

Çözümüne

genel görüşleri anketteki maddelerdeki

Bu faktördeki altı maddenin de ortalamalarının
görülmektedir.

Genel görüşlere bakıldığında,

Etkisi

faktöründe

ifadelere katıldıkları

(%1.75), az katılıyorum

(%1.75), orta düzeyde katılıyorum (%5.26), oldukça katılıyorum

(%20.18), ve tamamen

katılıyorum (%71.1 O) şeklinde yapılan katılımların ortalamalarının

okulun genel temizlik
belirlenmesi

ve bakımının

ve çözümünde

yüzdeliğinin

Bu da müdür muavinlerinin,

en iyi şekilde yapılması,

çok yüksek

şeklindedir.

çok yüksek ve birbirine yakın oldukları
hiç katılmıyorum

gibi çok yüksek bir oran olduğu görülmüştür.

müdür

düzeyde

eğitimdeki

etkili olduğu

yönünde

%91.40
denetimin

sorunların
görüşleri

olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

5.9. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Müdürlerin Denetim Değerlendirme
Tutum Ölçeği Faktörlerindeki Maddelerde Oluşan Dağılımına İlişkin Bulgular ve
Yorumları.

İlköğretim kurumlarında görev yapan müdürlerin denetim değerlendirme tutum
ölçeği faktörlerindeki maddelerde oluşan dağılımına ilişkin görüşleri incelendiğinde
denetimin öğretmenin mesleki gelişimine etkisinin ortalaması ( X =4.13), denetimin
eğitimin verimliliğini artırmaya etkisinin ortalaması ( X =4.05) ve denetimin eğitimdeki
sorunların çözümüne etkisinin ortalamasının ise ( X =4.63) olduğu gözlenmektedir.
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Tablo 49. Müdürlerin faktörlerdeki maddelerde oluşan dağılımları
Faktör

Denetimin
Öğretmenin
Mesleki
Gelişimine
Etkisi

Madde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
17

Toplam

Denetimin
Eğitimin
Verimliliğini
Artırmaya
Etkisi

13
14
20
21
22
24
26
27

Toplam
Denetimin
Eğitimdeki
Sorunların
Çözümüne
Etkisi

12
18
19
23
25
28

Toplam
Maddeler

incelendiğinde

N
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23 .
23
23
23
23
23

X

ss

4.52
4.57
4.70
3.65
3.48
4.74
4.74
3.74
4.52
3.96
4.00
3.26
4.17
4.39
4.13
3.96
3.26
4.35
3.74
4.00
4.35
4.26
4.48
4.05
4.78
4.17
4.52
4.65
4.91
4.74
4.63

0.79
0.79
0.56
0.94
1.20
0.45
0.45
1.14
0.59
0.93
0.80
1.51
1.1 I
0.66
0.89
0.93
1.21
0.83
1.14
0.91
0.89
I.Ol
0.67
0.95
0.52
1.11
0.99
0.83
0.29
0.45
0.70

müdürlerin,

sorunların çözümüne etkisinin ortalamasının

yoğunlukla

Varyans
0.63
0.62
0.31
0.87
1.44
0.20
0.20
2.29
0.35
0.86
0.64
2.29
1.24
0.43
0.94
0.86
1.47
0.69
1.29
0.82
0.78
1.02
0.44
0.92
0.27
1.24
0.99
0.69
0.08
0.20
0.58
denetimin

eğitimdeki

diğer faktörlerin ortalamalarından

daha

yüksek olduğu ve denetimin eğitimdeki sorunların çözümündeki etkisinin okulun genel
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gelişimini olumlu bir şekilde etkilediği yönünde ağırlıklı görüşe sahip oldukları
görülmektedir.

5.10. İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Müdürlerin Denetim Değerlendirme
Tutum Ölçeği Faktörlerindeki

Derecelendirmelerde

Oluşan Dağılımına İlişkin

Bulgular ve Yorumları.
Tablo
50. Müdürlerin denetim değerlendirme
derecelendirmelerde oluşan dağılımları
I-liç
Katılmıyorum

Az
Katılıyorum

\

Oldukça
Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

faktörlerindeki

ss

Varyans

65.2

4.52

0.79

0.63

16

69.6

4.57

0.79

0.62

21.7

17

73.9

4.70

0.56

0.31

7

30.4

5

21.7

3.65

0.94

0.87

17.4

8

34.8

5

21.7

3.48

1.20

1.44

o

o

6

26.1

17

73.9

4.74

0.45

0.20

8.7

3

13.0

8

34.8

10

43.5

4.13

0.97

0.94

2

8.7

6

26.1

7

30.4

7

30.4

3.74

1.14

2.29

o

o

o

.l

4.3

9

39.1

13

56.5

4.52

0.59

0.35

o

o

2

8.7

4

17.4

10

43.5

7

30.4

3.96

0.93

0.86

11

o

o

o

o

7

30.4

9

39.l

7

30.4

4.00

0.80

0.64

ıs

5

2\.7

2

&.7

4

\7.4

6

26.1

6

26.\

3.26

1.51

2.29

4.3

\

N

•ı.

N

%

N

•ı.

N

%

N

%

I

o

o

l

4.3

l

4.3

6

26.l

15

2

o

o

I

4.3

I

4.3

5

21.7

3

o

o

o

o

l

4.3

5

4

o

o

2

8.7

9

39.1

5

l

4.3

5

21.7

4

6

o

o

o

o

7

o

o

2

8

I

4.3

9

o

10

\6
17

Toplam

ölçeği

X

Madde

Denetimin
Öğretmenin
Mesleki
Gelişimine
Etkisi

Orta
Düzeyde
Katılıyorum

tutum

\ \
l

o
8

4.3 \ 3 \ \3.() \

6 \ 26.l \ \2 \ 52.2 \ 4.\1 \ \.\ I

1.24

o

o

o

2

8.7

10

43.5

I\

47.8

4.39

0.66

0.43

2.48

18

5.59

46

14.29

102

31.68

148

45.96

4.13

0.89

0.94

\
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Tablo 50. (devam) Müdürlerin denetim değerlendirme tutum ölçeği faktörlerindeki
derecelendirmelerde oluşan dağılımları

Madde

Denetimin
Eğitimin
Verimliliğini
Artırmaya
Etkisi

Orta
Düzeyde
Katılıvorum

Az
Katılıyorum

Oldukça
Katılıyorum

Tamamen
Katılıyorum

X

ss

Varyans

N

•ı.

N

%

N

•ı.

N

•ı.

N

•ı.

13

o

o

o

o

IO

43.S

4

174

9

39.1

3.96

0.93

0.86

14

2

8.7

4

17.4

7

30.4

6

26.1

4

17.4

3.26

1.21

l.47

20

o

o

o

o

s

21.7

s

21.7

13

56.S

4.35

0.83

0.69

21

I

4.3

2

8.7

6

26.l

7

30.4

7

30.4

3.74

l.14

1.29

22

o

o

I

4.3

6

26.\

8

34.8

8

34.8

4.00

0.91

0.82

24

o

o

l

4.3

3

13.0

6

26.1

13

56.5

4.35

0.89

0.78

26

1

4.3

o

o

3

13.0

7

30.4

12

52.2

4.26

I.Ol

1.02

27

o

o

o

o

2

8.7

8

34.8

13

56.S

4.48

0.67

0.44

4

2.17

8

4.35

42

22.83

SI

27.72

79

42.93

4.05

0.95

0.92

12

o

o

o

o

I

4.3

3

13.0

19

82.6

4.78

0.52

0.27

18

o

o

3

13.0

3

13.0

4

17.4

13

56.5

4.17

1.11

1.24

19

I

4.3

o

o

2

8.7

3

13.0

17

73.9

4.52

0.99

0.99

23

o

o

I

4.3

2

8.7

4.3

19

82.6

4.65

25

o

o

o

o

o

o

2

8.7

21

91.3

4.91

0.29

0.08

28

o

o

o

o

o

o

6

26.1

17

73.9

4.74

0.45

0.20

I

0.72

4

2.90

8

5.80

19

13.77

106

76.81

4.63

0.70

0.58

Toplam

Denetimin
Eğitimdeki
Sorunların
Çözümüne

Hiç
Katılmıyorum

I

0.83

0.69

Etkisi

Toplam

İlköğretim kurumlarında görev yapan müdürlerin denetim değerlendirme tutum
ölçeği faktörlerindeki maddelere göre oluşan derecelendirmeleri incelendiğinde;
Denetimin Öğretmenin Mesleki Gelişimine Etkisi faktöründe yer alan Madde I
(Denetmen, yeni başlayan öğretmenin mesleğe uyumuna yardım eder.) ortalaması ( X
=4.52); Madde 2 (Denetmenin sağladığı bilgilendirme, tavsiye ve destek okul gelişimine
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katkı sağlar.) ortalaması

( X =4.57); Madde 3 (Denetim okulun tüm çalışanlarının mesleki

motivasyonunu artırır.) ortalaması ( X =4. 70); Madde 4 (Denetim, okuldaki öğretmenler
ve diğer personel arasında iş bölümü yapılmasına katkı sağlar.) ortalaması ( X =3.65);
Madde 5 (Denetmen, okulda amaçlarından sapmış, gereksiz uygulamaları tespit edip
gerekli önlemlerin

alınmasına

yardımcı

olur.) ortalaması

( X =3.48);

Madde 6

(Öğretmenlerin denetim sırasında ortaya çıkan eksik yönlerinin geliştirilebilmesi için
gerekli eğitim seminerleri düzenlenmelidir.) ortalaması ( X =4.74); Madde 7 (Denetmen,
okul-çevre ilişkisini geliştirecek önerilerde bulunur.) ortalaması ( X =4.13); Madde 8
(Denetimde özel eğitime muhtaç çocuklar için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı
durumu kontrol edilir.) ortalaması ( X =3.74); Madde 9 (Denetmen, öğretmenin etkili ve
verimli ders vermesi konusunda rehberlik eder.) ortalaması ( X =4.52); Madde 1 O
(Denetim öncesi okul içi sorumluluk paylaşımı artar, bu da okulun başarısına olumlu
katkı sağlar.) ortalaması ( X =3.96); Madde 11 (Denetim, öğretmenleri mesleki eserleri
izlemeye ve mesleki çalışmalara katılmaya teşvik eder.) ortalaması ( X =4.00); Madde 15
(Okulun temel başarısı, eğitim süreci sonunda mezun olan öğrencilerin kazanımlarıyla
ölçülür.) ortalaması ( X =3.26); Madde 16 (Denetmen, öğrencilerin bilgi ve becerilerini
geliştirmede öğretmenlere rehberlik eder.) ortalaması ( X =4.17); Madde 17 (Denetim

sırasında öğretmenin dersine hazu\ık\ı ve p\anh bir şekilde girmesine ilişkin rehberlik
yapılır.) ortalaması ( X =4.39)'dur.

