KKTC
Y AKIN DOGU UNiVERSiTESi
EGiTiM BiLiMLERi ENSTiTUSU
EGiTiM YONETiMi,

DENETiMi,

EKONOMiSi

VE PLANLAMASI

ANA BiLiM

DALI

iLKOKUL

YONETiCiLERiNiN

DEGERLENDiRME

PERFORMANSLARI

SiSTEMiNE

VE PERFORMANS

iLi~KiN DENETMEN,

OGRETMEN

GORU~LERi

YUKSEK LiSANS TEZi

Meltem UNBA Y

Damsman
Yrd. Doc. Dr. Kemal Akkan Batman

Lefkosa
Eylul, 2010

YONETiCi

VE

f

(/

(';;

( 0~

:o,
Egitim Bilimleri Enstitiisii Mudurlugu'ne,

-

?

'?

~
... . . tarn f m d an E-·
. y··onetmn,
. . D enetmu,
. . Ek onormsi
· · ve p~;'~t·
B u ca 1 isma junrmz
gitim
ra '\~as1 ~

..

.

~,(

Ana Bilim Dalmda YUKSEK LISANS TEZ c;:ALISMASI RAPORU olarak J.ai · l:rl~
edilmistir.

Baskan

Do<;:. Dr. Mehmet c;:AGLA

Dye

Do<;:. Dr.

Dye
(Darusman)

Onay
Yukandaki imzalann, adi gecen ogretim iiyelerine ait oldugunu onaylanm .

.5 .. .I .10../201 O

""i

c-fi

"·~

),\~./

II

ONSOZ

Gelisen bir toplumda egitimin onemi biiyuktiir. Y asamm ve toplumun hizla
degismekte

olan ekonomik,

teknolojik

ve siyasal

yapilann

etkisinde

donusumler yasandigt son yillarda egitimin kalitesi ve verimliliginin

kalarak

irdelenmesi

toplumlann geleceklerini olusturabilmek acismdan kacirulmaz bir ihtiyactir.
Yasamm ve toplumun degisim etkisiyle ortaya cikan ihtiyaclann
donusturulerek

egitim ortamlanna

kazandmlmasi

amaclara

onemli bir gorevdir, Bu gorevi

okul yoneticileri iistlenmektedir.
Egitimin verimli ve kaliteli bir nitelige sahip olmasi egitim ortammda
gerceklesen yonetici, ogretmen ve ogrenci arasmdaki iliskiye dayanmaktadir. Egitim
etkinliklerinin aksatildigi bu ortamlan okul yoneticilerinin yonetim becerileri ortaya
cikarmaktadir.

Egitimin kalitesinin ve verimliliginin

yoneticilerinin

performanslan

performanslanm

etkili olmaktadir.

artmlmasmda

Bu nedenle okul yoneticilerinin

tespit etmek egitim acismdan etkili olmaktadir.

Bu arastirmayla ilkokul yoneticilerinin performanslanmn
iliskin

goruslerin

performanslannm

kuskusuz okul

ortaya

cikanlmasi

amaclanmaktadir.

degerlendirilmesine

Ilkokul

yoneticilerinin

degerlendirilmesi konusunda, denetmen, yonetici ve ogretmenlere

fikir verici bir kaynak olacaktir.
Arastirmanm her asamasinda bana yol gosteren, goriis ve onerileriyle beni
yonlendiren,

yogun

cahsmalanmn

arasmda

bana

zaman

ayiran,

yardim

ve

desteklerini hicbir zaman eksik etmeyen danisman hocam Saym Yrd. D09. Dr.
Kemal Akkan BATMAN' a tesekkiirlerimi sunanm.
Yiiksek lisans 6gremm1m stiresince,
iiyelerine;
GURSOY'a·

goriis ve onerileriyle

derslerine

katildigrm

tum ogretim

bana destek olan hocam Saym Dr. Mustafa

'

Degerli zamanlanm ayirarak benimle goriisme yapan Ilkokul denetmenlerine,
yoneticilerine ve ogretrnenlerine, ozellikle Salih KOCADAL'a;

Ill

Arastirmamn
esirgemeyen

sevgili

sonuclandirma
arkadaslanm

asamasinda
Ali

bana yardimlanm
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elestirileriyle yon veren tez izleme komitesi
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babam Soner TA VUK(;UOGLU'na;
Ozellikle bu basanmda her zaman icin destegini yammda hissettigim, maddi
ve manevi destegiyle hep yammda olan ve bana giiven verip, her zaman basanli
olmam icin beni motive eden sevgili esim Ozden UNBAY'a; sonsuz tesekkiirlerimi
sunanm.

Meltem UNBA Y

i <;iNDEKiLER
Sayfa no
JURi UYELERiNiN iMZA SA YF ASI

i

ONSOZ

.ii

ic;iNDEKiLER

.ix

TAB LOLAR LiSTESi

xiii

~EKiLLER LiSTESi

x

OZET

xi

ABSTACT

BOLUM

xiii

I

oinis

1

1. Problem Durumu

1

1.1. Egitim

1

1.2. Okul

1

1.3. Okul Yonetimi

2

1.4. Performans ve Performans Yonetim Sistemi

3

1.4.1. Performans Kavrarru

3

1.4.2. Performans Yonetim Sistemi

5

1.4.3. Performans Yonetim Sistemi Amaclan

9

1.4.4. Performans Yonetim Sistemi Ozellikleri

12

1.4.5. Performans Yonetim Sistemi Asamalan

13

1.5. Performans Degerlendirme Tammi ve Onemi

15

1.5.1. Performans Degerlemenin Stratejik Yonetim Acismdan Onemi

18

1.5 .2. Performans Degerlemenin Orgut Acismdan Onemi

18

1.5.3. Performans Degerlemenin Cahsan Acismdan Onemi

,,

19

1.6. Performans Degerlendirrnenin Amaclan

,,

1.7. Performans Degerlendirme Sonuclanrun Kullamm Alanlan
1.8. Performans Degerlendirmenin Avantaj ve Dezavantajlan

19

,,

21

,

26

1.8.1. Performans Degerlendirmenin Avantajlan

26

1.8.2. Performans Degerlendirmenin Dezavantajlan

28

1.9. Performans Degerlendirrne Yontemleri

30

1.9 .1. Geleneksel Degerlendirme Yontemleri
1.9 .2. Cagdas Degerlendirme Yontemleri

31
37

1.10. Performans Degerlendirmede Karsilasilan Sorunlar ve Y apilan Hatalar
......................................
··················
45
1.11. Performans Degerlendirme Sisteminin Kurulmasi
1.12. Okul Yoneticileri
Degerlendirilmesi

ve

Okul

Yoneticilerinin

49
Performanslannm
,
62

1.13. Ilkokullarda Performans Degerlendirme Uygulamasi

65

1.14 Problem C-i.imlesi

67

1.15. Arastirmanm Amaci

68

1. 16 Alt Prob 1 eml er . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 6 8
1.17. Arastirmanm Onemi

69

1.18 Sayiltilar

69

1.19 Tanimlar

70

1.20 Sirnrhhklar

71

BOLUM II

n.on.t ARA~TIRMALAR

72

2.1 Yurtdismda Yapilan Arastirmalar
2.2 Yurticinde Yapilan Arastirmalar

72
82

VI

BOLUM

III

YONTEM

85

3 .1. Arastirma Modeli

85

3.2. Katihmcilar

85

3.3. Veri Toplama Araci ve Verilerin Toplanmasi

86

3.4. Verilerin Analizi

89

3.5. Arastirmanm Giivenirlik ve Gecerligi

90

BOLUM

IV

BULGULAR VE YORUMLAR

91

4.1. Gorusmenin 1. Sorusuna Yonelik Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri ve
Ogretmenleri Aracrhgiyla Ortaya Cikan Bulgular
91
4.2 Gorusmenin 2. Sorusuna Yonelik Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri ve
Ogretmenleri Aracihgiyla Orta ya Cikan Bulgular
93
4.3 Goriismenin 3. Sorusuna Yonelik Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri ve
Ogretmenleri Araciligiyla Orta ya Cikan Bulgular
95
4.4 Gorusmenin 4. Sorusuna Yonelik Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri ve
Ogretmenleri Aracihgiyla Ortaya Cikan Bulgular
98
4.5 Gorusmenin 5. Sorusuna Yonelik Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri ve
Ogretmenleri Araciligi yla Orta ya Cikan Bulgular
101
4.6 Gonismenin 6. Sorusuna Yonelik Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri ve
Ogretmenleri Aracihgryla Orta ya Cikan Bulgular
103
4.7 Gorusmenin 7. Sorusuna Yonelik Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri ve
Ogretrnenleri Aracihgiyla Orta ya Cikan Bulgular
105
4.8 Gorusmenin 8. Sorusuna Yonelik Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri ve
Ogretmenleri Aracihgiyla Orta ya Cikan Bulgular
108
4.9 Gorusmenin 9. Sorusuna Yonelik Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri ve
Ogretmenleri Aracihgiyla Orta ya Cikan Bulgular
111
4.10 Gorusmenin 10. Sorusuna Yonelik Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri ve
Ogretmenleri Aracihgiyla Orta ya Cikan Bulgular
113

BOLUM

V

SONUC:: VE ONERiLER

115

5.1 S0nu9

115

5.2 Oneriler

120

5.2.1. Uygulamaya Yonelik Oneriler

120

5.2.2. Arastirmaya Yonelik Oneriler

122

KA YNAKC::A

123

EKLER

129

EK I: Okul Yoneticilerinin Denetiminde Kullamlan Kriterler
EK II: Gorusme Formu
EK III: Katihmci Denetmen, Yonetici ve Ogretmenlerin Gorusme Formundaki
Sorulara Verdikleri Y amtlar
EK IV: Goriisme Formunu Uygulama izni

VIII

TABLOLAR LiSTESi
TABLO

Sayfa No

BOLUMI
Tablo 1.9. Performans Degerlendirme Yontemlerinin Avantaj ve Dezavantajlan .. 42
Tab lo 1.10. Eski ve Y eni Performans Degerlendirme Sistemlerinin Karsilastmlmasi
....................................................................................................

43

Tablo 1.11. Performans Degerlendirmede Yoneticiler, Astlanm Degerlendirirken,
Degerlendirme Oncesinde, Sirasmda ve Sonrasmda Gosterecekleri Birtakim Roller
...................................................................................................

54

BOLUMIII
Tablo 3.2.1. Cahsma Grubunu Olusturan Ilkokul Denetmen, Yonetici ve
Ogretmenlerinin Cinsiyete Gore Dagilmu

86.

Tablo 3.2.1. Cahsma Grubunu Olusturan ilkokul Denetmen, Yonetici ve
Ogretmenlerinin Cahstiklan Okula Gore Dagihrm

86

BOLUMIV
Tablo 4.1.4 Kanhmci Denetmen, Mudiir ve Ogretrnenlerin Performans
Degerlendirmesinin Kimler Tarafmdan Y apilacagi ile ilgili Goriisleri

92

Tablo 4.2.4 Katihmci Denetmen, Mudiir ve Ogrctmcnlcrin Performans
Degerlendirme Periyotlan ile ilgili Gorusleri

95

Tablo 4.3.4 Katihrnci Denetmen, Miidur ve Ogretmenlerin Ilkokul Yonetici
Performansmm Okulu Yonetme Actsmdan Degerlendirilmesi ile ilgili
Gorusleri

97

Tablo 4.4.4 Katilimci Denetmen, Miidiir ve Ogretmenlerin Ilkokul Yonetici
Performansmm Okulu Gelistirme Acismdan Degerlendirilmesi ile ilgili Gonisleri
......................... ··································
100
Tablo 4.5.4 Katilimci Denetmen, Miidur ve Ogretmenlerin Ilkokul Yonetici
Performansmm Okulu Degerlendirme Acismdan Degerlendirilmesi ile ilgili
Gorusleri
Tablo 4.6.4 Katilimci Denetmen, Mudiir ve Ogretmenlerin Performans ile ilgili

103

Dusunceleri

105

Tablo 4.7.4 Katihmci Denetmen, Miidur ve Ogretmenlerin Performansi Diisiiren
Etkenler ile ilgili Gorusleri

107

. Tablo 4.8.4 Katilimci Denetmen, Miidur ve Ogretmenlerin Degerlendirmede
Dikkate Ahnmasi Gereken Y aklasimlar ile ilgili Goriisleri

110

Tablo 4.9.4 Katilimci Denetmen, Mudiir ve Ogretmenlerin Performans
Degerlendirme Sonuclanrun Kullamlacagi Y erler ile ilgili Gorusleri