Denetim

Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan birinci bölüm

Denetimin Öğretmenin Mesleki Gelişimine Etkisi faktöründe bulunan on dört maddenin
ortalamaları

değerlendirildiğinde,

(Denetmen,

yeni başlayan

öğretmenin

mesleğe

uyumuna yardım eder.), (Denetmenin sağladığı bilgilendirme, tavsiye ve destek okul
gelişimine katkı sağlar.), (Denetim okulun tüm çalışanlarının mesleki motivasyonunu
artırır.), (Denetim,
yapılmasına

okuldaki

katkı sağlar.),

öğretmenler
(Öğretmenlerin

ve diğer personel
denetim sırasında

arasında

iş bölümü

ortaya çıkan eksik
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yönlerinin

geliştirilebilmesi

(Denetmen,

okul-çevre

eğitime

muhtaç

edilir.),

(Denetmen,

olumlu

ilişkisini

çocuklar

eder.), (Denetim

için gerekli

geliştirmede

öğretmenlere

ve planlı

teşvik

rehberlik

bir şekilde

ifadelerin müdürler tarafından

tavsiye

çalışmasına,
okul-çevre

öğretmenin

paylaşımının

artmasına,

katılmasına,

öğrencilerin

bilgilendirilmesine,

denetimin

gelişime

eksik

yönlerini

eğitime

etkili

ve

ihtiyacı
verimli

öğretmenlerin
bilgi

öğretmenin

ve

katılıyorum

öğretmenin

olduğu görülmüştür.
gelişimine etkisinin

olan
ders

becerilerini

izlemeye
bilgi

sırasında

ve mesleki

ve becerilerini

öğretmenin

yapılır.),

dersine

maddelerindeki

mesleğe

uyum

çalışanların

mesleki

işbölümü

yaparak

personelin
seminerlerin

çocuklar

sağlamasına,

hazırlanmasına,

için gerekli

vermesine,

içi

sorumluluk

izleme ve mesleki

çalışmalara

geliştirme

okul

tedbirlerin

konusunda

öğretmenin

etkisi faktöründe

ifadelere

katıldıkları

(%2.48),

az

ortalamalarının

Bu da müdürlerin

ağırlıklı

olduğu ortaya çıkmaktadır.

gelişimine

(%14.29), oldukça katılıyorum

şeklinde yapılan katılımların

eserleri

dersine hazırlıklı ve planlı bir şekilde girmesine

maddelerdeki
katılmıyorum

diğer

mesleki eserleri

mesleki

hiç

başarısına

rehberlik

geliştirecek

Denetimin

bakıldığında,

artar, bu da okulun

katkı sağlamasına,
ve

şeklinde görüşlerinin

anketteki

rehberlik

öğretmenlerin

olarak katkıda bulunduğu

görüşleri

kontrol

konusunda

öğrencilerin

ilişkin

öğretmenlerin

özel

alınmasına,

mesleki

durumu

özel

ağırlıklı olarak kabul görmüş olduğu ortaya çıkmaktadır.

artırmasına,

gelişimine,

paylaşımı

(Denetimde

alınmadığı

ders vermesi

eder.) ve (Denetim

ve desteğinin

öğretmenlerin

düzenlenmelidir.),

bulunur.),

alınıp

(Denetmen,

girmesine

göre müdürlerin,

motivasyonunu

tedbirlerin

öğretmenleri

eder.),

seminerleri

önerilerde

etkili ve verimli

(Denetim,

katılmaya

bilgilendirme,

eğitim

öncesi okul içi sorumluluk

çalışmalara

Buna

gerekli
geliştirecek

öğretmenin

katkı sağlar.),

hazırlıklı

için

müdürlerin

şeklindedir.

katılıyorum

(%5.59),

Genel
orta

(%31.68), ve tamamen katılıyorum
yüzdeliğinin

görüşüne

%82.61 gibi

göre, denetimin

yüksek düzeyde olduğu belirlenmektedir.

genel

görüşlere
düzeyde
(%45.96)

yüksek bir oran

öğretmenin

mesleki
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Denetimin
13

(Denetmen,

yapılmasına

Eğitimin Verimliliğini
okulda

öğrencilerin

rehberlik eder.) ortalaması

Artırmaya
bireysel

Etkisi

faktöründe

farklılıklarına

yer alan

uygun

Madde

eğitim-öğretim

( X =3.96); Madde 14 (Denetmen, öğretmenler ve

diğer okul çalışanları arasındaki sorunların çözümünde yardımcı olur.) ortalaması ( i
=3.26); Madde 20 (Denetmen, eğitim-öğretim alanındaki yenilikleri okuldaki personele
aktararak onların gelişimini sağlar.) ortalaması ( i =4.35);

Madde 21 (Denetmen, sınıf

ve branş öğretmenleri arasındaki işbirliğinin geliştirlmesine yardımcı olur.) ortalaması
( X =3.74); Madde 22 (Denetimde öğretmenin teknolojik gelişmelerden

yararlanma

durumu kontrol edilir.) ortalaması ( X =4.00); Madde 24 (Denetmen okul ve sınıf
seviyelerinin gerisinde kalan öğrencilerin yetiştirilmeleri konusunda rehberlik eder.)
ortalaması ( i =4.35); Madde 26 (Denetmen, başarılı bir eğitim-öğretim için gerekli olan
sınıf ortamının

hazırlanmasında

rehberlik eder.) ortalaması

( X =4.26); Madde 27

(Denetmen, öğretmenin öğrencilere okuttuğu dersin öngördüğü hedef ve davranışları en
verimli şekilde kazandırmasına rehberlik eder.) ortalaması ( X =4.48)'dir.

Denetim

Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan ikinci bölüm

Denetimin Eğitimin Verimliliğini Artırmaya Etkisi faktöründe bulunan sekiz maddenin
ortalamaları değerlendirildiğinde, (Denetmen, okulda öğrencilerin bireysel farklılıklarına
uygun

eğitim-öğretim

alanındaki

yenilikleri

yapılmasına
okuldaki

rehberlik

personele

eder.),

aktararak

(Denetmen, sınıf ve branş öğretmenleriarasındaki

(Denetmen,
onların

eğitim-öğretim

gelişimini

sağlar.),

işbirliğinin geliştirlmesine yardımcı

olur.), (Denetimde öğretmenin teknolojik gelişmelerden yararlanma durumu kontrol
edilir.),

(Denetmen

okul

ve

sınıf seviyelerinin

gerisinde

kalan

öğrencilerin

yetiştirilmeleri konusunda rehberlik eder.), (Denetmen, başarılı bir eğitim-öğretim için
gerekli olan sınıf ortamının hazırlanmasında rehberlik eder.), (Denetmen, öğretmenin
öğrencilere

okuttuğu dersin öngördüğü

hedef ve davranışları

en verimli şekilde
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kazandırmasına rehberlik eder.), maddelerindeki ifadelerin müdürler tarafından ağırlıklı
olarak kabul görmüş olduğu ortaya çıkmaktadır.
Buna göre müdürler denetimin, bireysel farklılıklara göre eğitim ve öğretim
yapılmasına, eğitim ve öğretim alanındaki yenilikleri okul personeline aktararak gelişim
sağlanmasına,

sınıf

ve

branş

öğretmenlerinin

işbirliği

içerisinde

çalışmasına,

öğretmenlerin teknolojik gelişmelerden yararlanmasına, okul ve sınıf seviyelerinin
gerisinde kalan öğrencilerin

iyi bir eğitim almalarına,

iyi bir sınıf ortamının

hazırlanmasına ve öğretmenlerin dersin öngördüğü hedef ve davranışları en verimli
şekilde kazandırmasına

katkıda bulunduğu yönünde ağırlıklı

bir şekilde görüş

belirtmektedirler.
Denetimin Eğitimin Verimliliğini Artırmaya Etkisi faktöründe müdürlerin genel
görüşleri anketteki maddelerdeki ifadelere katıldıkları şeklindedir. Genel görüşlere
bakıldığında, hiç katılmıyorum (2.17), az katılıyorum (%4.35), orta düzeyde katılıyorum
(%22.83), oldukça katılıyorum (%27.72), ve tamamen katılıyorum (%42.93) şeklinde

yapılan katılımların ortalamalarının yüzdeliğinin %80.98 gibi yüksek bir oran olduğu
görülmüştür. Bu da müdürlerin, denetimin eğitimin verimliliğini artırdığı yönünde
yüksek düzeyde görüşleri olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Denetimin Eğitimdeki Sorunların Çözümüne Etkisi faktöründe yer alan, Madde
12 (Öğretmenin mesleki yeni bilgiler ':e gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olması okulun

gelişimini ve başarısını etkiler.) ortalaması ( X =4.78);

Madde I 8 (Okulun derslik ve

diğer bölümlerinin genel temizlik ve bakımı ile ilgili denetim yapılmalıdır.) ortalaması
( X =4.17);

Madde 19 (Denetmenlerin de hizmet-içi eğitim seminerlerinde aktif görev

almaları gerekir.) ortalaması ( X =4.52); Madde 23 (Denetmen sadece sorunların neler
olduğunu belirlememeli, çözüm önerileri de getirmelidir.) ortalaması ( X=4.65);

Madde

25 (Denetimde esas amaç sorunları birlikte çözüp eğitimi daha ileriye götürmek
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olmalıdır.)

ortalaması

( X =4.91); Madde 28 (Denetmenler yönetici ve öğretmenlerin

sorunlarını paylaşmalıdırlar.) ortalaması ( X =4.74)'tür.
Denetim

Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan üçüncü bölüm

Denetimin Eğitimdeki Sorunların Çözümüne Etkisi faktöründe bulunan altı maddenin
ortalamaları değerlendirildiğinde,

(Öğretmenin mesleki yeni bilgiler ve gelişmelerle

ilgili bilgi sahibi olması okulun gelişimini ve başarısını etkiler.), (Okulun derslik ve
diğer bölümlerinin

genel temizlik ve bakımı ile ilgili denetim yapılmalıdır.),

(Denetmenlerin de hizmet-içi eğitim seminerlerinde aktif görev almaları gerekir.),
(Denetmenler yönetici ve öğretmenlerin sorunlarını paylaşmalıdırlar.), (Denetimde esas
amaç sorunları birlikte çözüp eğitimi daha ileriye götürmek olmalıdır.) ve (Denetmen
sadece sorunların neler olduğunu belirlememeli, çözüm önerileri de getirmelidir.)
maddelerindeki ifadelerin müdürler tarafından ağırlıklı olarak kabul görmüş olduğu
ortaya çıkmaktadır.
Buna göre müdürler, öğretmenin mesleki yeni bilgiler ve gelişmelerden haberdar
olmasına, denetimin okulun derslik ve diğer bölümlerinin genel temizlik ve bakımının
yapılmasında, hizmet içi eğitimlerde aktif görev almada, yönetici ve öğretmenlerin
sorunlarını paylaşmada, sorunları birlikte çözüp eğitimi daha ileriye götürmede ve
okuldaki sorunları belirleyip çözüm önerileri getirmede ağırlıklı bir şekilde katkıda
bulunduğu yönünde görüş belirtmektedirler.
Denetimin Eğitimdeki Sorunların Çözümüne Etkisi faktöründe müdürlerin genel
görüşleri anketteki maddelerdeki ifadelere katıldıkları şeklindedir. Bu faktördeki altı
maddenin de ortalamalarının çok yüksek ve birbirine yakın oldukları görülmektedir.
Genel görüşlere bakıldığında, hiç katılmıyorum (%0.72), az katılıyorum (%2.90), orta
düzeyde katılıyorum (%5.80), oldukça katılıyorum (%13.77), ve tamamen katılıyorum
(%76.81) şeklinde yapılan katılımların ortalamalarının yüzdeliğinin %92.61 gibi çok
yüksek bir oran olduğu görülmüştür. Bu da müdürlerin, denetimin okulun genel temizlik
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ve bakımının en iyi şekilde yapılması, eğitimdeki sorunların belirlenmesi

ve çözümünde

çok yüksek düzeyde etkili olduğu yönünde görüşleri olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

5.11.

İlköğretim

Değerlendirme

Kurumlarında

Tutum

Görev

Yapan

Ölçeği Faktörlerindeki

Denetmenlerin

Maddelerde

Oluşan

Denetim
Dağılımına

İlişkin Bulgular ve Yorumları.
İlköğretim
tutum

ölçeği

incelendiğinde

kurumlarında

görev yapan denetmenlerin

faktörlerindeki

maddelerde

oluşan

denetim

dağılımına

değerlendirme

ilişkin

görüşleri

denetimin öğretmenin mesleki gelişimine etkisinin ortalaması ( X =4.31),

denetimin eğitimin verimliliğini artırmaya etkisinin ortalaması ( X =4.19) ve denetimin
eğitimdeki

sorunların

çözümüne

etkisinin ortalamasının

ise ( X =4.58)

gözlenmektedir.

Tablo 51. Denetmenlerin faktörlerdeki maddelerde oluşan dağılımları
Faktör

Madde

Denetimin
Öğretmenin
Mesleki
Gelişimine
Etkisi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I1
15
16
17

Toplam

N
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

.

X
4.74
4.68
4.11
3.89
4.05
4.74
4.26
4.05
4.89
3.89
4.05
4.05
4.47
4.53
4.31

ss

Yaryans

0.45
0.48
0.46
0.81
0.71
0.45
0.65
0.78
0.32
0.81
0.62
0.78
0.61
0.61
0.61

0.21
0.23
0.21
0.66
O.SO
0.21
0.43
0.61
1.00
0.66
0.39
0.61
0.37
0.37
0.46

olduğu
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Tablo

51. (devam) Denetmenlerin

Faktör

Denetimin
Eğitimin
Verimliliğini
Artırmaya
Etkisi

Madde
13
14
20
21
22
24
26
27

Toplam
Denetimin
Eğitimdeki
Sorunların
Çözümüne
Etkisi

12
18
19
23
25
28

Toplam

Maddeler

incelendiğinde

faktörlerdeki

N
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

maddelerde

oluşan dağılımları

X

ss

4.32
4.05
4.32
4.00
3.95
4. 11
4.26
4.47
4.19
4.84
4.58
4.32
4.84
4.42
4.47
4.58

0.58
0.62
0.67
0.94
0.85
0.94
0.93
0.61
0.77
0.38
0.61
1.11
0.38
1. 12
0.70
0.72

denetmenlerin,

yoğunlukla

Varyans
0.34
0.39
0.45
0.89
0.72
0.88
0.87
0.37
0.61
0.14
0.37
1.23
0.14
1.26
0.49
0.61

denetimin

eğitimdeki

sorunların çözümüne etkisinin ortalamasının diğer faktörlerin ortalamalarından

daha

yüksek olduğu ve denetimin eğitimdeki sorunların çözümündeki etkisinin okulun genel
gelişimini olumlu bir şekilde etkilediği yönünde ağırlıklı görüşe sahip oldukları
görülmektedir.
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5.12.

İlköğretim

Kurumlarında

Değerlendirme . Tutum

Ölçeği

Görev

Yapan

Faktörlerindeki

Denetmenlerin

Denetim

Derecelendirmelerde

Oluşan

Dağılımına İlişkin Bulgular ve Yorumları.

Tablo 52. Denetmenlerin denetim değerlendirme
derecelendirmelerde oluşan dağılımları
Hiç
Katılmıyorum
Faktör

Denetimin
Öğretmenin
Mesleki
Gelişimine
Etkisi

Toplam

Az
Katılıyorum

Madde

Orta
Düzeyde
Katılıyorum

tutum

Oldukça
Katılıyorum

ölçeği

faktörlerindeki

Tamamen
Katılıyorum

X

ss

Varyans

N

%

N

%

N

•ı.

N

•ı.

N

•ı.

I

o

o

o

o

o

o

5

26.3

14

73.7

4.74

0.45

0.21

2

o

o

o

o

o

o

6

31.6

13

684

4.68

0.48

0.23

3

o

o

o

o

I

5.3

15

78.9

3

15.8

4.11

0.46

0.21

4

o

o

I

5.3

4

21.1

10

52.6

4

21.1

3.89

0.81

0.66

5

o

o

I

5.3

I

5.3

13

68.4

4

21.1

4.05

0.71

0.50

6

o

o

o

o

o

o

5

26.3

14

73.7

4.74

0.45

0.21

7

o

o

o

o

2

10.5

IO

52.6

7

36.8

4.26

0.65

0.43

8

o

o

I

5.3

2

10.5

II

57.9

5

26.3

4.05

0.78

0.61

9

o

o

o

o

o

o

2

10.5

17

89.5

4.89

0.32

1.00

10

o

o

I

5.3

4

21.1

IO

52.6

4

21.1

3.89

0.81

0.66

il

o

o

o

o

3

15.8

12

63.2

4

21.1

4.05

0.62

0.39

15

o

o

o

o

. 5

26.3

8

42.1

6

31.6

4.05

0.78

0.61

16

o

o

o

o

I

5.3

8

42.l

10

52.6

4.47

0.61

0.37

17

o

o

o

o

I

5.3

7

36.8

il

57.9

4.53

0.61

0.37

o

o

4

1.50

24

9.02

122

45.86

43.61

4.31

0.61

0.46

116
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Tablo 52. (devam) Denetmenlerin denetim
derecelendirmelerde oluşan dağılımları

Faktör

Madde

Hiç
Katılmıyorum

Az
Katılıyorum

değerlendirme

Orta
Düzeyde
Katılıyorum

Oldukça
Katılıyorum

tutum

ölçeği

Tamamen
Katılıyorum

ss

Varyans

N

o/o

N

o/o

N

13

o

o

o

o

I

5.3

il

57.9

7

36.8

4.32

0.58

0.34

14

o

o

o

o

3

15.8

12

63.2

4

21.1

4.05

0.62

0.39

20

o

o

o

o

2

10.5

9

47.4

8

42.1

4.32

0.67

0.45

Eğitimin

21

o

o

I

5.3

5

26.3

6

316

7

36.8

4.00

0.94

0.89

Verimliliğini
Artırmaya
Etkisi

22

o

o

I

5.3

4

21.1

9

47.4

5

26.3

3.95

0.85

0.72

24

I

5.3

o

o

I

5.3

I l

57.9

6

31.6

4.1 l

0.94

0.88

26

I

5.3

o

o

o

o

ıo

52.6

8

42.1

4.26

0.93

0.87

27

o

o

o

o

I

5.3

8

42.l

10

52.6

4.47

0.61

0.37

2

1.32

2

1.32

17

11.18

76

50.00

55

36.18

4.19

0.77

0.61

12

o

o

o

o

o

o

3

15.8

16

84.2

4.84

0.38

0.14

18

o

o

o

o

I

5.3

6

31.6

12

63.2

4.58

0.61

0.37

19

I

5.3

I

5.3

o

o

6

31.6

II

57.9

4.32

1.11

1.23

23

o

o

o

o

o

o

3

15.8

16

84.2

4.84

0.38

0.14

25

I

5.3

I

5.3

o

o

4

21.1

13

68.4

4.42

1.12

1.26

28

o

o

o

o

2

10.5

6

31.6

II

57.9

4.47

0.70

0.49

2

175

2

175

3

2.63

28

24.56

79

69.30

458

0.72

0.61

Toplam

Denetimin
Eğitimdeki
Sorunların
Çözümüne
Etkisi

Toplam

N

O/o

i

o/o

Denetimin

N

o/o

faktörlerindeki

İlköğretim kurumlarında görev yapan denetmenlerin

denetim değerlendirme

tutum ölçeği. faktörlerindeki maddelere göre oluşan derecelendirmeleri incelendiğinde;
Denetimin Öğretmenin Mesleki Gelişimine Etkisi faktöründe yer alan Madde 1
(Denetmen, yeni başlayan öğretmenin mesleğe uyumuna yardım eder.) ortalaması ( X
=4.74); Madde 2 (Denetmenin sağladığı bilgilendirme, tavsiye ve destek okul gelişimine
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katkı sağlar.)

ortalaması

( X =4.68);

Madde 3 (Denetim okulun tüm çalışanlarının

mesleki motivasyonunu artırır.) ortalaması ( X =4.11 );

Madde 4 (Denetim, okuldaki

öğretmenler ve diğer personel arasında iş bölümü yapılmasına katkı sağlar.) ortalaması

( X =3.89); Madde 5 (Denetmen, okulda amaçlarından sapmış, gereksiz uygulamaları
tespit edip gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.) ortalaması ( X =4.05); Madde 6
(Öğretmenlerin denetim sırasında ortaya çıkan eksik yönlerinin geliştirilebilmesi

için

gerekli eğitim seminerleri düzenlenmelidir.) ortalaması (X=4.74); Madde 7 (Denetmen,
okul-çevre ilişkisini geliştirecek önerilerde bulunur.) ortalaması ( X =4.26); Madde 8
(Denetimde özel eğitime muhtaç çocuklar için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı
durumu kontrol edilir.) ortalaması ( X=4.05); Madde 9 (Denetmen, öğretmenin etkili ve
verimli ders vermesi konusunda rehberlik eder.) ortalaması ( X =4.89); Madde I O
(Denetim öncesi okul içi sorumluluk paylaşımı artar, bu da okulun başarısına olumlu
katkı sağlar.) ortalaması ( X =3.89); Madde 11 (Denetim, öğretmenleri mesleki eserleri
izlemeye ve mesleki çalışmalara katılmaya teşvik eder.) ortalaması ( X =4.05); Madde 15
(Okulun temel başarısı, eğitim süreci sonunda mezun olan öğrencilerin kazanımlarıyla
ölçülür.)

ortalaması ( X =4.05); Madde 16 (Denetmen, öğrencilerin bilgi ve becerilerini

geliştirmede öğretmenlere rehberlik eder.) ortalaması ( X =4.47); Madde 17 (Denetim
sırasında öğretmenin dersine hazırlıklı ve planlı bir şekilde girmesine ilişkin rehberlik
yapılır.) ortalaması ( X =4.53)'tür.

Denetim

Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan birinci bölüm

Denetimin Öğretmenin Mesleki Gelişimine Etkisi faktöründe bulunan on dört maddenin
ortalamaları

değerlendirildiğinde,

(Denetmen,

yeni başlayan öğretmenin

mesleğe

uyumuna yardım eder.), (Denetmenin sağladığı bilgilendirme, tavsiye ve destek okul
gelişimine katkı sağlar.), (Denetim okulun tüm çalışanlarının mesleki motivasyonunu
artırır.), (Denetim,

okuldaki öğretmenler

ve diğer personel arasında

yapılmasına

sağlar.),

okulda

katkı

(Denetmen,

amaçlarından

sapmış,

iş bölümü
gereksiz
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uygulamaları tespit edip gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.), (Öğretmenlerin
denetim sırasında ortaya çıkan eksik yönlerinin geliştirilebilmesi için gerekli eğitim
seminerleri düzenlenmelidir.), (Denetmen, okul-çevre ilişkisini geliştirecek önerilerde
bulunur.), (Denetimde özel eğitime muhtaç çocuklar için gerekli tedbirlerin alınıp
alınmadığı durumu kontrol edilir.), (Denetmen, öğretmenin etkili ve verimli ders
vermesi konusunda rehberlik eder.), (Denetim öncesi okul içi sorumluluk paylaşımı
artar, bu da okulun başarısına olumlu katkı sağlar.), (Denetim, öğretmenleri mesleki
eserleri izlemeye ve mesleki çalışmalara katılmaya teşvik eder.), (Okulun temel başarısı,
eğitim süreci sonunda mezun olan öğrencilerin kazanımlarıyla ölçülür.),

(Denetmen,

öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmede öğretmenlere rehberlik eder.) ve (Denetim
sırasında öğretmenin dersine hazırlıklı ve planlı bir şekilde girmesine ilişkin rehberlik
yapılır.), maddelerindeki ifadelerin denetmenler tarafından ağırlıklı olarak kabul görmüş
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Buna göre denetmenlerin, denetimin öğretmenlerin mesleğe uyum sağlamasına,
bilgilendirme, tavsiye ve desteğinin gelişime katkı sağlamasına, çalışanların mesleki
motivasyonunu artırmasına, öğretmenlerin ve diğer personelin

işbölümü yaparak

çalışmasına, okuldaki gereksiz uygulamaları tespit edip gerekli önlemlerin alınmasına,
öğretmenlerin eksik yönlerini geliştirecek seminerlerin hazırlanmasına,

okul-çevre

gelişimine, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için gerekli tedbirlerin alınmasına,
öğretmenin etkili ve verimli ders vermesine, okul içi sorumluluk paylaşımının artmasına,
öğretmenlerin mesleki eserleri izleme ve mesleki çalışmalara katılmasına, öğrencilerin
bilgi ve becerilerini geliştirme konusunda öğretmenin bilgilendirilmesine, öğretmenin
dersine hazırlıklı ve planlı bir şekilde girmesine ağırlıklı olarak katkıda bulunduğu
şeklinde görüşlerinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte denetmenlerin,
okuldaki temel başarının eğitim süreci sonunda mezun olan öğrencilerin kazanımlarıyla
ölçüldüğü konusunda yüksek düzeyde görüşleri olduğu ortaya çıkmaktadır.
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Denetimin öğretmenin
görüşleri

anketteki

bakıldığında,

yapılan

maddelerdeki

hiç katılmıyorum

(%9.02), oldukça

katılıyorum

katılımların

olduğu görülmüştür.

mesleki gelişimine etkisi faktöründe denetmenlerin
ifadelere

katıldıkları

şeklindedir.

Genel

genel

görüşlere

(%0), az katılıyorum (% 1.50), orta düzeyde katılıyorum
(%45.86),

ortalamalarının

ve tamamen

yüzdeliğinin

Bu da denetmenlerin

katılıyorum

%86.32

(%43.61)

şeklinde

gibi çok yüksek

bir oran

görüşüne göre, denetimin öğretmenin mesleki

gelişimine etkisinin çok yüksek düzeyde olduğu belirlenmektedir.

Denetimin Eğitimin Verimliliğini
13 (Denetmen,

okulda

öğrencilerin

Artırmaya Etkisi faktöründe yer alan
bireysel

farklılıklarına

uygun

Madde

eğitim-öğretim

yapılmasına rehberlik eder.) ortalaması ( X =4.32); Madde 14 (Denetmen, öğretmenler ve

diğer okul çalışanları arasındaki sorunların çözümünde yardımcı olur.) ortalaması ( X
=4.05); Madde 20 (Denetmen, eğitim-öğretim alanındaki yenilikleri okuldaki personele
aktararak onların gelişimini sağlar.) ortalaması ( X =4.32); Madde 21 (Denetmen, sınıf
ve branş öğretmenleri arasındaki işbirliğinin geliştirlmesine yardımcı olur.) ortalaması
( X =4.00);

Madde 22 (Denetimde öğretmenin teknolojik gelişmelerden yararlanma

durumu kontrol edilir.) ortalaması ( X =3.95); Madde 24 (Denetmen okul ve sınıf
seviyelerinin gerisinde kalan öğrencilerin yetiştirilmeleri konusunda rehberlik eder.)
ortalaması ( X =4.1 l ); Madde 26 (Denetmen, başarılı bir eğitim-öğretim için gerek! i olan
sınıf ortamının hazırlanmasında

rehberlik eder.) ortalaması ( X =4.26); Madde 27

(Denetmen, öğretmenin öğrencilere okuttuğu dersin öngördüğü hedef ve davranışları en
verimli şekilde kazandırmasına rehberlik eder.) ortalaması ( X =4.47)'dir.