112

~EKiLLER LiSTESi
~EKiL

Sayfa No

BOLUMI
Sekil 1. Performans Yonetim Sistemi Asamalan

14-15

Sekil 2. Performans Degerlendirme Sonuclanmn Kullamm Alanlan

21

Sekil 3. Performans Bilgileri Modeli

59

"'

iLKOKUL YONETiCiLERiNiN PERFORMANSLARININ
DEGERLENDiRiLMESiNE iLi~KiN DENETMEN, YONETiCi VE
OGRETMEN GORU~LERi

OZET
Arastirma, Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgi'na bagli ilkokul yi::inetici
performansmm kimler tarafmdan degerlendirilecegi,
hangi

siklikla

yapilacagi,

gerektigi, performanslannm
oldugu,

degerlendirmede

degerlendirme

performans

degerlendirme

olcutlerinin

neler olmasi

nasil algilandigi, perforrnansi diisiiren etkenlerin neler
dikkate

sonuclannm

performans degerlendirmesinin

almmasi

kullamlacagi

gereken
yerlere

yaklasunlar

iliskin,

ve performans

ilkokul

denetmenleri,

yi::ineticileri ve i::igretmenlerinin goruslerini ortaya koymak amaciyla yapilmistir. Bu
amac dogrultusunda 2009-2010 i::igretim yihnda, nitel arastirma yi::intemi kullamlarak,
Lefkosa Bi::ilgesi ilkokullanndan

rassal yolla secilen 6 denetmen, 6 yi::inetici ve 12

i::igretmen goruslerine basvurulmustur.
yi::intemlerinden biri olan

icerik

Verilerin cozumlenmesinde

analizi

kullarulrmstir.

nitel arastirma

Arastirmada

kullamlan

gorusme formu arastirmaci tarafmdan hazirlanrmstrr. Gorusme formu 10 sorudan
olusmaktadir.
Arastrrmarun
konusunda
incelenme

uzman

gecerlilik
olan

istenmistir.

ve guvenirligi

kisilerden

bulgular,

Veri toplama,

rein nitel
yorumlar

bulgular,

yi::intemlere uzmanlar

yorumlar
onay

arastirma

yi::intemleri

ve sonuclar

hakkmda

ve sonuclann

vermislerdir.

ortaya

konmasmda

izlenen

inandmcilrgi

rein aynca 'katilimci

toplantismda,

arastirmaci, ulasilan sonuclar, veriden cikardrgi anlamlar ve kendi

teyidi'ne basvurulmustur,

Arastirmanm

'Katihmci

teyidi'

yorumlanm katihmcilarla paylasir ve gecerliligine iliskin degerlendirme yapmalanm
ister. Katilimcilann

tamarru, ulasilan

bulgularm

kendi

goruslerini

yansittigim

belirtmislerdir,
Arastirma bulgulanna

gore; ilkokul yi::ineticilerinin performanslan

i::igretmen, denetmen" tarafmdan degerlendirilmesi

"yi::inetici,

gerektigi; bu degerlendirmenin

"yilda iki kez, alti ayhk siirelerle" yapilmasi gerektigi; performans degerlendirme

olciitlerinde

okulu yonetme,

gelistirme

almmasi gerektigi; performanslanm
yetersizligi"

oldugu;

ve degerlendirme

kriterlerinin

dikkate

dusuren etkenlerin, "egitim politikalan ve biitce

degerlendirmede

dikkate

almmasi

gereken

yaklasimlann

"yabanci dil bilgisi" oldugu; degerlendirme sonuclanndan "mevkii yiikselmesinde ve
odtillendirmede''

yararlamlmasi; performanslannm

gelistirilmesi yonunde "hizmet

ici kurslann duzenlenmesi'' gerektigi sonucuna ulasilmistir.

Opinions Of Supervisors, Administrators and Teachers in Relation to
Performance of Evaluation of Primary School Administrators

ABSTRACT

Research has been done for the purpose to put forward the views of primary
school supervisors, administrators and teachers in relation to questions; who can
evaluate the primary school supervisors performance who are dependent to the
Ministry of national education, youth and sports, what should be the performance
evaluation criterion, how their performances are perceived, what are the factors
which decrease their performances and approaches which must be taken into account
in application of performance evaluation results. In the direction of this purpose
during the 2009-2010 school year periods, through employing qualitative research
methods, opinions of 6 supervisors, 6 administrators and 12 teachers which were
selected randomly from Nicosia district schools were applied. In the process of
analyzing the data one of the qualitative research methods which is called content
analysis method is employed. The Interview forms which were used in research were
prepared by researcher. Interview forms consist of 10 questions.
For the credibility of research examination was requested from qualitative
research experts in relation to findings, comments and results. Experts approved the
methods though which the data collections, observations, comments and results were
put forward. For the credibility of research "participant confirmation" also applied.
During the "participant confirmation" meeting researcher share with participants her
conclusions arrived, meanings derived from data and her own comments and ask
their evaluation of validity. All of the participants specified that the reached findings
reflected their views.
According to the research findings;

the performance of primary school

administrators are required to be evaluated by "administrator, teacher, supervisor",
this evaluation is required to be done "twice in a year within six month periods", in
performance evaluation criteria, administration, development and evaluating criterion
of school are required to be taken into account, that the factors decreasing the

/\IV

performances are the "education policies and insufficiency of budget", that in the
evaluation process the approaches required to be taken into account are "foreign
language knowledge", that the evaluation results required to be utilized in
"promotions and awarding" and that in the direction of developing the performances,
it is concluded that "organizing in service training courses" are required ..
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BOLUM

I

GiRiS
Bu boliimde problem durumu ifade edilmis, arastirmamn onemi ve amaci
belirtilerek, problem cumlesi olusturulup alt problemler tespit edilmis, simrhhklar,
sayiltilar, konu ile ilgili tammlar ve kisaltmalara yer verilmistir.

1. Problem Durumu

1.1. Egitim
Egitim, en yakm anlatimla hayatm baslangici ile baslayan ve hayat boyunca
devam

eden

bir

bilgilenme

siireci

olarak

degerlendirilehilir.

Basit

gunluk

ahskanhklardan, karmasik projelere kadar bircok davrarus kahbmi, sosyal anlayislan,
toplumsal yasama iliskin duzenleri mesleki bilgileri egitim siireci icinde kazamyoruz.
Egitimin ozunde bilgi ve beceri kazarumi yer almaktadir (Fmd1k91,2006: 229).
Ugras alam insamn daha etkin, verimli ve tatmin olmus bir hayat surdiirmesi olan
insan kaynaklan yonetiminin vazgecilmez araclanndan birisi de hie kuskusuz egitimdir.
Dolayisiyla, hangi rolde ve konumda olursa olsun gunumuz insam icin egitim, yasanan
gelismelere, luzh degismelere uyum saglamak amaci ile elimizdeki en onemli arac
durumundadir (Fmd1k91,2006:230).
Egitim sistemi, orgun egitim ve yaygm egitim olmak iizere iki alt boliimden
meydana

gelmektedir.

Orgiin egitim belirli yas gruplanndaki

bireylere,

onceden

belirlenmis amac ve programlara bagh olarak belirli bir surelerde, okul adi verilen
mekanlarda yurutiilen diizenli egitimi ifade etmektedir (Ozden,2005:67) .

1.2. Okul
Okul, egitim hizmetinin uretilip sunuldugu bir yerdir. Eger okul, bir orgut olarak
ele almacak olursa, onu bir hizmet orgutii olarak nitelendirmek miimkiindur. Okul,
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cevresinden

aldigi basta ogrenci

teknoloji

vb.) belli

egitilmis

insanlan

saglayan,

bu

degisiklikler

icinde

ogretmenler
uzmanlan,

iinin

olarak

dogrultuda

yardimiyla
sunan,

program

ise kosan,

okulun

ve

olarak belirli bir insan grubuna,
hizmeti sunan toplumsal
cesitli

rol ve statiilerde

ve diger personel
hizmetliler)

(Ozden,2005:

cevreye

isleyisini

surecleri

(program,

ogretmen,

egitim

hizmeti

degerlendirerek

gozden

gecirerek

ve

donutler

gerektiginde

cahsan acik sosyal bir sistem olarak

Baska bir ifade ile okul, belirli bir mekanda, belirli bir rol yapisi ve belirli

bagh

egitim-ogretim
yaptsi

alt sistemler

yapmak suretiyle varligmi surdurmeye

tammlanabilir.
amaclara

olmak iizere, diger kaynaklan

olmak

bir sure, planh

ve programh

bir hizmet orgutii olarak nitelendirilebilir.
gorevliler

(memurlar,
uzere

belirli

teknik

bulunmaktadir.
personel,

gruplandmlabilir.

Bunlar,

saghk

Okulu,

Okul

yoneticiler,

personeli,

egitim

okul miidiirii

yonetir

108-109).

1.3. Okul Yonetimi
Egitim yonetimi ve okul yonetimi ifadeleri bazen birbiri yerine kullarulmaktadir.
Bunlardan egitim yonetimi, okul yonetimine gore daha kapsamli bir ifade olup bir insan
bilimi olarak yanm yuzyili geride birakan, sosyal bilimlerdeki diger gelismelerden de
etkilenen disiplinler arasi bir cahsma alamdir. Okul yonetimi ise egitim yonetiminin bir
alt uygulama alam olarak okulun yonetimini kapsamaktadir (Ozden, 2006:99).
Sistem yaklasmu acismdan bakildigmda egitim sistemi icinde okul bir alt sistem
olarak kabul edilirse, egitim yonetimine

oranla okul yonetimi de aym durumda

gorulebilir, Buna gore okul yonetimi, bir bakima egitim yonetiminin srmrh bir alanda
uygulamasi olarak tammlanabilir. Bu bashk altmda egitim yonetiminin bir alt alam
olarak cagmuzda

okul mudurliigun temel islevleri ve yeterlilik alanlan iizerinde

durulmustur. Geleneksel olarak okul rnuduruniin, teknik, insani, kavramsal konularda
yeterliliklere

sahip olmasi

ongoriilmekte

olup temel gorevi, okulun

amaclanna

ulasabilmesi icin gerekli olan kaynaklann saglanmasi, yonetim siirecleri ve islevleri
uzerinde yogunlasmakta idi. Yapilan arastirmalar, okul miidiiriinun geleneksel rol ve
sorumluluklanmn

degistigini, cagcil okul mudurunun

gorev ve sorumluluklannm,

liderlik, iletisim, grup surecleri (takim kurma, kalite cemberleri olusturma, sosyallesme,
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orgutsel butunlesme

vb.) , program

gelistirme,

ogretme

ve ogrenme

surecleri,

performans degerlendirme gibi bircok farkli bashklar altmda toplandigrm gostermektedir
(Ozden, 2006:101-102).
1.4. Performans ve Performans Yonetim Sistemi
1.4.1. Performans Kavrarm
Y onetim, saghkh planlama yapmak, dogru kararlar vermek ve surekli gelismek
icin orgiit performansma iliskin dogru bilgiyi surekli ve zamamnda almak ister. Orgutun
performansma

iliskin

yaklasimlanndan
tartisilan

dogru

verilere

ulasmak

icin

kullamlacak

birisi de, son yillarda insan kaynaklan

performans

degerlendirme

yaklasurudrr.

degerlendirme

yonetimi alanmda cokca

Gunumuz

rekabet

ortammda,

kurumlann en degerli kaynagi olan insan gucunun dogru yonlendirilmesi, kurum ve
isgoren cikarlan acismdan hayati onem tasimaktadrr. Kurumlann gelisimi ve buyiimesi
icin

insan

kaynagmm

dogru,

etkin

ve

adil

degerlendirilmesi

onemlidir.