Denetim

Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan ikinci bölüm

Denetimin Eğitimin Verimliliğini Artırmaya Etkisi faktöründe bulunan sekiz maddenin
ortalamaları değerlendirildiğinde, (Denetmen, okulda öğrencilerin bireysel farklılıklarına
uygun eğitim-öğretim yapılmasına rehberlik eder.), (Denetmen, öğretmenler ve diğer
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okul çalışanları

arasındaki

öğretim alanındaki
(Denetmen,

yenilikleri

çözümünde

yardımcı olur.), (Denetmen,

eğitim

okuldaki personele aktararak onların gelişimini

sağlar.),

sınıf ve branş öğretmenleri

olur.), (Denetimde
edilir.),

sorunların

öğretmenin

teknolojik

okul

sınıf

(Denetmen

yetiştirilmeleri

ve

konusunda

okuttuğu

kazandırmasına

işbirliğinin

gelişmelerden
seviyelerinin

hazırlanmasında

dersin

rehberlik

öngördüğü

eder.),

yararlanma

durumu

kalan

kontrol

öğrencilerin

eder.), (Denetmen,

ve davranışları

maddelerindeki

yardımcı

başarılı bir eğitim-öğretim

rehberlik
hedef

geliştirlmesine

gerisinde

rehberlik eder.), (Denetmen,

gerekli olan sınıf ortamının
öğrencilere

arasındaki

ifadelerin

için

öğretmenin

en verimli

denetmenler

şekilde

tarafından

ağırlıklı olarak kabul görmüş olduğu ortaya çıkmaktadır.

Buna göre denetmenler
yapılmasına,

öğretmenler

eğitim

öğretim

ve

sağlanmasına,

sınıf

öğretmenlerin
gerisinde

hazırlanmasına
şekilde

ve diğer okul çalışanları

alanındaki

yenilikleri

ve

öğretmenlerinin

branş

teknolojik

kalan

denetimin, bireysel farklılıklara

gelişmelerden

öğrencilerin

iyi

ve öğretmenlerin

kazandırmasına

katkıda

bir

okul

arasındaki

işbirliği

aktararak

içerisinde

gelişim

çalışmasına,

iyi

bir

sınıf

hedef ve davranışları

yönünde

çözümüne,

okul ve sınıf seviyelerinin

almalarına,

dersin öngördüğü
bulunduğu

sorunların

personeline

yararlanmasına,
eğitim

göre eğitim ve öğretim

ağırlıklı

bir

ortamının
en verimli

şekilde

görüş

belirtmektedirler.

Denetimin

Eğitimin

Verimliliğini

genel görüşleri anketteki maddelerdeki
bakıldığında,

hiç

katılmıyorum

Artırmaya

Etkisi faktöründe

denetmenlerin

ifadelere katıldıkları şeklindedir. Genel görüşlere

(%1.32),

az katılıyorum

(% 1.32),

orta

düzeyde

katılıyorum (%11.18), oldukça katılıyorum (%50.00), ve tamamen katılıyorum (%36.18)
şeklinde yapılan katılımların
oran olduğu görülmüştür.

ortalamalarının

Bu da denetmenlerin,

yüzdeliğinin

%83.68 gibi çok yüksek bir

denetimin eğitimin verimliliğini

yönünde yüksek düzeyde görüşleri olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

artırdığı
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Denetimin Eğitimdeki
12 (Öğretmenin
gelişimini

Sorunların Çözümüne

Etkisi faktöründe yer alan, Madde

mesleki yeni bilgiler ve gelişmelerle

ve başarısını

etkiler.) ortalaması

ilgili bilgi sahibi olması okulun

( X =4.84); Madde 18 (Okulun derslik ve

diğer bölümlerinin genel temizlik ve bakımı ile ilgili denetim yapılmalıdır.) ortalaması

( X =4.58); Madde 19 (Denetmenlerin de hizmet-içi eğitim seminerlerinde aktif görev
almaları gerekir.) ortalaması ( X =4.32); Madde 23 (Denetmen sadece sorunların neler
olduğunu belirlememeli, çözüm önerileri de getirmelidir.) ortalaması ( X =4.84); Madde
25 (Denetimde esas amaç sorunları birlikte çözüp eğitimi daha ileriye götürmek
olmalıdır.) ortalaması ( X =4.42); Madde 28 (Denetmenler yönetici ve öğretmenlerin
sorunlarını paylaşmalıdırlar.) ortalaması ( X =4.47)'dir.
Denetim

Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan üçüncü bölüm

Denetimin Eğitimdeki Sorunların Çözümüne Etkisi faktöründe bulunan altı maddenin
ortalamaları değerlendirildiğinde,

(Öğretmenin mesleki yeni bilgiler ve gelişmelerle

ilgili bilgi sahibi olması okulun gelişimini ve başarısını etkiler.), (Okulun derslik ve
diğer bölümlerinin

genel temizlik ve bakımı

ile ilgili denetim yapılmalıdır.),

(Denetmenlerin de hizmet-içi eğitim seminerlerinde aktif görev almaları gerekir.),
(Denetmenler yönetici ve öğretmenlerin sorunlarını paylaşmalıdırlar.), (Denetimde esas
amaç sorunları birlikte çözüp eğitimi daha ileriye götürmek olmalıdır.) ve (Denetmen
sadece sorunların neler olduğunu belirlememeli, çözüm önerileri de getirmelidir.)
maddelerindeki ifadelerin denetmenler tarafından ağırlıklı olarak kabul görmüş olduğu
ortaya çıkmaktadır.
Buna göre denetmenler

denetimin, öğretmenin

mesleki yeni bilgiler ve

gelişmelerden haberdar olmasına, okulun derslik ve diğer bölümlerinin genel temizlik ve
bakımının yapılmasında, hizmet içi eğitimlerde aktif görev almada, yönetici ve
öğretmenlerin sorunlarını paylaşmada, sorunları birlikte çözüp eğitimi daha ileriye
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götürmede

ve okuldaki

sorunları

belirleyip

çözüm

önerileri

getirmede

ağırlıklı

bir

şekilde katkıda bulunduğu yönünde görüş belirtmektedirler.

Denetimin

Eğitimdeki

genel görüşleri anketteki

maddelerdeki

altı maddenin de ortalamalarının
Genel görüşlere bakıldığında,
düzeyde katılıyorum
(%69.30)

şeklinde

Sorunların

çıkarmaktadır.

ifadelere katıldıkları

hiç katılmıyorum

yapılan katılımların

şeklindedir.

düzeyde

(%24.56),

ortalamalarının

Bu faktördeki

etkili olduğu

eğitimdeki
yönünde

(%1.75), orta

ve tamamen

yüzdeliğinin

Bu da denetmenlerin,

en iyi şekilde yapılması,

çok yüksek

denetmenlerin

(%1.75), az katılıyorum

(%2.63), oldukça katılıyorum

temizlik ve bakımının

Etkisi faktöründe

çok yüksek ve birbirine yakın oldukları görülmektedir.

yüksek bir oran olduğu görülmüştür.

çözümünde

Çözümüne

%9 I .58 gibi çok

denetimin
sorunların
görüşleri

katılıyorum

okulun genel
belirlenmesi

olduğunu

ve

ortaya
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BÖLÜM VI

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler araştırılmış,
tutum ölçeğinde oluşturulan

üç faktöre ilişkin bağımsız değişkenlerin

görüşleri

değerlendirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler araştırma bulgularına
dayalı olarak aşağıya çıkartılmıştır.

6.1. Sonuç

1. İlköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin tutum puanlarının cinsiyet
bağımsız değişkenine ilişkin bulguları araştırıldığında,

erkek öğretmenlerin

tutum

puanlarının, kadın öğretmenlerin tutum puanlarından daha yüksek olmasına rağmen
aralarında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin cinsiyetleri denetim
konusunda tutumlarını etkilememektedir.

2. Öğretmenlerin

hizmet yılları göz önüne alındığında,

11-15 yıl hizmeti olan

öğretmenlerin tutum puanlarının ortalamasının diğerlerine göre daha yüksek olduğu
görülmektedir. 11-15 yıl hizmeti olan öğretmenlerin tutum puanlarının ortalamasının
yüksek olmasına rağmen, tutum puanları ile hizmet yılları arasında anlamlı bir ilişkinin
olmadığı görülmüştür. Öğretmenlerin hizmet yılları denetim konusunda tutumlarını
etkilememektedir.

3. Öğretmenlerin eğitim durumlarına bakıldığı zaman, lisans derecesinde eğitim yapmış
olan öğretmenlerin tutum puanlarının ortalamasının yüksek lisans yapan öğretmenlere
oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak tutum puanları ile eğitim durumu
arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Öğretmenlerin eğitim durumları denetim konusunda
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tutumlarını etkilememektedir.
4. Öğretmenlerin
geçırmeyen

geçirdikleri denetim sayısı göz önüne alındığı zaman, denetim

öğretmenlerin

tutum

puanlarının

ortalamasının,

denetim

geçiren

öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Fakat öğretmenlerin tutum puanları
ile denetim geçirme sayısı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Öğretmenlerin denetim
geçirme sayısı denetim konusunda tutumlarını etkilememektedir.

5. İlköğretim kurumlarında görev yapan müdür muavinlerinin tutum puanlarının cinsiyet
bağımsız değişkenine göre bulgular incelendiği zaman, kadın müdür muavinlerinin
tutum puanlarının ortalamasının erkek müdür muavinlerine göre daha yüksek olduğu
görülmektedir. Ancak müdür muavinlerinin tutum puanları ile cinsiyet faktörü arasında
anlamlı bir ilişki yoktur. Müdür muavinlerinin

cinsiyetleri,

denetim

konusunda

tutumlarını etkilememektedir.

6. Müdür muavinlerinin hizmet yılları incelendiği zaman, 2 I yıl veya üzeri hizmeti
bulunan müdür muavinlerinin tutum puanları ortalamasının, farklı yıllar hizmeti bulunan
müdür muavinlerine

göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ancak müdür

muavinlerinin tutum puanları ile hizmet yılları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Müdür
muavinlerinin hizmet yılları, denetimle ilgili tutumlarını etkilememektedir.

7. Müdür muavinlerinin eğitim durumları göz önüne alındığı zaman, yüksek lisans
derecesinde eğitim yapan müdür muavinlerinin tutum puanlarının ortalamasının, lisans
derecesinde eğitim yapan müdür muavinlerine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Fakat müdür muavinlerinin tutum puanları ile eğitim durumları arasında anlamlı bir
ilişki yoktur. Müdür muavinlerinin eğitim durumları, denetim konusunda tutumlarını
etkilememektedir.
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8. Müdür muavinlerinin geçirdikleri denetim sayısı bağımsız değişkenine göre tutumları
incelendiğinde,

I veya 2 denetim

geçiren

müdür

muavinlerinin

tutum

puanı

ortalamalarının, farklı sayılarda denetim geçiren müdür muavinlerine göre daha yüksek
olduğu görülmektedir.

Ancak müdür muavinlerinin tutum puanları ile geçirdikleri

denetim sayısı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bu da müdür muavinlerinin geçirdikleri
denetim sayısının, tutumlarını etkilemediğini göstermektedir.

9. İlköğretim kurumlarında görev yapmakta olan müdürlerin tutum puanlarının cinsiyet
bağımsız değişkenine ilişkin bulguları incelendiği zaman, kadın ve erkek müdürlerin
tutum puanları ortalamasının eşit olduğu ortaya çıkmaktadır. Fakat müdürlerin tutum
puanları ile cinsiyet bağımsız değişkeni arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Müdürlerinin
cinsiyetleri, denetimle ilgili tutumlarını etkilememektedir.

10. Müdürlerin hizmet yıllarına bakıldığı zaman, 21 yıl veya üzeri hizmeti bulunan
müdürlerin tutum puanları ortalamasının, farklı yıllarda hizmeti bulunan müdürlere göre
daha yüksek olduğu görülmektedir. Fakat müdürlerin tutum puanları ile hizmet yılları
arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Müdürlerin hizmet yılları, denetimle ilgili tutumlarını
etkilememektedir.