Bu

degerlendirme ne kadar dogru yapihrsa, cahsan o oranda motive olacak ve kurum da
hedefleri dogrultusunda basanyi 90k daha kolay yakalayacaktir ( Tasdan, Oguz, 2007:
88-89).
Dunya olceginde baslayan degisim egilimleri varolan sistemleri onemli olcude
degistirirken, orgut yapilan icerisinde bireysel performans, kalite ve verimlilik gibi
kavramlan

merkeze alan yeni anlayislan da beraberinde getirmektedir. 1970'li yillarda

ortaya cikan bu yeni anlayislarla birlikte, kuresel degisim paradigmalannca olusturulan
rekabetci pazar yapisi, basta egitim orgiitleri olmak uzere tum orgutlerdeki isgorenler
icin yeni performans olcutlerinin belirlenmesine onciiliik etmistir. Kalite ve verimlilik
kavramlan bu yeni beliren performans olciitleri ile birlikte kiiresel rekabetci pazarda
ayakta kalmaya cahsan tum orgiitler icin oldugu kadar egitim orgutleri icin de anahtar
bir nitelik tasimaktadir. Bu nedenle yeni yeterlilik alanlannm ongordugu bireysel ve
orgutsel performansm yonetimi orgutler icin kacimlmaz hale gelmistir. Tum orgutler
urettikleri hizmetlerin niteligi ve icerisinde bulunduklan

kiiresel pazarm bir geregi

olarak bu yonde degisme egilimi icerisindedir ( Boyaci, 2006: 1).
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Performans, yabanci kokenli bir sozcuktur ve Turkce'ye edim olarak cevrilmistir.
Gunliik konusma

ve yazi dilinde

'edim'den ziyade

'performans'

daha yogun

kullamlmaktadir. Insan kaynaklan yonetimi acismdan performans, bireyin butunlugil ile
orgut hedeflerinin etkilesiminin

sonucu olarak tammlanabilir.

Performans sozcugu,

belirli bir zaman birimi icerisinde iiretilen mal veya hizmet miktan anlammda da
kullamlabilir. Bu anlamda, performansi orgutiin "etkinlik" , "verimlilik" ve "91kt1"s1
olarak ele alanlann sayisi oldukca fazladir, Akal(2000), performans kavramma iliskin
olarak, orgutun belirli bir zaman sonucundaki 91kt1s1 ya da cahsma sonucudur. Bu sonuc,
orgut amacmm ya da gorevinin yerine getirilme derecesi olarak algilanmahdir. Bu
durumda performans, orgut amaclanrun gerceklestirilmesi icin gosterilen turn cabalann
degerlendirilmesi olarak da tammlanabilir (~ahk,2003: 7,8,9).
Kokeni Fransizca "performance"

sozciigune dayanan performans kavrammm

sozluk anlami "basanm, verim giicii"diir. Performans kamu yonetimi sozlugunde; "is
basanrm, herhangi bir iste gosterilen basan derecesi" olarak tarumlanmaktadir (Cetin,
2006). Diger bir sozluk acihmi ise "direnc, takat suundir." (TDK okul sozliigii, 1994).
Performans,

calisanlann

gorevlerinin

basan

derecelerinin

ifade edilmesidir

(Byars,2000:275).
Erdogan (1991), performansi, "isgorenin, kendisi 19m tammlanan, ozellik ve
yeteneklerine

uygun olan isi, kabul edilebilir simrlar icinde gerceklestirmesidir"

biciminde tammlarken, Bas ve Artar ( 1991), performansi, "bir isi yapan bir bireyin, bir
grubun

ya da bir tesebbusun

o isle amaclanan

hedefe

yonelik

olarak neleri

saglayabildiginin nicel ve nitel olarak anlatirmdir" seklinde tarumlamistir.
Performans, amacm gerceklestirilme derecesidir. Bir isi yapan bireyin, grubun ya
da orgutun o is aracihgryla, hedefe gore nereye ulasabildigini gosterir. Dolayisiyla
performans, isgorenin gorevinde ne yapmasi gerektigine iliskin beklentilerle, gercekte ne
yaptigi arasmdaki iliskinin bir fonksiyonudur. Isgorenin gorevini gerceklestirmek icin
yaptigi her islem ve eylem bir performans davramsidir. Orgutsel davrams acismda
performans,

isgorenin

orgutsel

amaclan

gerceklestirmek

icin

gorevi

ile

ilgili

eylemlerinin ve islemlerinin sonunda elde ettigi iiriindur. Bu iiriin mal, hizmet, diisiince
tiiriinden

olabilir.

Performans;

gorev

cercevesinde

onceden

belirlenen

olcutleri

5

karsilayacak

bicimde,

gorevin yerine getirilmesi

ve amacm gerceklestirilmesi

ortaya konan mal, hizmet ya da dusiincedir (Helvaci.Zt'Oz:
Performans
dogrultusunda

genel anlamda,

156 ).

belirli bir amaca yonelik

olarak yapilan planlar

ulasilan noktayi, baska bir deyisle elde edilen kalite ve kantite yonleriyle

belirleyen bir kavramdir
Performans

(Amavut,2007:

genel anlamda

8).
amach ve planlanrrns

edileni nicel ya da nitel olarak belirleyen
gerceklestirilmesi

icin gosterilen

(Tamam,2005:

bir kavramdir.

tum cabalann

bir etkinlik sonucunda

Performans,

degerlendirmesi

elde

orgut amaclanrun

olarak da tammlanabilir

8) .

Performans,

orgiitlerde

calisma davramsirun

tammlanabilir.

yoneticiler

bir sonucudur.

birimin ve orgutun amaclanna,

anlamda

yonunde

acismdan

Performans,

niteliksel ve niceliksel katkilanrun

performanslanmn

guclu

performansmi

yukseltmek

etkilenecektir.

Orgutun

isgorenlerin

performanslanm

da

ve isgorenin

isgorenin ya da grubun, ilgili olduklan

Bu nedenle, bireysel is performansi

isgorenlerin

onemli bir konudur

yiikseltmek

toplam olcusu olarak

orgut acismdan

onemlidir.

ya da zayif olmasmdan,
yoneticinin

gorevi

yoneticinin

Bireysel
orgut

olduguna

de

gore,

sorumlulugundadir

(Ak<;akanat,2009:4).
Y apilan tammlar isigmda, performans
gore,

bir

isi yapan

gerceklestirilmesi

bireyin,

grubun

kavrammm

ya da orgutun,

tamrmm, belirlenen
isi

amacma

kosullara

yonelik

olarak

yonunde ortaya konan mal, hizmet ya da dusunce turunde elde edilen

iirunler seklinde ozetlemek miimkiin olabilecektir.

1.4.2. Performans Yonetim Sistemi
Performans

yonetim sistemi, is yerinde cahsani tesvik etmek, gelistirmek,

verimliligini artirmak ve odullendirmek amaciyla yapilan olcme degerlendirme siireci
olarak tammlamr (Mathis,2002: 89).
Performans Y onetim Sistemi, performansm planlanmasi,
gelistirilmesi

asamalanndan

olusmaktadir.

degerlendirilme

Bu asamalann gerceklestirilmesi

ve
icin

performansm hangi kriterlere gore, kimler tarafmdan ve hangi yontemler kullamlarak
planlanacagi, degerlendirilecegi ve gelistirilecegi belirlenmektedir. Performans kriterleri,
standartlan,

degerlendirilenler

ve performans

yontemleri

belirlenerek

performans
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yonetim sistemi olusturulmaktadir. Performans Yonetim Sistemi olusturulurken dikkat
edilmesi

gereken

orgamzasyonun

en

ve

onemli

1~91

husus,

sendikalannm

degerlendirenlerin,
sistemden

degerlendirilenlerin,

beklentilerinin

belirlenmesidir

(Dilsiz,2006: 46).
Performans Y onetimi, cahsanla yonetici arasmda 90k yonlu ve siirekli iletisime
dayanan, karsihkh beklentileri belirleme ve gorus birligine varma amaci tasiyan bir
ortakhktir. Cahsanlann yapmalan gereken isleri, gerektigi gibi yapmalanm saglayan bir
sistemdir. Y ilda bir kez, yalmzca diisiik performans goruldugunde, form doldurularak,
insanlan daha fazla ve hizh cahsmaya zorlamak icin gozdagi vermek degil, kapsamh bir
surectir. Performans
tarafmdan

Y onetim Sistemi aslmda bir iletisim modelidir.

cevaplanabilecek,

"Benden

ne beklenmelidir?",

"Nasil

Cahsanlar
yapiyorum?",

"Gelecekte ne yapmam gerekir?", "Daha iyisine ihtiyac duydugumda nelere yardim
ederim?"

tarzmda

gerceklestirebilmek

sorular,

isletme

icinde,

icin nesnel olcutler sunar.

performansi

istenen

boyutlarda

Temel olarak, performans yonetim

siireci, organizasyonun performansim yonetmek icin cesitli sistemleri nasil kullandigim
tarif eder. Bu sistemler;

strateji gelisimi ve yeniden gozden gecirme; yonetim

muhasebesi; hedeflerle yonetim; finansal olmayan performans kriterleri - gayri resmi;
finansal

olmayan

degerlendirme

performans

kriterleri

-

resmi;

tesvik/prim

plam;

personel

ve yeniden gozden gecirmeyi icerir; fakat bunlarla snurh degildir

(C:::etin,2006: 75-77).
Performans
faaliyeti

olarak

degerlendirme

degil

de,

kavrammi

dinamik

bir

statik

surec

anlamda

olarak

ele

bir

degerlendirme

alarak,

cahsanlann

performanslanm planlama, degerlendirme ve gelistirmeyi amaclayan ve konuya daha
genis bir acidan yaklasan orgutsel sistem, gunumuzde

Performans Yonetim Sistemi

olarak adlandmlmaktadir (Ozsoy,2005: 5).
Performans

yonetim

sistemi,

gerceklestirilmesi

beklenen

organizasyonel

amaclara ve bu yonde cahsanlann ortaya koymasi gereken performansa iliskin ortak bir
anlayism organizasyonda yerlesmesi ve cahsanlann bu amaclara ulasmak icin gosterilen
ortak

cabalara

yapacagi

katkilann

duzeyini

artmci

bir

bicimde

yonetilmesi,

degerlendirilmesi, ucretlendirilmesi ya da odullendirilmesi ve gelistirilmesi surecidir,
Performans yonetim sistemi, calisan ile performans yoneticisinin

birlikte gelisme
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amaclanm tartismalanna ve bu amaclara ulasmak icin ortak bir plan yapmalanna ortam
yaratmaktadir.

Gelisme planlan,

organizasyonun

amaclanna

ve cahsamn

mesleki

gelismesine birlikte katkida bulunmadir. Performans yonetimi, dar anlamda cahsanlann
degerlendirilmesi, derecelendirilmesi,

iicretlendirilmesi ve gelistirilmesi surecinin alt

yapismi olusturan bir insan kaynaklan fonksiyonu olarak gorulebilir. Ancak, gercekte,
performans

yonetimi, "Hedeflerle

odaklanmasi, yeteneklerinin

Yonetim"

anlayisiyla

ozdestir. Cahsanlann ise

gelistirilmesi ve adanmamn saglanmasi icin amaclann

belirlenmesi ve bunlara ne oranda ulasildrgmm olculmesidir (Baruts;ugil,2002: 125 126).
Performans yonetimi ortak sisteme hedef belirleyip performans degerlendirme
ve gelistirme siirecini icerir, Performans yonetiminde amac; cahsamn, performansi ile
sirketin stratejik amaclanna destek saglamaktir, Performans yonetimi ile cahsarun ve
yoneticinin hedefi tammlamr, yeteneklerini gelistirir, degerlendirilir ve sirketin amacma
ulasmasmda cahsanm performansma olan katkisi vurgulamr (Dessler,2005: 310).
Performans yonetimini, orgutu istenen amaclara yonetmek amaciyla, orgutiin,
mevcut ve gelecege iliskin durumlan ile ilgili bilgi toplama, bunlan karsilastirma ve
performansm surekli gelisimini saglayacak yeni ve gerekli diizenlemeleri, etkinlikleri
baslatma ve surdurme gorevlerini yiiklenen bir yonetim siireci olarak tarumlanmaktadir
(Amavut,2007: 9).
Performans yonetimi, farkh yonetim kuramlan

icerinde ifade edilmesine

karsm, bagimsiz ve ozel bir yonetim sistemi olarak ortaya 91k1~1 1980'lerin sonlarma ve
1990'lann baslanna karsihk gelir. Isgorenlerin orgut icinde basit bir isgucumin otesinde
bir deger olarak kabul edilmesi,

gudulenmesi,

karar alma sureclerine

katihmi,

isgorenlerin ve orgutiin surekli gelistirilmesine iliskin felsefesiyle performans yonetimi
sadece bir yaklasim olmanm otesinde icinde sistemlerin tasarlandigi ve gelistirildigi
altematif bir yonetim felsefesi olarak dogmustur. Performans yonetim sistemi basitce,
bir yapi icerinde bir grup etkinligi iceren surecler butunu olarak tammlanmaktadir. Bu
yapi icerisinde performans yonetimi isgorenlerin isteki performanslanm ifade eden "Ne
yapti?" ve "Ne kadar yapti?" sorulanna verilecek yamtlardan daha fazlasim icerir.
Performans yonetimi; geri bildirim, gelisme ve belgeleme gibi amaclan biinyesinde
banndiran

karmasik

bir

surectir,

Orgutlerdeki

performans

yonetim

sistemlerini

yapilandinrken bireyler ve surecler uzerine ayn ayn odaklaruhr. Bu kavramsallastirma
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performans

yonetirninin

yonetimine

onemli

iliskin bir baska tammlama

Bu tamma gore performans
ve anlayism
tamm

ve ayirt edici sistemsel

performansmm

dayamr.

Bunun

isgoren ve yoneticisi
kesintisiz

nedeni,

arasmda ortak beklentilerin

devam eden bir iletisim

yonetiminin

temel

Performans

ise isgoren - yonetici iletisimi uzerine odaklamr.

acikca ortaya koyuldugu

isgoreninin

gercegine

yonetimi

bir ozelligidir,

ancak

isgorenle

performans

siirecidir.

beraber

yonetiminin,

Bu

yapilacagi

bireyin

orgutsel

amaclara iliskin uretecegi ciktilan isgoreni disanda birakarak tek basma degerlendirmek
yerine gerceklestirilmesi

gereken performansi

bir biittin olarak algilanmasi
performans
iletisim,

yonetimi,

beraber

cercevesinde,

ve buna iliskin bir isbirligini

performans

ve gelistirme
yonetiminin,

soylenebilir,

sureci

olarak

ozellikle

Bu surecte; isgorenin

ifadesinin

nasil olculecegi,

performansm

ortaya konur (Boyaci.Zutxi;
Performans
yonetim anlayisuu
yetenekli

ve

onundeki

gerektirir.

kaynaklanna

sureci
temel
'isi

isgoren ve yoneticisinin

nasil gelistirecekleri,

is performansmi

engeller ve be engellerin nasil kaldmlabilecegi

oncelikle

bir surectir ve bu surecin basansi

Performans

yonetimi

isgorenlerin

Gelecekte

daha fazla onem vermeleri

gerekli politika ve stratejileri

iletisimi

yerine getirmesi beklenen

enerji

basanh

ve

cabalanndan

gerektigini

orgutler,

kullanabilecegini

yonetimi,

arasmda

gerceklesen,

surecidir.

Bu siirec, isgorenden

yaptigr isin orgutiin hedeflerine

ortakhga

dayah,

yapmasi beklenilen

yonetimi,

egitim orgutlerinde

sahip

olduklan

insan

olacaktir. Bu amacla, genelde tum

yonetiminin

denetcisi

bicimde

simdiden anlayan ve bu dogrultuda

orgutler, ozelde ise egitim orgutleri performans
Performans

gerekli

performanslanmn

Bu gereklilik

olacak

belirleyip uygulayanlar

ogrenmelidirler.

guclii bir

surecinin etkili sekilde yonetilmesi,

yardimci olabilir. Bu nedenle isgorenlerin

hissettirmistir.

Bu tammlar

ne bicimde katkida bulunacagi,

tum orgutler icin onemli bir oncelik haline gelmistir,
de kendini

devam eden bir

14-17).

yonetimi,

becerikli

yararlamlmasma

- yonetici

somut bicimde ne sekilde tammlanacagi,

bir araya gelerek isgorenin var olan performansiru

Bu anlamda

tammlanabilir.

isgoren

islevlerin neler oldugu, isgorenin orgutun amaclanna
iyi yapmak'

ongormesidir.

yonetici ve isgoren arasmda iki yonlu kesintisiz

ogrenme

iizerine odaklandigi

isgoren, yonetici ve orgutim amaclanmn

ne anlama geldigini ve nasil

bir isgoren ile onun en yakm

etkilesimsel,

siirekli

temel is fonksiyonlanna,

nasil katkida bulunacagma,

bir

iletisim
isgorenin

bir isi iyi yapmamn

somut
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terimlerle neyi ifade ettigine, isgorenin performansim olusturmak, guclendirmek ve
gelistirmek

amaciyla

performansmm

isgorenin

ve denetcinin

nasil olculecegine,

performans

ortaklasa

nasil calisacaklanna,

engellerinin tammlanmasma

1~

ve bu

engellerin iyilestirilmesine iliskin acik beklentilerin ve karsihkh anlayism olusmasim
icerir (<;ahk,2003: 11-12).
Performans

yonetimi,

uzlasilan

amaclarla

iliskili

olarak

performansm

incelenmesinin, geri bildirim ve hedef belirlemenin onemini ortaya koyan, yonetim
biliminin belli bir alamdir. Isgorenlerin calisma davraruslanm ve iininlerini tammlama,
degerlendirme ve guclendirme noktasmda butunlestirilmis bir surectir. Iyi gelistirilmis
performans yonetim siireci, orgutleri bu ogeler olmaksizm orgiit tasanmmi yapmamaya
yo nl endirir.
Performans yonetim sistemini tum bu tammlar cercevesinde, ozellikle belli bir
surec icerisinde isgoren ile yonetici arasmdaki iletisimdir. Onemli olan cahsarun
gelistirilmesi, desteklenmesi, verimliligin artmlmasi ve orgiitun hedeflerine ulasilmasim
saglamaktir.

Boylelikle,

performanslannm

gelecekte

nasil gelistirilecegi,

basanh

olacak

isgoren

ile

yoneticinin

herhangi bir engel karsismda ne yapacagi,

performanslanmn nasil olculecegini kapsayan bir sistem olarak tammlayabiliriz.

1.4.3. Performans Yonetim Sistemi Amaclarr
Performans yonetiminin genel amaci, orgutun etkinliklerini, kendi becerilerini ve
katkilanru surekli iyilestirmeleri icin, bireylerin ve gruplann sorumluluk ustlendikleri bir
kultur olusturmaktir.
Orgutlerde

performans

yonetiminin

uygulanmasmm

bazi nedenleri

vardir.

Bunlar:
•

Isgorenlere geri bildirim ve destek saglamak.

•

Miikemmel performans sergileyen isgorenler yetistirmek ve boylece de
performansi yuksek bir orgiit olusturmak.

•

Isgorenlerin performansmm belirlemek ve gelistirmek.

•

Isgorenlerin egitim ve gelisim ihtiyaclanru belirlemek.

•

Hem kariyer gecis planlamasi hem de basan puanlamasi 19m merkez
noktasi ya da mekanizmasi olusturmak.
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•

Orgutun

stratejik

plam

dogrultusunda

performans

gelistirmek

ve

ilerletmek.
Performans
•

yonetiminin

Isgorenlerin,
icin,

amaclan asagidaki sekilde belirtilmektedir:

halihazirda

mevcut

yapmakta

yeterliliklerinin

olduklan

isleri daha iyi yapabilmeleri

degerlendirilmesini

ve

gelistirilmesini

saglamak.
•

Isgorenlere

gelecekte

ustlenecekleri

yeni gorevler

rein yeni yeterlikler

kazandirmak.
•

Orgiitsel hedeflerle,

•

Yoneticilere,
hedeflerine

isgoren hedeflerini

orgutun

is hedefleri

donusumunu

butimlestirmek.

ile bu hedeflerin

isgorenlere

aktarmak

bolum

amaciyla

ve birey

gereken iletisim

ortami yaratmak.
•

Isgorenlere,

yoneticiler

ve

musterilere

olculmesi icin gerekli performans
•

Ucret

yonetimi,

isgoren

yapilacak

olciim kriterlerini

secimi,

kariyer

isin

sonuclannm

vermek.

planlama,

bireysel

gelisim

planlan ve orgutsel yedekleme planlan arasrnda bagmti kurmak.

•

Performans

sonuclan,

kendi kendini

degerlendirme,

geri bilgi akisi ve

gelisim arasrnda tutarli ve gercekci bir gecis agi olusturmak.
•

Orgut

yonetimine,

isgorenlerin

performanslanmn

orgutun

biitiinsel

gelisimine destek olmasi icin imkan sunmak.
Bu tammlann
bireysel

sonucunda,

performans

olarak hem de takim halinde

surekli

gelisimini

saglayabilecekleri

yonetimini

orgut siireclerinin
bir kiiltur

sureklilik ozelligi tasiyan ozellikler olusturmaktir
Performans
saglayan

yonetim

bir dizi amaclan

sisteminin
bulunmaktadir.

yonelik amaclar ve arastirmaya

olusturulmasmda

planlamasmda,

hem

ve kendi bilgi becerilerinin

olusturmak,

orgutun

performansrnda

(<;:ahk,2003: 15-17).

organizasyonlann
Bu amaclar

daha

yonetsel

etkin

cahsmasim

amaclar,

gelistirmeye

yonelik amaclar olmak uzere iic ana grupta toplanabilir.

Yonetsel amaclar; iicretlendirme,
kararlann

genel amaci, isgorenlerin

yukseltme,

ortaya cikmaktadir.

egitim-gelistirme

programlannm

transfer, isten cikarma gibi yonetsel

Gelistirmeye

yonelik

hazirlanmasmda,

amaclar,

kariyer

damsmanhk

ve
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rehberlik

desteginin

bulunmasmda

one cikrnaktadtr,

motivasyon
performans

verilmesinde,

duzeyinin

guclu
Arastirmaya

belirlenmesinde,

ve

gucsuz
yonelik

yonlerle

ilgili

amaclar

gelecekteki

geribildirimde

ise is tatmininin

hedeflerin

ve

saptanmasmda,

duzeyini etkileyen faktorlerin ortaya cikanlmasmda ve cahsanm performansi

ile organizasyonun
Performans

amaclan arasmdaki iliskinin incelenmesinde
yonetiminin

giindeme gelmektedir.

uc ana grupta toplanan amaclan daha aynntil: olarak su

sekilde siralanabilir:
•

Organizasyonel

hedeflerin

acik

tammlanmis

bireysel

hedeflere

olan performans

kriterlerin

donustiirulmesi.
•

Hedeflerin

gerceklestirilmesi

19m gerekli

belirlenmesi.
•

Belirlenen

kriterlere

gore

cahsanlann

zamamnda

ve

adaletle

degerlendirilmesi.
•

Calisanlardan

beklenen

karsilastmlmasi
•

Yonetici

performans

sonuclanyla

gerceklesen

basannm

ve anlayis

ortammm

ve degerlendirilmesi.

ve cahsan

arasmda

etkin bir iletisim

yaratilmasi.
•

Performansm

gelistirilmesi

19m

yonetici

ve

calisarun

ortak

caba

hare am as 1.
•

Calisanlann

basanlanmn tanmmasi ve odullendirilmesi.

•

Organizasyonun

ve cahsanm guclu ve zayif yonlerinin

tarumlanmasi.

•

Geribildirimle

cahsanlann

motivasyonlarmm

desteklenmesi

ve

artmlmasi.
•

Egitim-gelistirme
saglanmasi

Performans

ve kariyer

(Barut9ugil,2002:

ise son verme gibi cesitli alt sureclerin
17).

19m yonetime

gerekli

bilginin

ve isgorenlere

donuk planlama

126 -127).

yonetim sistemi, orgutun butunune

basta olmak iizere, geri bildirim, gelistirme,

sunar (Boyaci,2006:

planlama

degerlendirme,

yonetilmesinde

butceleme,
butimcul

odullendirme

ve

bir amac sistematigi
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Ozetle performans
artmnak,

degerlendirmek,

orgutun hedefleriyle

yonetim sisteminin
odiillendirmek

amaci, cahsarun potansiyelini

ve geri bildirim

iliski kurarak siireclerin yonetilmesini

saglayarak

gelistirmek,

calisanlann

ve

saglamaktir.

1.4.4. Performans Yonetim Sistemi Ozellikleri
Performans yonetim sistemi uygulanan organizasyonlann

sahip olduklan ayirt

edici ozellikler sunlardir (<:;etin,2006: 78):
•

Tum calisanlara aciklanan gorev tammlan vardir.

• i~ planlan ve bu planlan basarmak

icin uygulanan surec hakkmda duzenli

olarak bilgilendirme yapihr.
•

Toplam kalite yonetimi ve performansa dayah iicretlendirme politikalan
yiiriitilliir.

•

Beyaz yakalilar ve iscilerden 90k, kidemli yoneticilerin performanslanna
odaklamlir.

•

Performans

gereksinimlerinin

anlatilmasmda,

resmi

degerlendirme

surecleri ve CEO sunumlan, bir yol olarak kullamhr.
•

Diizenli olarak performans degerlendirme ciktilanru temel ahr.