11. Müdürlerin eğitim durumları göz önüne alındığı zaman, lisans düzeyinde eğitim

görmüş olan müdürlerin tutum puanlarının ortalamasının, yüksek lisans eğitimi görmüş
olan müdürlere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Fakat müdürlerin tutum
puanları ile eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Müdürlerin eğitim
durumları, denetimle ilgili tutumlarını etkilememektedir.

12. Müdürlerin geçirdikleri denetim sayısı incelendiğinde, 5 veya üzeri denetim geçiren

müdürlerin tutum puanları ortalamasının, farklı sayıda denetim geçiren müdürlere göre
daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ancak müdürlerin

tutum puanları

ile
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geçirdikleri

denetim

sayısı

arasında

geçirdikleri

denetim

sayısının,

anlamlı

denetimle

bir ilişki yoktur.
ilgili

tutumlarını

Bu da müdürlerin

etkilemediğini

ortaya

çıkarmaktadır.

13. İlköğretim

kurumlarında

görev yapmakta

cinsiyet bağımsız değişkenine
tutum

puanlarının

görülmektedir.
değişkeniyle

göre bulguları

ortalamasının,

erkek

Fakat denetmenlerin
aralarında

olan denetmenlerin
incelendiği

zaman, kadın denetmenlerin

denetmenlere

tutum puanlarının

tutum puanlarının

göre

daha

ortalamasının

anlamlı bir ilişki yoktur. Denetmenlerin

yüksek

olduğu

cinsiyet bağımsız

cinsiyetleri,

denetim

konusunda tutumlarını etkilememektedir.

14. Denetmenlerin

hizmet yılları incelendiği

puanları ortalamasının,
olduğu

ortaya

zaman, 16-20 yıl hizmeti olanların tutum

farklı yıllarda hizmeti olan denetmenlere

çıkmaktadır.

Fakat denetmenlerin

arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir.

tutum

Denetmenlerin

oranla daha yüksek

puanları

ile hizmet

yılları

hizmet yılları, denetimle

ilgili

tutumlarını etkilememektedir.

15. Denetmenlerin

eğitim durumları göz önüne alındığında,

eğitim yapmış

olan denetmenlerin

eğitimi

denetmenlere

olan

denetmenlerin

tutum

görülmemiştir.

Bu

tutumlarını etkilemediğini

16. Denetmenlerin
denetmenlerin

daha

ile

yüksek

eğitim

denetmenlerin

denetim

olduğu

durumları

eğitim

lisans derecesinde

görülmektedir.

arasında

durumlarının,

denetim sayısı incelendiğinde,

tutum puanları ortalamasının,
olduğu

ortalamasının,

anlamlı
denetim

Ancak
bir

ilşki

konusunda

göstermektedir.

geçirdikleri

göre daha yüksek
geçirdikleri

göre

puanları
da

tutum puanları

yüksek lisans derecesinde

görülmektedir.

sayısı arasında

anlamlı

I veya 2 denetim geçiren

farklı sayıda denetim geçiren denetmenlere
Ancak

denetmenlerin

tutum

bir ilişki görülmemiştir.

puanları

ile

Denetmenlerin
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geçirdikleri denetim sayısı, denetimle ilgili tutumlarını etkilememektedir.
17. İlköğretim kurumlarında
Tutum

Ölçeği"ndeki

görev yapan öğretmenlerin

faktörlerdeki

maddelere

göre

"Denetim Değerlendirme
oluşan

derecelendirmeleri

incelendiğinde;
a) Öğretmenlerin

Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan

birinci faktör, "Denetimin öğretmenin mesleki gelişimine etkisi" grubunda
bulunan on dört maddenin ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.
İlköğretimde görev yapan öğretmenler, denetimin öğretmenin mesleki gelişimine
katkı sağladığı

yönünde

görüş belirtmektedirler.

Özellikle

öğretmenlerin

denetimin, göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe uyum sağlamasına,
bilgilendirme, tavsiye ve desteğinin gelişime katkı sağlamasına, çalışanların
mesleki motivasyonunu artırmasına, okulda gereksiz uygulamaları tespit edip
gerekli

önlemlerin

alınmasına,

öğretmenlerin

eksik yönlerini

geliştirecek

seminerlerin hazırlanmasına, okul-çevre gelişimine, öğretmenin etkili ve verimli
ders vermesine,

öğrencilerin

bilgi ve becerilerini

geliştirme

konusunda

öğretmenin bilgilendirilmesine, öğretmenin dersine hazırlıklı ve planlı bir şekilde
girmesine katkıda bulunduğu şeklinde ağırlıklı olarak görüşlerinin olduğu ortaya
çıkmaktadır.
b) Öğretmenlerin Denetim Değerlendirme

Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan

ikinci faktör olan "Denetimin eğitimin verimliliğini artırmaya etkisi" grubunda
bulunan sekiz maddenin değerlendirilmesi

incelendiği

zaman, öğretmenler

denetimin, eğitim ve öğretim alanındaki yenilikleri okul personeline aktararak
gelişim sağlanmasına, okul ve sınıf seviyelerinin gerisinde kalan öğrencilerin iyi
bir eğitim almalarına, iyi bir sınıf ortamının hazırlanmasına ve öğretmenlerin
dersin öngördüğü hedef ve davranışları en verimli şekilde kazandırmasına
katkıda bulunduğu yönünde ağırlıklı bir şekilde görüş belirtmektedirler.
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c) Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan üçüncü faktör olan
"Denetimin eğitimdeki sorunların çözümüne etkisi" grubunda yer alan altı
maddenin değerlendirilmesi yapıldığında, öğretmenin mesleki yeni bilgiler ve
gelişmelerden haberdar olmasına, öğretmenler denetimin, okulun derslik ve diğer
bölümlerinin genel temizlik ve bakımının yapılmasında, hizmet içi eğitimlerde
aktif görev almada, yönetici ve öğretmenlerin sorunlarını paylaşmada, sorunları
birlikte çözüp eğitimi daha ileriye götürmede ve okuldaki sorunları belirleyip
çözüm önerileri getirmede katkıda bulunduğu yönünde ağırlıklı bir şekilde görüş
belirtmektedirler.
18. ilköğretim kurumlarında görev yapan müdür muavinlerinin "Denetim Değerlendirme
Tutum

Ölçeği"ndeki

faktörlerdeki

maddelere

göre

oluşan

derecelendirmeleri

incelendiğinde;
a) Müdür muavinlerinin

"Denetim Değerlendirme

Tutum Ölçeği" anketinde

oluşturulan birinci faktör olan "Denetimin öğretmenin mesleki gelişimine etkisi"
grubunda bulunan on dört maddenin değerlendirilmesi incelendiği zaman, müdür
muavinleri denetimin, göreve yeni başlayan öğretmenlerin

mesleğe uyum

sağlamasına, bilgilendirme, tavsiye ve desteğinin gelişime katkı sağlamasına,
çalışanların

mesleki

motivasyonunu

artırmasına,

öğretmenlerin

ve diğer

personelin işbölürnü yaparak çalışmasına, okulda gereksiz uygulamaları tespit
edip gerekli önlemlerin alınm_asına, öğretmenlerin eksik yönlerini geliştirecek
seminerlerin hazırlanmasına, okul-çevre gelişimine, özel eğitime ihtiyacı olan
çocuklar için gerekli tedbirlerin alınmasına, öğretmenin etkili ve verimli ders
vermesine, okul içi sorumluluk paylaşımının artmasına, öğretmenlerin mesleki
eserleri izleme ve mesleki çalışmalara katılmasına, öğrencilerin

bilgi ve

becerilerini geliştirme konusunda öğretmenin bilgilendirilmesine, öğretmenin
dersine hazırlıklı ve planlı bir şekilde girmesine ağırlıklı olarak katkıda
bulunduğu şeklinde görüşlerinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte
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müdür muavinlerinin, okuldaki temel başarının eğitim süreci sonunda mezun
olan öğrencilerin kazanımlarıyla ölçüldüğü konusunda yüksek düzeyde görüşleri
olduğu ortaya çıkmaktadır.
b) Müdür muavinlerinin

"Denetim

Değerlendirme

Tutum Ölçeği" anketinde

oluşturulan ikinci faktör olan "Denetimin eğitimin verimliliğini artırmaya etkisi"
grubunda bulunan sekiz maddenin değerlendirilmesi incelendiği zaman, müdür
muavinleri denetimin, bireysel farklılıklara göre eğitim ve öğretim yapılmasına,
öğretmenler ve diğer personel arasındaki sorunların çözümlenmesine, eğitim ve
öğretim alanındaki yenilikleri okul personeline aktararak gelişim sağlanmasına,
sınıf ve branş öğretmenlerinin işbirliği içerisinde çalışmasına, öğretmenlerin
teknolojik gelişmelerden yararlanmasına, okul ve sınıf seviyelerinin gerisinde
kalan öğrencilerin iyi bir eğitim almalarına, iyi bir sınıf ortamının hazırlanmasına
ve öğretmenlerin dersin öngördüğü hedef ve davranışları en verimli şekilde
kazandırmasına

katkıda

bulunduğu

yönünde

ağırlıklı

bir şekilde

görüş

belirtmektedirler.
c) Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği anketinde oluşturulan üçüncü faktör olan
"Denetimin eğitimdeki sorunların çözümüne etkisi" grubunda yer alan altı
maddenin değerlendirilmesine

bakıldığı zaman, bu faktörde yer alan tüm

maddelerin ortalamalarının yüksek ve birbirine yakın oldukları görülmektedir.
Özellikle müdür muavinleri denetimin, öğretmenin mesleki yeni bilgiler ve
gelişmelerden haberdar olmasına, okulun derslik ve diğer bölümlerinin genel
temizlik ve bakımının yapılmasında, hizmet içi eğitimlerde aktif görev almada,
yönetici ve öğretmenlerin sorunlarını paylaşmada, sorunları birlikte çözüp
eğitimi daha ileriye götürmede ve okuldaki sorunları belirleyip çözüm önerileri
getirmede

katkıda

belirtmektedirler.

bulunduğu

yönünde

ağırlıklı

bir

şekilde

görüş
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19. İlköğretim kurumlarında görev yapan müdürlerin "Denetim Değerlendirme Tutum
Ölçeği"ndeki faktörlerdeki maddelere göre oluşan derecelendirmeleri incelendiğinde;
a) İlköğretim

kurumlarında

Değerlendirme

Tutum

görev

Ölçeği"

yapmakta
anketinde

olan

müdürlerin

oluşturulan

"Denetim

birinci faktör olan

"Denetimin öğretmenin mesleki gelişimine etkisi" grubunda bulunan on dört
maddeye ilişkin değerlendirmeleri

incelendiği zaman, müdürlerin denetimin,

göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe uyum sağlamasına, bilgilendirme,
tavsiye

ve desteğinin

gelişime

katkı

sağlamasına,

çalışanların

mesleki

motivasyonunu artırmasına, öğretmenlerin ve diğer personelin işbölümü yaparak
çalışmasına,

öğretmenlerin

eksik

yönlerini

geliştirecek

seminerlerin

hazırlanmasına, okul-çevre gelişimine, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için
gerekli tedbirlerin alınmasına, öğretmenin etkili ve verimli ders vermesine, okul
içi sorumluluk paylaşımının artmasına, öğretmenlerin mesleki eserleri izleme ve
mesleki çalışmalara katılmasına, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirme
konusunda öğretmenin bilgilendirilmesine,