•

Performans degerlendirme sonuclan iicretle iliskilendirilir

Performans yonetim sisteminin ozellikleri ve icerigi, orgutiin ozel ihtiyac ve
kosullanna uyumlu, stratejik ve hedeflerini icerir nitelikte olmalidir. Bu niteliklere sahip
olmamasi durumunda, orgutsel yapida catisma kacimlmaz hale gelir. Gerektiginde orgut
kultiiriinu ve yapisirn
sureklilik

yeniden

ozelligi dikkate

sekillendirebilmelidir.

almdigmda,

performans

Degismenin
yonetimi,

kacimlmaz

bu degisimi,

ve

orgiit

kultiirunden baslayarak ve siirekli gelise, degisen orgiit kultuni yaratarak basarabilir.
Orgutsel hedeflerin gerceklestirilmesi icin; bu hedefler acik, anlasihr ve uygulanabilir
olmahdir. Tamamen gerceklerden uzak, utopik ve ayaklan yere basmayan hedefler,
isgorenlerin gozunde inandinci olmayacaktir.
Performans yonetiminin bir orgutun, bir isgorenin amaclanni gerceklestirmesi
olarak dusunmek gerektigini belirtmektedir. Etkili bir performans yonetim sisteminin bir
orgiitiin alacagi kararlarda,

cahsmalannda ve kaynaklann dagitimmda

kose tasi

oldugunu ileri siirmektedir. Performans yonetim sisteminin ise sunlan icerdigini ifade
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etmektedir:

orgutim

biitiin

isgorenlerin

becerilerini,

amaclanyla

amaclara

iletisim

kurmak.

artirmasi

icin ihtiyac duydugu

gelisme

Isgorenlerin

ve ogrenen

degerlendirme

baglantih

uygunluga

alanlan

yerine yil boyunca

dikkat

yapilarak

olarak

gerekli

acikca

performanslan
Performans

ortaya

incelenmis

yonetme"

Bu

olur,

katkilar saglar. Performans
odul sistemlerini

surecte

sistemlerini,
teknolojisiyle

isgoren cahsma

ve

19 -20).
yardim

ile uzlasilan

amaclara

egitime

geribildirim
hizmetleri

duyulan
elde

eder,

alrrns olurlar.

gorev cercevesinde

beklentilerinin

daha yapici ve daha objektif geri

yapmasi, kisisel gelisim ve egitim ihtiyaclanru
daha verimli

olmasi

performans

is stratejileriyle

belirlemeyi,

davramsim,

guc birligi yapilmasmi

yonetimi

isgorenler

isgoreninden

iliskilerinin

Hedef

isi oldugunu

insanlara

baglarmnda

yonetimi, hedef belirlemeyi,

ayarlar.

yogunlasir.

ve damsmanhk

kapsar ve isgoren baglammda

davramslanm

degil herkesin

uzerine

olmasi, isgorenine

astlanyla

uygulamalanm

tesvik edilir ve orgiitteki insanlar bu konuda

rehberlik

farkmda

ve gelistirme

subjektif

ile son bulur (<;ahk,2003:

kazandmlmasi

vermesi, daha etkin rehberlik

daha etkin planlamasi,

cahsma

cikar.

yonetim sistemi, surekli

ceker. Yilda bir kez yapilan

duyarlar. Performans

yonetim sureci, yoneticinin

net ve acik bir bicimde
bildirimler

Performans

ve performansim

siireci ile baslayip yonlendirme/geribildirim

gelismeleri

becerilerin

analiz

tammlamak

sadece yoneticilerin

"kendini

ve orgute gereksinim

gereksinim

acik bir

objektif degerlendirme

yonetiminin

yonetimi,

edilerek ve rehberlik

yonelik

gore analiz etmek. Isgorenlerle

ile devam eder ve gelisim planlamasi

Performans

yoneticilere

Butun

belirlemek.

vurgular. Isleyisi, hedeflerin belirlenmesi
degerlendirme

etmek.

en iyi performansnu

orgiit felsefesine

tercih eder. Performans

durumlan

performans

i~ stratejisiyle,

onemli

degerlendirmeyi

ve

ilgili olarak isgorenin
degerlendirmeyi,

isgoren

gerektirir (Helvaci,2002:

yoniinde

katilimiyla

odul

ve isyen

157).

1.4.5. Performans Yonetim Sistemi Asamalari
Performans

yonetim

sistemi;

performansi degerlendirebilmek

bireysel

performansm

planlanmasi,

bireysel

icin gerekli kriterlerin belirlenmesi,

organizasyona

uygun olarak belirlenen yontemlerle performansm degerlendirilmesi,

degerlendirilen

bireye

performansma

iliskin

geribildirim

saglanmasi

ve mevcut

performansmi

gelistirebilmesi icin kisinin desteklenmesi ve yonlendirilmesi, performans degerlendirme
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sonuclanrun iicretlendirme, egitim, kariyer yonetimi ve isten ayirma gibi bireye iliskin
kararlann almmasmda temel olusturmasi gibi onemli unsurlan icerir.
Performans yonetimi bir anlamda adim adim ilerleyen asamalar butunudur
denilebilir. Performans yonetimini anlayabilmek icin bu asamalan tek tek gozden
gecirmek gerekmektedir. Her adim bir oncekinin gelisimine gore yonlendirilir, Y ani
belirli standartlara bagh kalman, cizgisel isleyen bir siirec degildir.

1. Performans

Planlama

Arnaclar ve benzer perforrnans
hedeflerinde sorumluluk alma konusunda
anl asrnava varrl masi ve bunun kurulmasi.

~

3. Karsrhklr Geribildirim
Gorti~meled
Yoluyla
Dtizeltici ve Adapte Edici Ortak Harekct
Arzu edilen faaliyetlere bag hlrk ve gcl isirnsel
hedeflerin kabul edilmesi.
A

'
2. Perfor mansm

Degerlcndfrilmesi

Gercek ve planlanan perforrnansm mumkun
oldugu yerde nesnel olarak oli;:iihnesi ya da oznel
olarak deger bic ilrnesi.

Sekil 1

Sekil I 'de performans yonetiminin asamalan performans planlama, performans
degerlendirrne ve karsihkh geribildirim gorusmeleri yoluyla duzeltici ve adapte edici
ortak hareket seklinde verilmistir. Bu modelde performansm planlamasi asamasmda
iletisim toplantilan ongoriilmustur. Geribildirim ve performans gelistirme surecleri de
tek isim altmda toplanarak son asamada yer almistir (Cetin, 2006: 83-85).
Performans

yonetim

programmm

basansmdan

emin

olmak

rein biitiin

yoneticilerin ve isgorenlerin performans yonetimi surecine ait basamaklan uygulamalan
orgutun gelecegi acismdan faydah olabilir. Asagida verilen basamaklardan her biri
performans yonetim sureci icinde bir onceki basamakta kazamlan bilginin uzerine
yapilandmlmaktadir,
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Gorev Sorumluluklannin Gozden Ge9Jrilrtresl ya da Gun.cellenrnesi'

Basaniak 1

1..,.--....---'---~..l:..-""-'---'~-~~~} Perforrnans
Bireysel Performans Plaru

Basarnak2

13asamak3

L

Planlarria

I}

Yany1I Degerlendirrnesi

Performansm

Yonetlmi
Darusmanhk Yaprlrnast ve Geri Bildirirn"]

Basamak 4

Verilrnesi

I§ Goh)nleriri bt

Basarnak 5

•••
DeJjsrlendihneleri

f
Basamak 6

dlagan Perforrrrans Degerfendirme·

Basamak 7

Perfqrmans Degerleridirme Tarl19n1alaril

Basamak9

I}

Bireysel Geligim Plant

Basamak 8

1 ·

Performans

Perforrnans

I

Perfonnans ~eli9im Plant

((;ahk,2003: 24-25)
1.5. Performans Degerfendirme Tammi ve Onemi
Degerlendirme, olcme sonuclanm bir olcute vurarak olculen nitelik hakkmda
bir deger yargisina varma siirecidir. Degerlendirme
cahsmahdir.

i9

ve dis musterilerin

gerceklestirebiliyor?

ve

kurumun

bireysel
stratejik

sureci iki konuyu saptamaya

gereksinimlerini
misyon

ve

kurum

hedefleri

ne olcude
ne

kadar

gerceklestirebiliyor? (Tamam,2005: 8)
Performans degerleme ile kisinin herhangi bir konudaki etkinligini ve basan
duzeyini belirlemeye yonelik cahsmalan kast ediyoruz. Etkinlik duzeyi ve basanyi
olcmek oldukca zor bir istir. Bu zorlugun baslica nedenleri, soz konusu olanm, bir
insana yonelik degerlendirme olmasidir. Diger bir zorluk ise performans veya basannm
subjektif bir kavram olmasidir, Ancak siibjektifligine ve insan yonelik bir degerlendirme
olmasma ragmen performans degerleme, insan kaynaklan yonetiminin vazgecilmez
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uygulamalanndan
bireylerin

biridir. Perfonnans

cahsmalanru,

etkinliklerini,

degerleme kurumda gorevi ne olursa olsun
yeterliliklerini,

fazlahklanm,

yetersizliklerini

kisacasi bir biitiin olarak tum yonleriyle gozden gecirilmesidir, Kisilerin gerek kendi
kendilerini

gozden gecirmeleri

gerekse kurum tarafmdan

zaman zaman gozden

gecirilmesi, isgal ettikleri rolun gereklerini ne diizeyde yerine getirdiklerini gormek
bakimmdan onemlidir (Fmd1k91,2006: 297, Dilsiz, 2006:17, Ozsoy,2005: 3, Kaynak,
Billbill,2008: 270).
Biz, butun insanlar birbirinden farkhyiz. Boylece her kisi isini farkh sekilde
yapar. Kim daha yuksek performansla isini gerceklestirirse promosyon ve maas artist
almaya hak kazamr. Bu nedenle standartlara uygun olarak cahsanlann performanslanm
olcmek dogru olur. Tum performans degerleme sistemlerinde yapilan ortak hata,
cahsanlann birbirleriyle karsilastmlmasidir.

Tartisma yontemi kullamlarak dusunceleri

karsilastirmak yapilabilir ancak; cahsanlan her zaman birbirileriyle karsilastirmak uygun
degildir (<:;igir,2006: 5).
Performans

degerlendirme

cahsanlann

is performansmm

belirlenmesi

19m

iletisim ve ideal gelisme plam olusturma surecidir (Byars,2000: 275).
i~i degil, isgoreni ve onun basansim ya da isteki basansizhgmi degerlendiren
performans degerleme tekniginin bazi kaynaklarda "basan degerlemesi", "yetkinligin
olcumii", "verimliligin degerlendirilmesi",

"calisanm degerlendirilmesi"

ya da kamu

kuruluslannda oldugu gibi, "tezkiye", "sicil" gibi isimler seklinde kullamldigm tamk
olunmaktadir (Sabuncuglu,2005: 184).
Performans

degerlendirmesi;

gercek

anlamda

ortak

bir

cahsmaya,

bilgi

alisverisine, gerek hatalar ve gerekse basanlar acismdan sorumlulugun paylasilmasma
ve egitim-gelismeye olanak saglayan dinamik bir sistemdir. Performans degerlendirmesi
bir baska acidan, bireyin gorevindeki basansim, isteki tutum ve davraruslanm, ahlak
durumunu ve ozelliklerini biitiinleyen ve cahsarun organizasyonun basansma
katkilanrn

degerlendiren

planh

bir : arac

olarak

tammlanmaktadir.

olan

Performans

degerlendirme, bir yoneticinin, onceden belirlenmis standartlarla karsilastirma ve olcme
yoluyla, isgorenin isteki performansim degerlendirmesidir. Bu degerlendirme sonucunda
yoneticiler gelecekle ilgili projeksiyonlanm

daha basanh bicimde yapabilirler. Orgut
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amaclanru

gerceklestirmede

belirlemede

performans

Performans
degerlendirme

degerlendirme,

islemi

performans

incelemesi,

kariyer

yonetimi

toplama

sistemidir.
arastirma

gelecege

kariyer

planlama

konusundaki

3, Helvact.ZuuZ:

Cahsamn

performans

oldugunu

amaclanru

belirlemede

degerlendirme
gelisim

saglanmakta

performans

etmek ve degerlendirmek
Performans
basansiru,

orgutler

uygulanmasmda

performansi

oldugu

konusunda

performansi

degerlendirmek,

performans

hedeflerini

ayarlamaktir

(Taman,2005:

89, Bayram,2006:

49).