öğretmenin dersine hazırlıklı ve

planlı bir şekilde girmesine katkıda bulunduğu şeklinde yüksek düzeyde
görüşlerinin olduğu ortaya çıkmaktadır.
b) "Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği" anketinde oluşturulan ikinci faktör olan
"Denetimin eğitimin verimliliğini artırmaya etkisi"
maddenin

değerlendirilmesi

yapıldığında,

grubunda bulunan sekiz

müdürler

denetimin,

bireysel

farklılıklara göre eğitim ve öğretim yapılmasına, eğitim ve öğretim alanındaki
yenilikleri okul personeline aktararak gelişim sağlanmasına, sınıf ve branş
öğretmenlerinin
gelişmelerden

işbirliği

içerisinde

yararlanmasına,

çalışmasına,

öğretmenlerin

okul ve sınıf seviyelerinin

teknolojik

gerisinde kalan

öğrencilerin iyi bir eğitim almalarına, iyi bir sınıf ortamının hazırlanmasına ve
öğretmenlerin

dersin öngördüğü hedef ve davranışları en verimli şekilde
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kazandırmasına

katkıda

bulunduğu

yönünde

ağırlıklı

bir şekilde

görüş

belirtmektedirler.
c) Müdürlerin "Denetim Değerlendirme

Tutum Ölçeği" anketinde oluşturulan

üçüncü faktör olan "Denetimin eğitimdeki sorunların çözümüne etkisi" grubunda
yer alan altı maddenin değerlendirmesine bakıldığı zaman, faktörde yer alan tüm
maddelerin

de

ortalamasının

yüksek

ve

birbirine

yakın

oldukları

gözlemlenmektedir. Buna göre müdürler denetimin, öğretmenin mesleki yeni
bilgiler

ve gelişmelerden

haberdar

olmasına,

okulun

derslik

ve diğer

bölümlerinin genel temizlik ve bakımının yapılmasında, hizmet içi eğitimlerde
aktif görev almada, yönetici ve öğretmenlerin sorunlarını paylaşmada, sorunları
birlikte çözüp eğitimi daha ileriye götürmede ve okuldaki sorunları belirleyip
çözüm önerileri getirmede katkıda bulunduğu yönünde ağırlıklı bir şekilde görüş
beli rtmekted irier.
20. Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu'nun ilköğretim
kurumlarında

görev

yapan

denetmenlerinin

"Denetim

Değerlendirme

Tutum

Ölçeği"ndeki faktörlerdeki maddelere göre oluşan derecelendirmeleri incelendiğinde;
a) Denetmenlerin "Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği" anketinde oluşturulan
birinci faktör olan "Denetimin öğretmenin mesleki gelişimine etkisi" grubunda
bulunan

on dört maddeye. ilişkin değerlendirmeleri

incelendiği

zaman,

"Denetimin öğretmenin mesleki gelişimine etkisi" faktöründe denetmenlerin
genel görüşleri anketteki maddelerdeki ifadelere katıldıkları şeklindedir. Buna
göre denetmenlerin denetimin, göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe
uyum sağlamasına,

bilgilendirme,

tavsiye

ve desteğinin

gelişime

katkı

sağlamasına, çalışanların mesleki motivasyonunu artırmasına, öğretmenlerin ve
diğer personelin işbölümü yaparak çalışmasına, okuldaki gereksiz uygulamaları
tespit edip gerekli önlemlerin

alınmasına,

öğretmenlerin

eksik yönlerini
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geliştirecek seminerlerin hazırlanmasına, okul-çevre gelişimine, özel eğitime
ihtiyacı olan çocuklar için gerekli tedbirlerin alınmasına, öğretmenin etkili ve
verimli

ders

vermesine,

okul

ıçı

sorumluluk

paylaşımının

artmasına,

öğretmenlerin

mesleki eserleri izleme ve mesleki çalışmalara katılmasına,

öğrencilerin

bilgi

ve

becerilerini

geliştirme

konusunda

öğretmenin

bilgilendirilmesine, öğretmenin dersine hazırlıklı ve planlı bir şekilde girmesine
ağırlıklı

olarak

katkıda

bulunduğu

şeklinde

görüşlerinin

olduğu

ortaya

çıkmaktadır. Bununla birlikte denetmenlerin, okuldaki temel başarının eğitim
süreci sonunda mezun olan öğrencilerin kazanımlarıyla ölçüldüğü konusunda
yüksek düzeyde görüşleri olduğu ortaya çıkmaktadır.

b) "Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği" anketinde oluşturulan ikinci faktör olan
"Denetimin eğitimin verimliliğini artırmaya etkisi"
maddenin

değerlendirilmesi

yapıldığında,

grubunda bulunan sekiz

denetmenler

denetimin,

bireysel

farklılıklara göre eğitim ve öğretim yapılmasına, öğretmenler ve diğer okul
çalışanları arasındaki sorunların çözümüne, eğitim ve öğretim alanındaki
yenilikleri okul personeline aktararak gelişim sağlanmasına, sınıf ve branş
öğretmenlerinin
gelişmelerden

işbirliği

içerisinde

yararlanmasına,

çalışmasına,

öğretmenlerin

okul ve sınıf seviyelerinin

teknolojik

gerisinde kalan

öğrencilerin iyi bir eğitim almalarına, iyi bir sınıf ortamının hazırlanmasına ve
öğretmenlerin dersin öngörd_üğü hedef ve davranışları en verimli şekilde
kazandırmasına

katkıda

bulunduğu

yönünde

yüksek

düzeyde

görüş

belirtmektedirler.
c) Denetmenlerin "Denetim Değerlendirme Tutum Ölçeği" anketinde oluşturulan
üçüncü faktör olan "Denetimin eğitimdeki sorunların çözümüne etkisi" grubunda
yer alan altı maddenin değerlendirmesine bakıldığı zaman, denetmenlerin tutum
puanları ortalamalarının yüksek ve birbirine yakın oldukları görülmektedir. Buna
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göre denetmenler denetimin, öğretmenin mesleki yeni bilgiler ve gelişmelerden
haberdar olmasına, okulun derslik ve diğer bölümlerinin genel temizlik ve
bakımının yapılmasında, hizmet içi eğitimlerde aktif görev almada, yönetici ve
öğretmenlerin sorunlarını paylaşmada, sorunları birlikte çözüp eğitimi daha
ileriye götürmede ve okuldaki sorunları belirleyip çözüm önerileri getirmede
katkıda bulunduğu yönünde ağırlıklı bir şekilde görüş belirtmektedirler.

Anket sonuçlarına göre, tüm katılımcıların en yüksek oranda katıldığı maddeler
incelenmiş ve tüm sonuçlar analiz edildikten sonra, öğretmenler, müdür muavinleri,
müdürler ve denetmenlerin tümünün de çok yüksek oranda görüş birliği sağladıkları en
önemli maddelerin aldıkları derecelendirmeler sırasıyla aşağıda verilmiştir:

"Denetimde esas amaç sorunları birlikte çözüp eğitimi daha ileriye götürmek
olmalıdır." ifadesine (öğretmenler %92.6, müdür muavinleri

%95.8, müdürler %98.2

ve denetmenler %88.4 oranında katılmışlardır.)

Görüldüğü gibi ankete katılanların tümü, denetmenlerin eğitimdeki sorunların
çözümünde aktif görev üstlenmelerini ve eğitimle ilgili sorunların çözümünde okul
çalışanlarına yardımcı olmaları gerektiğini düşünmektedirler.

"Denetmen sadece sorunların neler olduğunu belirlememeli, çözüm önerileri de
getirmelidir." ifadesine (öğretmenler %88.6, müdür muavinleri %92.6, müdürler %93
ve denetmenler %96.8 oranında katılmışlardır.)

Bu ifadede de görüldüğü gibi ankete katılanların tümü, eğitimle ilgili sorunların
çözümünde denetmenlerin
olmalarını istemektedirler.

sadece sorunları belirlemeyip,

çözümünde

de yardımcı
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"Öğretmenin
gelişimini

mesleki

ve başarısını

%93.6, müdürler
ankete

yeni

(öğretmenler

öğretmenin

Öğretmenin

okulun

mesleğiyle

%90.6, müdür muavinleri

ve

gerektiğini

belirtmektedirler.

denetim

gerekli

seminerleri

eğitim

muavinleri

sırasında

sorunlarını

denetmenlerin

sorunlarının

ortaya

geliştirilebilmesi

için

de bakıldığı

öğretmenin
gerekli

gelişmesine

haberdar

katkı

sağlar,
haberdar

paylaşmalıdırlar."

ifadesine

çözümünde

ifadesine

zaman,

içi eğitim

%89.4

tümü, denetmenlerin
yardımcı

çıkan eksik yönlerinin

eksik yönlerini

hizmet

Bu ifadede de

gelişmelerden

de ankete katılanların

düzenlenmelidir."

ifadeye

ve

muavinleri

düşmektedir.

%90.6, müdürler %94.8 ve denetmenler

Maddedeki

katılmışlardır.)

ilgili yeni

başarı

müdür

okulun

%93.6, müdürler %94.8 ve denetmenler

öğretmenlerin

"Öğretmenlerin

%84.8,

ilgili yeni bilgi ve gelişmelerden

Yine bu maddede

yönetici

(öğretmenler

%96.8 oranında

yönetici ve öğretmenlerin

katılmışlardır.)

ilgili bilgi sahibi olması

mesleğiyle

edinmesi,

okuldaki

sırasında

ifadesine

önemli bir görev de denetmenlere

"Denetmenler

oranında

tümü

bilgiler

görüşündedirler.
edilmesinde

etkiler."

%95.6 ve denetmenler

katılanların

olması,

yeni bilgiler ve gelişmelerle

olmaları

geliştirilebilmesi

(öğretmenler

%84.2,

için

müdür

%94.8 oranında katılmışlardır.)

ankete

katılanların

tümü,

denetim

ortaya çıkarıp,

bu eksik yönlerinin

seminerlerinin

düzenlenmesini

de

sağladığı yönünde görüş belirtmektedirler.

"Denetmen,
ifadesine

öğretmenin

(öğretmenler

denetmenler

etkili ve verimli ders vermesi konusunda
%77.6,

müdür

%97.8 oranında katılmışlardır.)

muavinleri

%93.6,

rehberlik

müdürler

eder."

%90.4

ve
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Okuldaki başarıyı etkileyen önemli etkenlerden olan öğretmenin etkili ders
vermesi konusunda denetmenin önemli bir rehberlik görevi yaptığı konusunda tüm
katılımcılar görüş belirttiler.

"Denetmenlerin de hizmet-içi eğitim seminerlerinde aktif görev almaları gerekir."
ifadesine

(öğretmenler

%87 .6, müdür muavinleri

%92.6,

müdürler

%90.4 ve

denetmenler %86.4 oranında katılmışlardır.)

Yönetici

ve

öğretmenlerin

eksik

yönlerini

geliştirebilmenin

en

önemli

yollarından olan hizmet içi eğitimlerde denetmenlerin de aktif olarak görev almaları
gerektiği ortaya çıkmıştır.

"Denetmenin sağladığı bilgilendirme, tavsiye ve destek okul gelişimine katkı
sağlar." ." ifadesine (öğretmenler %80.6, müdür muavinleri %90.6, müdürler %91.4 ve
denetmenler %93.6 oranında katılmışlardır.)

Denetmenlerin

önemli

görevlerinden

olan

yönetici

ve

öğretmenleri

bilgilendirme, tavsiye ve desteğin okul gelişimine önemli katkılar sağladığı görüşü
ağırlık kazanmaktadır.

"Denetmen, yeni başlayan öğretmenin mesleğe uyumuna yardım eder." ifadesine
(öğretmenler %78.6, müdür muavinle:i %89.4, müdürler %90.4 ve denetmenler %94.8
oranında katılmışlardır.)

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe daha kolay uyum sağlaması için
gereken rehberliği yapan denetmenlerin bu görevleri, katılımcılar tarafından çok yüksek
oranda onay almıştır.
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"Denetmen,

öğretmenin

öğrencilere

davranışları

en

şekilde

(öğretmenler

verimli

okuttuğu

dersin

kazandırmasına

%78, müdür muavinleri

öngördüğü

rehberlik

%87.4, müdürler

hedef

eder."

ve

ifadesine

%89.6 ve denetmenler

%89.4

oranında katılmışlardır.)

Denetim sırasında denetmen,
ve davranışları
seviyede

öğretmenlerin

en verimli şekilde kazandırmasına

gerçekleşmesine

katkıda bulunurlar.

okuttuğu derslerin öngördüğü
rehberlik

ederek eğitimin

Katılımcılar,

denetimin

hedef

en yüksek

bu önemli işlevi

görüşüne de çok yüksek oranda katılmışlardır.

"Denetim

okulun

(öğretmenler

tüm

çalışanlarının

mesleki

%73.6, müdür muavinleri

motivasyonunu

%90.6, müdürler

artırır."

ifadesine

%94 ve denetmenler

%82.2

oranında katılmışlardır.)

Ankete
denetimin,

katılan

ilişkin

öğretmenin

yapılır."

müdürler

mesleki motivasyonlarını

dersine hazırlıklı

ifadesine

müdürler %87.8 ve denetmenler

Katılımcılar

muavinleri,

ve

denetmenler

artırıp, görevlerini

en iyi

için katkıda bulunur, görüşüne çok yüksek düzeyde katılmaktadırlar.

sırasında

rehberlik

hazırlanıp,

müdür

okulun tüm çalışanlarının

şekilde yapmaları

"Denetim

öğretmenler,

(öğretmenler

ve planlı bir şekilde
%76.8,

müdür

muavinleri

girmesine
%85.2,

%90.6 oranında katılmışlardır.)

denetmenin,

öğretmenlerin

planlı bir şekilde girmelerine

verecekleri

derse

daha

önceden

rehberlik ederek katkıda bulunur, görüşüne de

çok yüksek oranda katılmaktadırlar.