(Dessler,2005:
bireysel

son derece

katkida

hedeflerine

310).
katkilann

onemlidir.

bulunulmaktadir.

ulasip

amaclan

saglamr.

kariyer

kisisel

Kurumlar
kontrol

6).

dogrultusunda

degerlendirmedir.

neler
Y apilan

ulasmadiklanm

(Akcakanat.Zfltl'):

orgutun

bilgi ahsverisi

gelistirme

90k yonlii iletisim tesis edilerek

gelisime

hatalanm

bir veri

gecmis donemdeki

ve amaclara

icerisinde

gelistirmeye,

ihtiyaclanm

gidermek icin yonetici geribildirim,

icin kullanmaktadirlar

tu tum ve davranrslanm,

belirlemeye,

ile

saptanmasi,

zamlan

degerlendirmesi

olcutlerini

egitim

gerekli

olmak,

ilerletmek olmahdir

orgutsel

arasmda

degerlendirmesi

ihtiyaclanrun

158, Tasdan, Oguz,2007:

degerlendirme,

ile orgiit ve isgoren

degerlendirme,

ve terfi durumlanm

yardimci

gerceklestirmede

degerlendirme

nicin

ya da yapilacak

eksiklerini

ve

icerisine

icin 90k onemli

egitim ve gelisme

kararlar

performans

sayesinde,

calisam

sonuc

uygulamak

potansiyel

ve tesvik saglar. Hedef, performansi
Orgut

26).

ahsverisi

gelistirme,

katkida bulunmak,

yonelik

saptamak ve iicret duzenlemelerini
8, Ozsoy,2005:

ve

degerlendirmesinin

gelismesine

gecirmek,

bilgi

sayisi,

performansi

vermistir:

gozden

oldugunu

93).

Performans

sure giden performansm

cahsanlann

ve odul sistemlerini

su sonuclan

neler

(~ahk,2003:

cahsanla

degerlendirmesi

degerlendirmesi,

saptama,

katkilann

islerini ne kadar iyi gerceklestirdiklerini

bu konuda

aym zamanda
performans

bireysel

onemi yadsmamaz

sonra

(Mathis, Jackson,2002:
Performans

ve

calisanlann

ve daha

Degerlendirme

yapilan

amaclara

degerlendirmenin

girmektir.

iliskilidir.

ve

isgoren

isteki

Y apilan degerlendirme

Bu sayede

yonetimine

egitim ihtiyaclanm
ve

odul

sisteminin

yarar saglar,

Performans

degerlendirmenin

sekilde aciklanmaktadir.

yonetim,

orgut ve cahsan

acisindan

onemi

su
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1.5.1. Performans Degerlemenin Stratejik Yonetim Acismdan Onemi:
Performans
gecirilmesi

degerlendirme

oncelikle

herhangi

icin gerekli bireysel davrams ve sonuclan

bir

stratejinin

belirlemede

hayata

gorev ahr.

Degerlendirme sistemleri, stratejilere uygun kriterlerin kisilere aktanlmasmm yam sira
bu tiir davramslann
anlasilmasmda

da

orgutun soz konusu yasam evresinde nicin onemli oldugunun
yardimci

olur. Yani,

stratejilerin daha net anlasilmasi ve

benimsenmesinde de degerlendirme sistemleri etkilidir.
• Stratejilerin
performans

gelismesi ve kolayhkla

degerlendirme,

diger

uygulanmasmi

yonetsel

kararlann

saglamak

(ornegin

acismdan

terfi,

egitim,

ucretlendirmeye iliskin kararlar) etkili bir sekilde almmasma olanak saglar.
• Performans degerlendirmenin

diger bir onerni de insan kaynagma iliskin stratejik

veri iiretmesidir. Degerlendirrne

sonuclanna

dayah

olarak orgutler, var olan ve

gelecekte ihtiyac duyulacak insan gucune iliskin veriler saglayabilirler.
Performans
olusturulmasmda
arasnrmalarda

degerlendirme

da onemli bir potansiyele
stratejilerin

uygulanmasi

geleneksel olmayan, cahsanlann
hedef

yeni

belirleme

surecinin

stratejilerin

formule

sahiptir. Konunun

yonu kadar

bu yonu yapilan

ele ahnmarnistir,

donemsel hedeflerle degerlendirildigi

orgiitler

rein

edilmesi/

Ozellikle
sistemlerde,

yeni stratejiler olusturulmasinda onemli

derecede katki sagladigi belirlenmistir.

1.5.2. Performans Degerlemenin Orgilt Acismdan Onemi:
Basan degerlendirmesi aym zamanda bir yonetim ve gelistirme araci olup,
var olanla olmasi gerekeni karsilastirmaya, basanya engel olan etkenleri saptamaya,
gerekli onlemleri almaya dayanan ve calisan ile orgutu gelistirmeyi hedefleyen bir
denetim aracidir Dolayisiyla

basan

degerlendirme

bireysel ve orgutsel gelismenin

gereklerini saptayan, potansiyeli ortaya cikaran, orgutiin surekli ve verimli olmasmi
saglayacak temel verileri sunan onemli bir yonetim faaliyetidir. Bu yonuyle de orgut
icin onemi buyiiktur.
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1.5.3. Performans Degerlemenin Calisan Acismdan Onemi:
Degerlendirme, cahsamn

isinde ne seviyede basanh oldugunun belirlenmesi

ve ideal bir gelisme plam hazirlamak uzere bunun cahsana iletilmesi siirecidir Basan
degerlendirmesi

cahsanlarda,

kendileri hakkmda ne olduklan ve ne olabilecekleri

duygusunu gelistirerek, yetenek ve etkinliklerini artrrmalanni saglamaktadir. Ancak
bu

noktada

bilme

istegi

ile

bilme

hakkmda

korkusu

nasil

iliskisi

Cahsanlann

kendileri

istemelerinin

yanmda, basanlannm diger calisanlann

bir degerlendirme

yaprldigim

bilmek

basanlannm altmda kaldigmi

ya da objektif kriterler icerisinde degerlendirilmediklerini
hata yapma olasihgi

gozden kacmlmamahdrr

ogrenmeleri

durumunda

artacagi gibi, motivasyonun azalmasi, yapilan degerlendirmeyi

kabul etmekte direnc gosterme gibi durumlar da ortaya cikabilecektir (Pehlivan, 2008:
27-29).
Performans degerlendirmesi, organizasyon acismdan onem tasidigr kadar cahsan
acisindan da deger tasir. Cahsanlar,

ozellikle basanh olanlar, cahsmalannin karsrhgmr

gormek isterler. Bunin iyi niyetini ve calisma gucunu ortaya koyarak cahsan bir kisi,
dusuk

performansh

degerlendirildigini

ve

ise

karsi

gordugiinde,

ilgisiz

davranan

moral bozuklugu

bir

kisiyle

yasayacak

aym

sekilde

ve giderek

cahsma

isteksizligi artacaktir. Ote yandan, yapilan degerleme sonucu ile cahsan eksiklerini
gorme

firsati

bulacagmdan

bunlan

giderme

ve

yetenekleri

gelistirme

olanagi

kazanacaktir, Bu acidan bakildigmda, performans degerlemesi bir bakima, cahsaru ise
yoneltme ve ozendirme araci olarak da nitelendirilebilir. Ozellikle daha 90k cahsma ve
yeteneklerin

daha verimli bicimde kullamlmasi halinde cahsanlann

ekonomik ve

psikolojik anlamda odullendirilmesi ise ozendirmeyi daha kolayhkla saglayabilecektir.
Aynca, objektif olcutlere gore uygulanan bir performans degerlendirmesi

cahsanda

yiiksek moral ve organizasyona moral duygusu yaratacaktir (Barutc;ugil,2002: 178-179).
\
1.6. Performans Degerlendirmenin Amaclarr
Performans degerlendirmesi,
Oguz,2007).

orgiitlerde bircok amaca hizmet eder (Tasdan,
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•

Cahsanm
potansiyeli

mevcut

Cahsanm

ile daha fazla sorumluluk,

arasmda fark olusturabilmek

(Armstrong,
•

potansiyeli

simdi ve gelecekteki

icin cahsana gereken kilavuzu saglamak

1988: 166, <;etin,2006: 30).
performans

verilmesine

yardimci

166, Barutcugil,

duzeyine

gore

iicret

artist

ve

odul

olmak ve basanyi bu yolla ozendirmek

2002, Fmd1k91,2006: 293, Dildiz,2006:

diizeyine

karar

(Armstrong,1988:

3 l,Sabuncuoglu,2005:

186).
•

Yoneticiler,

isgoren icin yaptiklan

kararlar icin kullamrlar
•

degerlendirme

isgorenlerin

yetersiz olduklan

isgorenlerin
Cahsanm

ortaya

ile isgoren egitim ve yetistirme
ancak hizmet ici egitimle

konulur.

Egitim

performanslanna

guclu ve zayif yonlerini

Performans

degerlendirme

geribildirimler

ve gelistirme

bakarak

uygun ortam saglamr. (Armstrong,
•

belirleyerek

verilen

performansim

isgoreni

de saglar (Tasdan, Oguz,2007,

belirlenir,

duzeltilebilecek

(Tasdan,

1988:166, Dilsiz,2006:

orgutun

ihtiyaclan

programlannm

belirlenebilir

beceri
etkililigi,

Oguz,2007).

gelistirmek

Cahsan ve onun isi hakkmda dogru bilgi elde etmek.

•

Iyilestirme

•

Cahsanlann verimliligini

•

Beklentiler

•

Iyi performansi

•

Kotu performansi

icin

31).

nasil

gordugune

iliskin

<;etin,2006: 30, Boyaci.Zouo:

•

basansiz

isgoren hakkmda

(Tasdan, Oguz,2007).

Performans

ve yetenekleri

degerlendirmeleri,

27).

icin fikirler ve firsatlar yaratmak.

konusundaki

ve is tatminini artirmak .
belirsizlikleri

gelistirmek

calisamn

ve endiseleri azaltmak.

ve daha da gelistirmek.

belirlemek,

nedenlerini

durumunun

yeniden

ve cozum
gozden

yollanm

ortaya koymak,

gecirilmesini

istemek

(Boyaci.ZfXlo: 27, Sabuncuoglu,2005: 186).

•

Cahsanlann odaklanmasuu saglamak.

•

Y onetim becerilerini gelistirmek.

•

Cahsanlar arasmdaki iliskileri gozden gecirmek ve duzelterek grup cahsmasiru
artirmak.

•

Yonetici ile calisan arasmdaki iletisimi artirmak ve isin amaci bakimindan belli
bir anlatis duzeyine ulasmalanm saglamak.
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•

Cahsamn

is hakkmda

ilgi duydugu

konulan

saptamak

amaclan arasmda bir uyum saglamak (Baruts;ugil,2002:
•

Insan kaynagina

•

Test degerlendirilmelerinde

•

Insan giicu planlamasi

ve bu ilgi ile orgutun
182).

iliskin stratejik veri iiretilir.
bir kriter olarak kullamhr

icin personel

envanteri

(C:::ahk,2003: 48).

hazirlamak

(Sabuncuoglu,2005:

185).
•

Onemli idari kararlann

almmasmda

"adam kayirmayi"

azaltmaktir

(Dilsiz,2006:

31 ).

Yukanda
"orgutte

belirtilen

calisanlann

tarafmdan

unsurlarla

birlikte

performans

iyiden kotiiye dogru siralanmasi

oncelikle anlasilma ve benimsenme

herkes tarafmdan

oldugu dinamik cahsma
miimkundiir

ortammm

(Bayram,2006:51)

degil, orgutsel

derecesinin

asgari seviyede yerine getirilmesinin
surekli muhafaza

degerlendirmenin

amacim;

amaclann

ortaya cikanlmasi,

astlar

amaclann

temin edilmesi ve herkesin mutlu
edilmesi"

seklinde de ifade etmek

.

1.7. Performans Degerlendirme Sonuclarmm Kullamm Alanlart

Performans degerleme zorlu bir siirectir. Bu surecin sonunda hedeflenen, kisilere
kendi calismalan

ve cabalan

hakkmda

bilgi vermek

onlan

yeni cabalar

icin

yureklendirmektir.
Cahsan kisi

-

..

Cahsma
sureci

.
.

Performans
olciimii

--,.. Sonuclann
kullarulmasi

'\

Bilgilendinne

Sekil 2
Sekil 2'de de goruldugii gibi performans degerlemede elde edilen sonuclann
yeniden kisiye ulastinlmasi

esastir. Performans olcumu ile girisilen zorlu cabanm

meyvelerini verebilmesi sonuclann en etkin, verimli ve yararh bicimde kullamlmasmi
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gerektirir. Aksi halde ise yaramayan bircok veri kullamlmayan sayisal sonuclar ile karsi
karsiya kalmz.
Performans degerleme sonuclan genel olarak kisilerin kariyer yonetiminde, ucret
yonetiminde motive edici diger maddi ve diger sosyal ozendiricilerin belirlenmesinde,
terfi, rotasyon, is genisletme, isten uzaklastirma, egitim ihtiyaclannm belirlenmesi gibi
bircok alanda kullamlabilir.

Performans

degerlendirme,

personelin

orgut amaclan

dogrultusunda ne derece etkin ve verimli oldugu, kisaca personelin isteki performansmm
degerlendirilmesidir. Bu degerlendirme sonuclan ile personelin isini yap1p yapmadigr
belirlenir. Degerlendirme sonuclan cahsamn da bilgisine getirilir. Bu sekilde cahsmalan
istenen diizeyde aym sekilde devam etmesi, cahsmalan yetersiz olanlann da kendisini
gelistirmesi saglanmahdir. Performans degerlendirmesi, degerlendirenlerin goruslerini
yansrtip, objektif ve adil olmahdir ki sonuclar giivenilir olsun ve sistemden beklenen
fayda da saglanmis olsun (Amavut,2007: 27).
Performans degerleme sonuclanmn kullamlabilecegi bazi alanlar sunlardir:
•

Ucret Yonetimi

Buradaki onemli ilke performansi dusuk olanlarm dusuk iicret almalan, performansi
yiiksek olanlann yiiksek iicret almalan gibi basit bir iliski kurulmamasi geregidir.
Oncelikli amac yiiksek performans ve yiiksek basanyi odiillendirmek, basansizliga degil
basanya odaklanmak olmahdir. Bunun icin performansi arzulanan diizeyde olmayanlarm
maasma ortalama bir artis, performansi yiiksek olanlann ise daha yiiksek bir maas
almalan tercih edilmelidirff'mdtkci, 2006).
Performans degerlemesi ile yoneticiler personelden kimlerin lokomotif, kimlerin vagon
oldugunu tespit ederler. Lokomotifler yiiksek performans ve basanlan

ile isletmeyi

basandan basanya gotururler. Dolayisi ile yoneticiler lokomotiflerin vagonlara gore
ayncalikh olarak ek iicret, prim gibi diizenlemeleri ile motive edip bu basanlannm
siirekliligini

devam ettirmek

zorundadirlar,

Eger bu ayncalik

goz ardi edilirse

lokomotifler de vagonlar gibi olup, basansinda gerileme gozlenecektir(Amavut,2007:
27). Degerlendirme sonucu ulasilan bilgi; iicret artist, ikramiye, egitim, disiplin/terfi ve
diger

yonetsel

(Palmer,1993:9)

etkinliklere

iliskin

kararlann

ahnmasmda

kullamlmaktadir,
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Performansa dayali ucret sistemi; cahsanlan daha iyi cahsma, kabiliyet ve yeterliliklerini
gelistirme yonunde motive eder. Basanrun, yeterliligin onemli oldugu hakkmda mesaj
verir, cahsanlan performanslanna ve yeterliliklerine gore odullendirmenin adil oldugu
gorusimun benimsenrnesini saglar (Pehlivan, 2008:35) .
•

Kariyer Yonetimi ve Terfiler

Performans

degerleme

sonuclan,

kisinin i~ basanlan,

icerdigine gore onun gelecekteki basanlanm

iliskileri hakkmda

veriler

tahrnin araci yani kariyer planlamasi

bakimindan da kullamlabilir. Performans degerleme sonuclanna gore basansi kamtlanan
kisilerinin kariyerlerinin gelistirilmesi daha ust yonetim kademelerine hazirlanmalan soz
konusu olmahdir (Fmdikci, 2006: 338).
Kariyer yonetimi, kisinin kurum icindeki statiisii itiban ile yukselmeye uygun kisilerin
uygun

statulere

dogru yonlendirilmesi,

gerekli hazirhklann

yapilmasi

ugrasidir.

(Amavut,2007:28)
Performans degerleme sonuclanru, idari yonetim tazminat, promosyon, isten cikarma ve
kuculme gibi uygulamalarda kullamr. Ayru zamanda performans degerleme sonuclan,
cahsanm

guclu yonlerini

tespit, buyiime alanlanm

tespit, kalkinma

planlamasi,

yoneticilik ve kariyer planlamasmda da kullamhr (Mathis, Jackson, 2002:94).
Terfi karan verilirken liyakat ve basan duzeyi ile kidem esas almmaktadir, Cogunlukla
kidemin terfi icin daha onemli bir faktor olduguna inamlsa bile, simdiki isinde basanh
olan ve bir iist gorevin gereklerini yerine getirebilecek ancak kidemi digerlerine gore
daha az olan cahsanlann daha terfi ettirilmesi daha uygundur (Pehlivan, 2008: 32-33).
•

Stratejik Planlama

Stratejik planlama, hemen her isletmede hatta her sosyal kurumda tepe yonetim veya
idare edenler tarafmdan belirlenen ileriye yonelik vanlmasi planlanan genel amaclan
icerir (Fmdikci, 2006: 339).
Her bolum kendi hedefleri dogrultusunda elemanlan arasmda gorev dagihrm yaparak ve
stratejik plamn uygulanmasma yardim ederek bu hedefleri bireysel duzeyde belirlenrne
ve gerceklestirilmesi
bireysel

planlar,

surecini yiirutiirler. Boylece, organizasyonun

hedefler

haline

donuserek,

gerceklestirilmeye calisihr (Dilsiz, 2006: 34)
•

Egitim Ihtiyacmm Belirlenrnesi

genel

amaclarla

stratejik planlan
butunluk

icinde
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Performans

degerleme

ile ulasilan

veriler, tum kurumdaki

cahsanlann basanlan kadar

eksik olduklan, yetersiz olduklan konular hakkmda da bilgi verir. Iste bu yetersiz olunan
alanlar

aym

degerleme
eksikliklerin,
•

zamanda
sonuclannm

hirer
tum

yetersizliklerin

Rotasyon,

egitim

ihtiyaci

cahsanlar

konusudur.

diizeyinde

gorulmesi bakimindan

i~ Genisletme, i~ Zenginlestirme

ele

Bu bakimdan
ahnmasi,

performans

kurumdaki

genel

onemlidir (Fmd1k91, 2006: 339).

Gibi Uygulamalar

Performans degerleme ile ulasilan sonuclann bireysel duzeydeki degerlendirmeleri ile
belirli yerde mutsuz olan ancak baska bir gorevde basanh olacagma inamlan personelin
rotasyonu icin de kullamlmasi miimkiindur, Isini yetersiz goren yetenekli cahsanlann
isleri zenginlestirilebilir

veya isleri genisletilebilir,

yeni gorev ve sorumluluklar

verilebilir (Fmd1k91,2006: 340).
•

Diger Insan Kaynaklan Yonetimi Uygulamalan

Bu surecte kisiler ile yapilan gorusmeler, formlar doldurulurken kisilerin tepkileri,
sonuclar duyurulurken

fisilti gazetesi ile yayilanlar, insan kaynaklan ve yonetim

bakimmdan onemlidir, Performans degerleme sonuclanrun insan kaynaklan yonetiminin
uygulamalanna 1~1k tutmasi saglanmahdir (Fmd1k91,2006: 340).
Performans degerlendirmelerinden

elde edilen bilgilerin kullamldigi alanda eleman

secmc ve ise alma yontemlerinin test edilmesi ve insan kaynaklan planlamasmm
yaprlmasidir (Barut9ugil,2002: 180-181 ).
•

Sozlesme Y enileme ve Isten Cikarma

Performans

degerleme sonuclanrun

kullaruldigi onemli bir alan da sozlesmelerin

yenilenmesi veya isten cikarma kararlandir.

Gercekten de bu kararlarda tek etken

olmasa da performansi yiiksek olan kisiler ile ise devam edilmesi ama belirli surede
surekli olarak dusuk performans gosteren kisiler ile cahsilmamasi da dogal bir sonuc
olarak degerlendirilmelidir (Fmd1k91,2006: 337-341).
Performans degerlendirmelerle

basansiz olduklan tespit edilen ve butun egitim ve

iyilestirme cabalanna ragmen basansiz olup hicbir gelisme gostermemesi halinde bu
kisilerin isten cikanlma karannm verilmesinde, performans degerlendirmenin yararh bir
arac olacagiru dusunmek hatah olmayacaktir (Dilsiz, 2006: 36).
•

Tesvik ve Odullendirmede Kullarnlmasi
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Cahsma

90k farkh ihtiyaclanrruza

olmamakla

birlikte beklentisi

Bu oduller

parasal

sistemleri,

bir

cahsanlar
istenilen

oldugu

yandan

bicimidir

tek ve herkes icin aymdir: emeklerin
gibi aym zamanda

orgutun

iizerinde kullamlan
basanya

cevap veren bir davrams

istedigi

seviyedeki

bir motivasyon

odul verilmesi

da simgeseldir.
basanyi

ve nedeni 90k

kannda odul almak.
Basanya

dayah odul

yakalamak

amaciyla

araci iken, diger yandan istenilen basanya

ile basannm

devamma

hizmet

etmektedir

(Pehlivan,

2008.36).
•
Basan

Idari Kararlara Yon V ermesi
degerlendirmesi

bilgi ve kontrol

icin onemli bir aractir. Degerlendirme

yandan orgutte neler olup bittigi ortaya konurken,
davramslanm

etkileyici

degerlendirmesi
dogrultusunda

ile

ortamlar

orgutler,

diger yandan da orgutlerin cahsanlann

gelistirmelerine

ellerindeki

nasil yonlendirebilecekleri

ile bir

insan

imkan
giicu

konusunda

tamr.

Bu

kaynagim,

acidan;

orgutun

basan
amaclan

uzun vadeli planlar yapabilirler.

i~

tasanrrn, isin kendi kendine giiduleyici olmasim saglayacak tasanmlann bulunup
uygulanmasidir. Basan degerlendirme sayesinde, is tasanmma iliskin sorunlar tespit
edilir. Gercekci ve objektif kriterlere dayanan degerlendirme sistemleri, is basansmm ya
altmda

da basansizhgmm

yatan

gercek

sebeplerin

ortaya

cikmasim

saglar

(Pehlivan,2008: 31 ).
•
Basan

Geri Bildirim ve Performans Icin Veri Saglama
degerlendirmesi,

performanslanm
cahsanlann

degerlendirilen

cahsanlann iki farkh

yolla kabiliyet

ve

arastirma, egitim ve gelismeleri icin veri saglar, Bunlardan ilki

kendi

kendilerini

degerlendirmesine

imkan

tamyarak,

hatalanm

ogrenebilmelerini, ne tiir bir gelisime ihtiyaclann oldugunu gormelerini saglamasidir.
Performansm artmlmasma olan ihtiyacm ozellikle bu ihtiyaca sahip cahsan tarafmdan
anlasilmasi 90k onemlidir. Diger yol ise; basan degerlendirmesi

sonuclann ustler

tarafmdan cahsanlara uygun bir dille anlatilmasidir. Geribildirim adi verilen bu surec ile
cahsanlar nasil davramrlarsa daha basanh olabileceklerini, basanh olabilmek icin hangi
konulara daha 90k onem vermeleri gerektigini ogrenir.
Basan

degerlendirmesi

sonuclanrun

olumsuz oldugu durumlarda,

yapilacak olan

geribildirime ozellikle dikkat edilmesi gereklidir. Hatalann, yanhslann ve basansizhgm
asm

bicimde

vurgulanmasmm

basarma

istekliligini

azaltacagi;

aynca

basannin
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kesintisiz bir siirec olmadigi, basanya etki eden bircok faktorun oldugu, bu faktorlerden
cogalmasryla basanda diisus olabilecegi hususlan goz ardi edilmemelidir (Pehlivan,
2008: 32).

1.8. Performans Degerlendirmenin

Avantaj ve Dezavantajlari

1.8.1. Performans Degerlendirmenin Avantajlan
Performans degerlendirme

sureci, isgorenlere etkili sozel ve yazih geribildirim

saglayabilir. Bu surec, karsihkh etkilesime dayah olarak cift yonlii gelisir. Performans
degerlendirme sayesinde, tutarh bireysel ve orgutsel hedefler belirlenebilir. Belirlenen
bu hedeflere

yonelik motivasyon

saglanabilir.