"Okulun

derslik ve diğer bölümlerinin

genel temizlik

yapılmalıdır."

ifadesine (öğretmenler

ve denetmenler

%9 I .6 oranında katılmışlardır.)

ve bakımı ile ilgili denetim

%83.2, müdür muavinleri

%80, müdürler %83.4
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Denetimin önemli görevlerinden

biri de, okuldaki tüm bölümlerin genel temizlik

ve bakımının en iyi şekilde yapılıp, öğrencilerin eğitim yapabilecekleri
ortam haline getirilmesine

katkıda bulunmaktır.

güzel, sağlıklı bir

Bu da ankete katılanlar tarafından çok

yüksek oranda görüş birliği oluşturmaktadır.

"Denetmen, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmede öğretmenlere rehberlik
eder." ifadesine (öğretmenler %74.8, müdür muavinleri

%89.4, müdürler %83.4 ve

denetmenler %89.4 oranında katılmışlardır.)
Denetmen, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmede gerekli olan en yeni
yöntem ve uygulamaları öğretmene aktararak, öğretmenin bu kouda bilgilendirilmesi,
dolayısıyla öğrencilerin

başarılarının artırılması

için katkı sağlar. Bu ifade de

katılımcılardan yüksek çok düzeyde kabul görmüştür.

"Denetmen,

başarılı

bir

eğitim-öğretim

için

gerekli

olan

sınıf

ortamının

hazırlanmasında rehberlik eder." ifadesine (öğretmenler %75.6, müdür muavinleri

%86.4, müdürler %85.2 ve denetmenler %85.2 oranında katılmışlardır.)
Denetmen, okuldaki tüm eğitim oıtamları gibi sınıf ortamının da en verimli
eğitimin yapılabilmesi için en iyi şekilde hazırlanması konusunda öğretmene rehberlik
ederler, görüşüne de katılımcıların tümü çok yüksek oranda katılmışlardır.

"Denetmen, eğitim-öğretim alanındaki yenilikleri okuldaki personele aktararak
onların gelişimini sağlar.

ifadesine (öğretmenler %79.4, müdür muavinleri %86.4, müdürler %87 ve denetmenler
%86.4 oranında katılmışlardır.)
Okul başarısının gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri olan, eğitim
öğretim alanındaki yenilik ve gelişmelerin öğretmenler tarafından bilinmesi ve eğitim-
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öğretimde kullanılması görevini de denetmenlerin en iyi şekilde yerine getirdiklerini tüm
katılımcılar çok yüksek düzeyde kabul etmişlerdir.

Yukarıdaki araştırma sonuçlarının ışığı altında diyebiliriz ki;
K.K.T.C.'deki tüm ilköğretim kurumlarının %65.66'sı, öğretmenlerin %63.26'sı,
müdür muavinlerinin %72.94'ü ve müdürlerin %60.92'si, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt
ilçelerinde bulunmaktadır.
Lefkoşa ,Girne ve Güzelyurt ilçelerindeki katılımcıların genel görüşü, denetimin
eğitim sisteminde önemli rolü olduğu şeklindedir. Ankete katılan öğretmenler, müdür
muavinleri, müdürler ve denetmenlerin anketteki tüm maddelerdeki ifadelere ilişkin
görüş birliği sağladıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların katılmadıkları, onlara ters gelen
hiçbir ifade yoktur.
Öğretmenler, müdür muavinleri, müdürler ve denetmelerin tümünün de ortak
görüşü, denetimin okulların gelişimi ve başarısında çok büyük katkıları olduğu
yönündedir. Hiçbir grup arasında görüş farklılığı yoktur. Bu durum özellikle öğretmen,
müdür muavini ve müdürlerin, denetmenler tarafından yapılan mesleki yardım ve
rehberlikten yararlanmakta olduklarını ifade etmektedir.
Bugünkü ortamda hem öğretmenlerin

hem müdür muavinlerinin,

hem de

müdürlerin büyük çoğunluğunun, denetmenlerin eğitimdeki gelişimde büyük hizmetleri
olduğunu belirtmeleri büyük önem taşımaktadır.
Özellikle

öğretmenlerin

büyük

çoğunluğunun,

kendilerini

denetleyen

denetmenlerden yararlandıklarını ifade etmeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim
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sistemi içerisinde Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu,
ilköğretim denetmenlerinin rolü yönünden memnuniyet verici bir sonuçtur.

6.2. Öneriler

İlköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmen, müdür muavini, müdür
ve onları denetleyen denetmenlerin, Denetim Değerlendirme ve Tutum Ölçeği'ne ilişkin
görüşlerinden yola çıkarak şu önerilerde bulunulabilir:
I) Eğitimin denetimi, sürekli bir değişim ve gelişime gereksinim duymalıdır.
2) Denetmenler

öğretmenlerle

okulun diğer çalışanları

arasındaki

sorunların

çözümünde daha fazla çaba sarfetmelidirler.
3) Denetmenler okulda, öğrencilere bireysel farklılıklarına göre eğitim-öğretim
yapılması konusunda rehberlik yapmalıdırlar.
4) Denetmenler sınıf ve branş öğretmenleri arasında daha ıyı bir işbirliğinin
olabilmesi için çaba sarfetmelidirler.
5) Denetmenler, okuldaki öğretmenlerle diğer personel arasında işbölürnü yapılması
konusunda yardımcı olmalıdırlar.
6) Denetim sırasında özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okulda gerekli
tedbirlerin alınıp alınmadığı konusunda gerekli incelemeler yapılmalıdır.
7) Okulun temel başarısı sadece mezun olan öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri
olmamalı, okulun tüm yönlerinin gelişme düzeylerine bakılmalıdır.
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8) Denetimde öğretmenlerin teknolojik gelişmelerden yararlanma durumu daha çok
kontrol edilmelidir.
9) Okul çalışanlarının motivasyonunu artıran denetimin eğitime olan katkısını
artırmak için gerekli olan tüm çalışmalar yapılmalıdır.
1 O) Denetmenler

denetim

sırasında,

okulda

amaçlarından

sapmış,

gereksiz

uygulamaları tespit etmeli ve gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlamalıdırlar.
l I) Denetmenler sadece denetim görevi yapmamalı, öğretmen ve yöneticilerin
sorunlarını da paylaşıp çözümüne yardımcı olmalıdırlar.
12) Öğretmen ve yöneticilerin denetim sonunda ortaya çıkabilecek olan eksik
yönlerinin geliştirilebilmesi için hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmeli ve
denetmenler de bu hizmet içi eğitim seminerlerinde etkin görev almalıdırlar.
13) Denetimde esas amaç, sorunları birlikte çözüp eğitimi ileriye götürmek olmalıdır.
14) Denetim sırasında sadece sorunlar belirlenmemeli, sorunların çözümü için de
denetmenlerin çaba sarfetmeleri gerekir.
15) Denetimin,

eğitim

sürdürülebilmesindeki

ve

öğretimin

gelişmesi

ve

en

verimli

rolü ve önemi her zaman bilinmelidir.

şekilde

Denetimin

geliştirilmesinin, eğitimin geliştirilmesi demek olduğu her zaman hatırlanmalıdır.

169

KAYNAKÇA

AK YÜZ, Münevver Yalçınkaya,

Öğretmenlerine

(200 I). İlköğretim Denetmenlerinin Okul Öncesi

Yönelik Rehberlik

Rolleri, Bornova-İzmir:

Ege

Üniversitesi

Basımevi.

AYDIN, Mustafa. (1986). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: İM Eğitim Araştırma
Yayın Danışmanlık A.Ş.

BAŞAR, Hüseyin. (1995). Öğretmenin Değerlendirilmesi. Ankara: Pegem Personel
Geliştirme Merkezi.

BAŞAR, Hüseyin. (1999), Sınıf Yönetimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

BEHCET, Hasan. ( 1969).Kıbrıs Türk Maarif Tarihi (1571-1968). Lefkoşa.

BENGİHAN, Rifat; (2006) İlkokul Denetmenlerinin Görevlerini Gerçekleştirme

Düzeylerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Algıları, Lefkoşa: Yakın
Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi)

BİNBAŞlOGLU, Cavit. ( 1988),Eğitime Giriş. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.

BURSALIOGLU, Ziya. (198 I). Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri. Ankara: Sevinç
Matbaası.

BURSALIOGLU,

Ziya. (1969). Okul İdaresinde Yapı ve Davranış Yenilikleri.

Ankara: Beşnur Matbaası.

170

CAN, Niyazi. (2004). İlköğretim

Öğretmenlerinin

Denetimi

ve Sorunları,

Dergisi, (sayı:161) http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/161/can.htm.

Milli Eğitim

2008

ÇAGLAR, Mehmet ve REİS, Osman. (2007). Çağdaş ve Küryerel Eğitim Planlaması.
Ankara: PegemA Yayıncılık.

ÇIG, Dursun;

(2006)

İlköğretim Müfettişlerinin

Denetim Sonunda Getirmiş

Oldukları Önerilerin Yöneticiler Tarafından Yerine Getirilme Düzeyi ve Engelleri,
Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış yüksek lisans
tezi)

DÜNDAR, A. Atilla; (2005) İlköğretim Okullarında Yapılan Teftişin Okul Başarısı

ve Gelişimi Üzerine Etkisi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi)

EMİNSEL, A. Aziz; (1994) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Eğitimde Denetim

Hakkında Araştırma, Lefkoşa: KKTC Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Teftiş Dairesi

EMİNSEL, A. Aziz; (1997) Müfettişin El Kitabı, Lefkoşa: KKTC Milli Eğitim Kültür,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Dairesi.

EROGLU; Ercan ve ERDEN, Demet (2006), EARGED Okulda Performans Yönetimi

Modeli, Ankara, Milli Eğitim Basımevi.
ERSOY, Selda; (2002) İlköğretimde Teftiş Sistemi, Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

171

FERİDUN, Hüsnü. (1990). Eğitimle Bir Ömür, İstanbul: Seçil Ofset, Boğaziçi
Yayınları A.Ş.

FERİDUN, Hüsnü. (2001). Kıbrıs Türk Eğitiminin Tarihçesi (1571-1974), Lefkoşa.

FİDAN, Nurettin ve ERDEN, Münire. (1994). Eğitime Giriş. Ankara: Alkım Kitapçılık.

GAZİOGLU, Ahmet C. (1994). Kıbrıs'ta Türkler (1570-1878) 308 Yıllık Türk

Dönemine Yeni Bir Bakış, Lefkoşa: Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (CYREP).
GÖKÇE, Feyyat. (1994). Eğitimde Denetimin Amaç ve İlkeleri, Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 O, 73-74
GÖZÜTOK, F. Dilek. (2004). Öğretmenliğimi Geliştiriyorum, Ankara: Siyasal
Kitabevi.

GÜNALP, Öner; (2003) İlköğretim Yöneticilerinin Denetim Etkinliği, Lefkoşa:
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi)

HARRIS, Alma and BENNETT, Nigel. (2001). School Effectiveness and School

Improvement, Londra: Continuum:
IRKAD, Ulus. (1997), Kıbrıs Türk Eğitiminde Tarihsel Gelişmeler, Lefkoşa: Ada-M
Basın Yayın Ltd.

İstatistik Yıllığı, 1985. (1986). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başbakanlık Devlet
Planlama Örgütü, İstatistik ve Araştırma Dairesi, Lefkoşa.

172

İstatistik Yıllığı, 2006. (2008). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Başbakanlık Devlet
Planlama Örgütü, İstatistik ve Araştırma Dairesi, Lefkoşa.

KAPUSUZOGLU, Şaduman. (2004). Okula Dayalı Yönetimde Denetim Sisteminin
İşlevselliği ve Katkısının Değerlendirilmesi, VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,
İnönü Üniversitesi, Malatya: http://pegem.net/dosyalar/dokuman/226.pdf.

2008

KASAPÇOPUR, Ahmet. (2007). Avrupa Birliği Ülkelerinde Eğitim Denetimi,
http://tkb.meb.gov.tr/yayinlar/AB%20egitim.pdf,

2008

KA YA, Yahya Kemal. (1986), Eğitim Yönetimi. Ankara: Olgaç Matbaası, Bilim
Yayınları.

KA YKANACI, Münevver. (2003). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yönetim İşlerine

Verdikleri Önem ve Harcadıkları Zaman, Kastamonu Eğitim Dergisi, 11 (1), 137
KILIÇ, İsmail. (2006). Eğitim Örgütleri ve Bilgi Yönetimi, Eğitim Dergisi, 82, 51-54

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası. (1985). www.mebnet.net. (2008)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası. ( 1986). www.mebnet.net.
(2008)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (2005). Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi. www.mebnet.net
2009.

Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş, Görev
ve Çalışma Esasları) Yasası. (41-2006). www.mebnet.net. (2008)

173

NESİM, Ali. (1987),

Batmayan Eğitim Güneşlerimiz, Lefkoşa: K.K.T.C. Milli Eğitim

ve Kültür Bakanlığı Yayınları

OLGUN, Refik; (2005) İlköğretim Okulu Müdür ve Müdür Yardımcılarının

İlköğretim

Müfettişlerinin

Yapmış

Olduğu

Denetim

Etkinliklerine

İlişkin

Görüşleri, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi)

ÖZCAN, Arzu. (2008). Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe ve Matematik Öğretmenleriyle
Gerçekleşen İletişim Düzeylerini Belirleme, KKTC Milli Eğitim Dergisi, 2, 33-39

ÖZDEMİR, Tuncay; (2001) Çağdaş ve Demokratik Eğitimde Teftiş, Bolu: Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış doktora tezi)

ÖZMEN, Fatma ve GÜNGÖR, Ali. (2008), Eğitim Denetiminde Etik, İnönü

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, (15), 144

PASTIRMACIOGLU,

Değerlendirme,

Özge; (2005) Öğretmen Teftişine Yönelik Karşılaştırmalı

Lefkoşa:

Yakın

Doğu

Üniversitesi

Eğitim

Bilimleri

Enstitüsü

(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi)

RUSSELL, Bertrand. (2005), EğitimÜzerine, (Çev. Şebnem Duran). İzmir, İlya İzmir
Yayınevi

ŞAHİN, Turan; (2005) İlköğretim Düzeyinde Ders Denetimiyle İlgili Yeterlilikler

Hakkında Denetmen ve Öğretmen Görüşleri, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi)

~

~~

174

T.C.

Milli

Eğitim

Yaygınlaştırmasına

Bakanlığı,

Müfredat

Laboratuvar

Okulu

Uygulamalarının

İlişkin Yönerge (Kasım 1999), T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,

Tebliğler Dergisi, 62, (2506), 35

İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberi ik ve Teftiş Yönergesi. (Şubat 200 I).
Rehberlik ve Teftişin Amaç ve İlkeleri, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi,
64(2521)

TAŞDAN, Murat. (2008). Solidarity Between Colleagues in Contemporary Educational
Supervision (Çağdaş Eğitim Denetiminde Meslektaş Yarımlaşması) Ankara University,
Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2008, 4 I, (I), 75-76

TAYMAZ,

A. Haydar. (2005), Eğitim

Yöntemler. Ankara:

Sisteminde

Teftiş,

Kavramlar,

İlkeler,

Pegem A Yayıncılık.

TURAN, Fethi. (2005), Milli Eğitim Bakanlığında Alternatif Eğitim, Eğitim ve
Denetim Dergisi. 3, (7), 26

TÜMKA YA, Songül. (2000), İlkokul Öğretmenlerindeki Denetim Odağı ve
Tükenmişlikle İlişkisi, PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, (Özel Sayı)

ULUDÜZ,
Denetiminde

Sezgin;

(1996)

İlköğretim

Kurumlarında

Sınıf

İçi

Etkinliklerin

Müfettiş Davranışları, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi)

YURDAKUL, Hasan; (2003) İlköğretimde Teftişin Değerlendirilmesi,

Lefkoşa Yakın

Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)

175

EKl

ANKET

Sayın Eğitimci, hazırlamış olduğum anketle, Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri

Enstitüsü'nde

devam

etmekte

olduğum

Yüksek

Lisans

Programı'nda

hazırlamakta olduğum "İlköğretimde Denetimin Okul Başarısı ve Gelişimi Üzerine
Etkisi" adlı Yüksek Lisans tezi ile siz değerli eğitimcilerin denetimin okul başarısı ve
gelişimi üzerine etkisi ile ilgili görüş ve tutumlarınızı ortaya çıkarmayı amaçlamaktayım.
Sizlerin görüş ve önerileriniz çok önemlidir. Bu anketi doldurarak denetimin okul
başarısı ve gelişimi üzerine etkisinin ortaya çıkarılmasına destek vermiş olacaksınız.
Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler yer almaktadır. İkinci
bölümde ise yapılan denetimlerin okul başarısı ve gelişimi üzerine etkisi olduğu
düşünülen bir dizi ifadelere ne oranda katılıp katılmadığınızı belirtmeniz istenmektedir.
Bu anketle elde edilecek veriler, yalnızca araştırma amacı doğrultusunda kullanılacak ve
başka bir kişi veya kuruma verilmeyecektir.

Araştırmaya sağlayacağınız

katkı ve

desteğiniz için teşekkür ederim.

Salih Ünlüer
Yakın Doğu Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Yönetimi, Denetimi
Ekonomisi ve Planlaması Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans Öğrencisi
İletişim adresi: e-mail: salihunluer@yahoo.com, tel: 0542 8529188

176

KİŞİSEL BİLGİLER

I.Bölüm:

(Lütfen sizinle ilgili ifadenin karşısındaki kutucuğa "X" işareti koyunuz.)

1. Göreviniz :

O Öğretmen

O Müdür Muavini

0 Müdür

O Denetmen

2. Cinsiyetiniz:

0 Kadın

O Erkek

3. Eğitimdeki hizmet yıllarınız:

0 1-5 Yıl

0 6-1 O Yıl

0

O 21 Yıl veya Üzeri

16-20 Yıl

0 11-15 Yıl

4. Eğitim durumunuz :

O Ön Lisans

O Lisans

O Yüksek Lisans

O Doktora

5. Meslek yaşamınız boyunca geçirdiğiniz denetim sayısı :

o

o

O 3 veya 4

O

1 veya 2

O 5 veya Üzeri
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II. Bölüm:

GÖRÜŞ VE TUTUM ÖLÇEGİ
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Aşağıda denetimin okul, öğretmen, öğrenci gelişimi üzerine etkisi
olduğu düşünülen bir takım ifadeler verilmiştir. Lütfen verilen
ifadelere ne derece katılıp katılmadığınızı ilgili kutucuğa "X" işareti
koyarak belirtiniz.
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l. Denetmen, yeni başlayan öğretmenin mesleğe uyumuna yardım
eder.
2. Denetmenin sağladığı bilgilendirme, tavsiye ve destek okul
gelişimine katkı sağlar.
3. Denetim okulun tüm çalışanlarının mesleki motivasyonunu artırır.
4. Denetim, okuldaki öğretmenler ve diğer personel arasında iş bölümü
yapılmasına katkı sağlar.
5. Denetmen, okulda amaçlarından sapmış, gereksiz uygulamaları
tespit edip gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olur.
6. Öğretmenlerin denetim sırasında ortaya çıkan eksik yönlerinin
geliştirilebilmesi için gerekli eğitim seminerleri düzenlenme!idir.
7. Denetmen, okul-çevre ilişkisini geliştirecek önerilerde bulunur.
8. Denetimde özel eğitime muhtaç çocuklar için gerekli tedbirlerin
alınıp alınmadığı durumu kontrol edilir.
9. Denetmen, öğretmenin etkili ve verimli ders vermesi konusunda
rehberlik eder.
l O. Denetim öncesi okul içi sorumluluk paylaşımı artar, bu da okulun
başarısına olumlu katkı sağlar.
11 . Denetim, öğretmenleri mesleki eserleri izlemeye ve mesleki
çalışmalara katılmaya teşvik eder.
12. Öğretmenin mesleki yeni bilgiler ve gelişmelerle ilgili bilgi sahibi
olması okulun gelişimini ve başarısını etkiler.
13. Denetmen, okulda öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun
eğitim-öğretim yapılmasına rehberlik eder.
14. Denetmen, öğretmenler ve diğer okul çalışanları arasındaki
sorunların çözümünde yardımcı olur.
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15. Okulun temel başarısı, eğitim süreci sonunda mezun olan
öğrencilerin kazanımlarıyla ölçülür.
16. Denetmen, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmede
öğretmenlere rehberlik eder.
17. Denetim sırasında öğretmenin dersine hazırlıklı ve planlı bir
şekilde girmesine ilişkin rehberlik yapılır.
18. Okulun derslik ve diğer bölümlerinin genel temizlik ve bakımı ile
ilgili denetim yapılmalıdır.
19. Denetmenlerin de hizmet-içi eğitim seminerlerinde aktif görev
almaları gerekir.
20. Denetmen, eğitim-öğretim alanındaki yenilikleri okuldaki
personele aktararak onların gelişimini sağlar.
21. Denetmen, sınıf ve branş öğretmenleri arasındaki işbirliğin in
geliştirlmesine yardımcı olur.
22. Denetimde öğretmenin teknolojik gelişmelerden yararlanma
durumu kontrol edilir.
23. Denetmen sadece sorunların neler olduğunu belirlememeli, çözüm
önerileri de getirmelidir.
24. Denetmen okul ve sınıf seviyelerinin gerisinde kalan öğrencilerin
yetiştirilmeleri konusunda rehberlik eder.
25. Denetimde esas amaç sorunları birlikte çözüp eğitimi daha ileriye
götürmek olmalıdır.
26. Denetmen, başarılı bir eğitim-öğretim için gerekli olan sınıf
ortamının hazırlanmasında rehberlik eder.
27. Denetmen, öğretmenin öğrencilere okuttuğu dersin öngördüğü
hedef ve davranışları en verimli şekilde kazandırmasına rehberlik eder.
28. Denetmenler yönetici ve öğretmenlerin sorunlarını
paylaşmalıdırlar..
Anket bitti, teşekkür ederim.
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Ekil

ARAŞTIRMA ANKETİNİN ONAYI

Araştırma anketi, örneklem olarak seçilen ilkokullardaki müdür, müdür muavini
ve öğretmenler

ile Milli

Eğitim,

Denetleme,

Değerlendirme

ve Yönlendirme

Kurulu'ndaki ilköğretim denetmenlerine uygulanmadan önce, ilgili dairelerden gerekli
tüm izinler alınmıştır.
İzin, hem İlköğretim Dairesi Müdürlüğü'nden, hem de Milli Eğitim, Denetleme,
Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanlığı'ndan alınmıştır.
Araştırma anketiyle ilgili izin yazıları şu şekildedir.
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MİLLİ EGİTİM VE .KÜLTÜR BAKANLI GI

İLKÖGRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜGÜ
Sayı: İÖD.0.00-35/1-B/09

Lefkoşa
7.1.2009

Sayın Salih Ünlüer,

"İlköğretimde Denetimin Okul Başarısı ve Gelişimi Üzerine Etkisi" konulu anket
sorulan Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve okullarda görev yapan
müdür, müdür muavini ve öğretmenlere uygulanmasında bir sakınca görülmemiştir.
Anketi uygulamadan önce okul müdürlükleri ile temas kurulması ve uygulama
tamamlandıktan sonra da sonuçların Müdürlüğümüze ve Talim Terbiye Dairesi Müdürlüğü'ne
iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygı ile rica ederim.

"
B a~ti ce D'uzgun
Müdür(o.,

IBD

Tel
(90)(392) 228 3136 - 228 6893
Fax
(90) (392) 227 6599
E-mail meb@mebnet.net

Lelkoşa-KKTC
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MİLLİ EGİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIGI
TALİM VE TERBİYE DAİRESİ MÜDÜRLÜGÜ
Sayı:TTD.0.00.03-12·09/

l/

Tarih: 06/01/2009

MEDDYK BatkanlıOı,
Lefko,a.
ligi: MEDDYK.0.00-5-09/1 sayılı ve 05/01/2008 tarihli yazınız.
Konu: Sallh Ünlüer'ln " lıköOretimde Denetimin Okul Başansı ve Gelltlmi
Üzerine Etkisi " konulu anketi hk.

ligi başvuruda, K.K.T.C. Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı'nda görev yapan
denetmenlere yönelik hazırlanan anket soruları incelenmiştir.
Yapılan incelemede, anketin uygulanması müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.
Ancak anket uygulanmadan önce anketin uygulanacağı müdürlükle istişarede
bulunulup, anketin ne zaman uygulanacağı birlikte saptanmalıdır.
Anket uygulandıktan sonra sonuçlarının Talim Ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü'ne
ulaştırılması gerekmektedir.
·
Bilgilerinize saygı ile rica ederim.

Dr.Ha~k@·)
Müdür

M.S.K./
Tel
Fax
E-mail

: (90)(392) 2281791-228 3136
: (90) (392)227 6073
: m@@mebneı.net

Lefkoşa-KIBRIS
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