Performans

degerlendirme

sureci,

isgorenlerin kendilerinden beklenilenleri anlamalanna yardimci olur. Boylece, orgutte
yeterlik ilkesine uygun bir yukselme ve terfi sistemi kurulabilir. Tum isgorenler icin adil
ve hakkaniyet olciisii icerisinde kabul goren bir ucretlendirme politikasi olusturulabilir
((;:ahk,2003: 50).
Iyi planlanrms bir performans degerlendirmenin
anlamda

orgiite

saglayacagi

degerlendirmesinin

belki

de

cesitli
en

avantajlar
onemli

yoneticiye, cahsana ve genel
da

avantaji

bulunmaktadir.
cahsana

Performans

isteki durumunun

bildirilmesidir. Bu bildirimin en iyi sekli, yap1c1 nitelikte ve kendisinin
hedef alan bir gorusme yapilmasi tarzmda olamdir Performans
diger onemli
sikayetleri

ve

bir avantaji
disiplin

ise staj gereksinimlerini,

problemlerini

onceden

gelismesini

degerlendirmenin

yapilan

is ile ilgili olasi

belirlemeye

olanak tanimasidir

(Akcakanat, 2009: 10).

1.8.1.1 Yoneticiye Saglad1g1 Avantajlar
•

Cahsarun beklentilerini netlestirmek icin yardimci olur,(<;:1gir,2006:6).

•

Hizmet birimlerindeki calisanlara orgut hedeflerini anlatmaya imkan verir,

•

Y etki devrini artiran alanlann bulunmasiru ve ogrenilmesini saglar,

•

Degerlendirme sonucu, diizeltici onlemlerin ahnmasma yardimci olur,

• i~ doyumunu
•

artirmaya iliskin daha gecerli bilgi kaynagrdir,

Isgorenin tutumlanna iliskin daha gecerli bilgi edinilebilir,
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•

Yoneticilik

becerisini sergileme olanagi kazandmr , (Pehlivan, 2008: 37-39).

•

Personelin

zayif/guclu

•

Planlama

yonlerinin belirlenmesi,

ve kontrol

islevlerinde

birimlerin performansmi
•

•

surecinde,

(Akcakanat,

38).

daha fazla etkili olma yoluyla

gelistirme, (Akcakanat,

Astlann degerlendirilmesi
yonlerini de tammalan,

(Dilsiz,2006:

astlarm

ve

2009: 10).

yoneticilerin

kendi giiclii ve gucsuz

2009: 11 ).

Astlann daha yakmdan tamnmasi, boylelikle yetki devrinin kolaylasmasi,
(Akcakanat,

2009: 11 ).

1.8.1.2. Cahsana Sagtadig: Avantajlar
•

Kendi rolunu belirleme ve ona acikhk kazandirma,

•

Cahsma iliskilerinin iyilestirilmesi, (Helvaci,2002: 159).

•

Isten elde edilen doyumun artmasiyla kendine giiven duygusunun gelismesi
ve kendindeki guclu yonleri ogrenme olanagi,

•

Orgutun ve kendi biriminin hedeflerini tartisma olanagi,

•

Saglanan egitimle iliskilerin gorulmesi,

•

Gelismeye iliskin planlarla iliskilerin gorulmesi. (Pehlivan, 2008: 37-39).

•

Sorunlanm anlatma ve cozum isteme sansirun verilmesi.t Cigir, 2006: 6).

•

Kendi ile yonetici arasmdaki iletisimi saglamasi, ,(~1gir, 2006: 6).

•

Organizasyonun ve kendi biriminin hedeflerini tartisma olanagi saglamasi.
(Dilsiz, 2006: 39).

•

Kisi duzeyinde bireysel psikolojik bir ihtiyacm gorulmesi. (Ozsoy, 2005: 5).

•

D stlerin kendilerinden neler bekledigini ve performanslannm nasil
degerlendirildigini ogrenirler, (Akcakanat, 2009: 11 ).

•

Performans degerlendirmenin sonuclan, kisiyi yeni atihmlar ve yeni arayislar
icin hazirlar. Diger yandan mevcut eksikliklerini gorup, duzenlemeler yapmasim
saglar. (Fmd1k91, 2006: 301).

•

Profesyonel

olarak

performans

becerilerinin

gelistirilmesi

degerlendirmesini

ve sorumlulugun

hazirhktir (Illeez, Guner,2006:326).

artinlmasi

6grenmek,

yonetim

icin mukemmel bir
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1.8.1.3. Orgiite Saglad1g1 Avantajlar
•

Cahsanlann ve birimlerin performanslanmn iyilestirilmesi,

•

Karhligm ve verimin artinlmasi,

•

Hizmetin kalitesinin iyilestirilmesi,

•

Personel devrine iliskin bilgilerin daha gecerli hale getirilmesi,

•

Orgiitteki egitim ihtiyaclannm daha gecerli hale getirilmesi,

•

Egitim

etkinliklerinin

degerlendirilmesi

yeteneginin

artinlmasi,

egitim

saghkh

olarak

butcesinin daha kolay yapilmasi, (Helvaci,2002: 159).
•

Cahsanlann

ve

potansiyelinin

birimlerin

daha

degerlendirilmesi,
•

Kisa vadeli gereksinimlere uyarlanma yetenegi,

•

Ucret skalalanm planlamakta ve gercege uyumlu kilmakta daha yetenekli hale
gelinmesi, (Pehlivan,2008: 37-39).

•

Tarutim ve maas artisr kararlannm belirlenmesi, (<;:;1gir, 2006: 6- 7).

•

Gerceklestirilmeyen hedeflerin belirlenmesi ve tekrar duzenlenmesi,

•

Kurum diizeyinde motivasyona yonelik bir ihtiyacm gorulmesi, (Ozsoy,2005: 5).

•

Devarnsizhk, isgucu devri vb. nedenlerle ortaya cikan kisa donemli insan gucii
ihtiyaclannm giderilmesinde esneklik saglamr,

•

Cahsanlar

performanslan

hakkmda

zamanmda,

olumlu

geri bildirim

aldiklannda verimlilikleri ve i~ tatminleri artar, ( Illeez, Gtiner,2006:326).
•

Orgutun hedef ve misyonunun

uygulanmasmda

yardimci

olur. (Bayram,

2006:50).

1.8.2. Performans Degerlendirmenin Dezavantajlari
Performans degerlendirme

sureci etkili sekilde uygulanmadiginda

ve onerrn

kavranamadigmda bazi dezavantajh yanlanmn uygulanabilecegi hatirda tutulmahdir.
Esneklikten uzak bir anlayis ve gerekli uyarlamalann

yapilamamasi,

performans

degerlendirmenin

nesnel-tarafsiz

olcutlerden

ziyade

oznellige

etkililigini azaltabilir. Degerlendirmede
gidilmesi

ve

degerlendirme

kriterlerinin

guvenilir

olmamasi,

performans degerlendirmenin istenilen amaca ulasmasim zorlastmr. Orgutsel ve kisisel
hedeflerin farkh olmasi, performans degerlendirme surecinin kabul gorme duzeyinin
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dusuk kalrnasi ve bazi orgutlerde bu siirecin gereken degeri gormemesi, performans
degerlendirme

surecinin

etkililigini

olumsuz

etkileyebilecek

durumlar

arasmda

sayilabilir (Calrk, 2003 :50-51 ).
Basan
cahsanlann

degerlendirmesi

sonuclanrun giivenilirligi

ve objektifligi

hakkmda

duydugu kusku, olumsuz dusunce ve davramslara neden olur. Bu durum

sonucunda ise cahsanlann

calismaktan zevk duymalan ve kendilerini gelistirmek icin

ustun caba gostermelerinden

bahsedilemez

. Boyle bir uygulama kimi durumlarda

degerlendirme kapsammda olan kisilerarasi iliskilerin gecici de olsa kotuye gitmesine
neden olmaktadir. Bunun yanmda degerlendirme

sonuclanna

bagh odul ve tesvik

uygulamalarmm sorunlu yonleri de olabilir. Calisanlar odullendirilmediklerini
beklentilerine

uygun

odullendirilmediklerini

gorduklerinde,

birtakim

ya da

tepkilerin

gelistirildigi gorulecek ve basan degerlendirmesi orgute ve cahsana zarar verir bir
uygulama haline donusebilecektir.
bir

formalitenin

yerine

Degerlendirilenler

getirilmesinden

puanlann

neden

verilmesi,

olmaktadir,

performansim

yerine

degerlendirmenin

Biitun

tarafmdan

ibaret goriilen degerlendirme

sonucunda, herkese soz konusu formalitenin
yakm

ve degerlendiriciler

bu sakmcalar

getirilmesi

cahsanlar

icin

degerlendirmeyi,

amaciyla

islemi
birbirine

anlamsizlasmasma
orgutiin

cahsma

diisuren bir uygulama olmaya goturebilecek guctedir (Pehlivan,2008:

39).
Performans

degerlendirme,

olarak, degerlendirmede
etmekse,

degerlendirme

cesitli cahsan giderlerini

amac, ucret
sonrasmda

artislanru
cahsan

de arttiracaktir. Birinci

performansa

giderleri

dayah olarak tespit

artacaktir.

kinci

olarak,

degerlendirmeyi yapan kisi, disandan tedarik edildiyse, boyle bir uygulama

cahsan

giderlerini artiracaktir. Ucuncii olarak, degerlendirme cahsmalanru yiiriitecek olanlar
sayer isletme icerisinde iseler, onlann da egitilmesi gerekecektir ki bu da, egitim
giderlerinin,

dolayisiyla

halde de cahsan

da cahsan giderlerinin

giderlerinin yiikselmesi soz konusudur. Performans

isleminin, belirlenmis kahplara
algilanmasi, degerleyicilerin
degerlendirmelerin

artmasma sebep olacaktir. Her Uy

-orgut

gore yapilmasmm
bu gorev

altmda

degerlendirme

bazi kisilerce "zorlama"
zorlanmalan,

yapilan

olarak
yanhs

ici iliski atmosferinde yaratacagi olumsuz sonuclar, basan

baskisr nedeniyle ortaya cikabilecek hosnutsuzluklar, performans rekabeti sonucu grup
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cahsmalanna
aciklanmasi

verilecek
sonucu

performans

zarar,

sarsilmast

gostererek

kaynaklanabilecek
ortaya

cahsanlarda

gorulebilecek

da, performans

fazla

motivasyonunu

yoneticiler

cikabilecek

isgoren

gecmiste

degerlendirme

oldugu

iyi

ve astlan

sakmcalan

degerlendirmeyi

performansm

genclerin

daha

olanaklanmn

arasmda

durumlarda,

planlanmarms

kacmmakta
etkileyen

sisteminin

gunluk

sistemlerle

cahsma
ilgili

degerlendirme

kabul

yapan

degerlendirme

programlarmm

mal olmaktadir

(Akc;akanat,2009:

veya

uygulanmasi

1rk91

davramslar

hem vakit almakta

).

istemeyen

zarar verebilir,

deneyimlere

sahipse

insanlar cogu kez kotu

ve bu da onemli bir sorun yaratmaktadir,
tarafli

cabalar

isgorenin

etmek

iliskilerine
kotu

bilen

goz boyayici

olmamasi

de elestiriyi

sonuclan

degerlenecegini

arasmda yer ahr (Dilsiz,2006:41

ozellikle

iyi bir

olmasmda

degerlendirme

performansm

degerlendirme

islemine suphe ile bakabilir,

puan vermekten

alabilme

nufuzun

"is yapryor" izlenimi vermeye yonelik

bozar, degerlendirme

soz konusu

dayah

cahsanlarda,

gerginlikler,

performans

isgoren

yash

iicret

degerlendirmenin
bir

unvanma

olasihgi,

tedirginlik,

nedeniyle

Adil

kadro

aym

zamanda

da olabilmektedir,
hem de 90k pahahya

12).

1.9. Performans Degerlendirme Yontemleri
Hangi performans degerlendirme yonteminin kullamlacagi karan 90k onemlidir.
Bu ise kuruma, insan kaynagmm yap1sma ornegin; egitim ve mesleki beceri diizeylerine,
kurumun kultiirune, is alanma ve benzeri degiskenlere gore farkhlasabilmektedir.
Performans

degerlendirme

yaklasimmm

kesinlestirilmesinde

rol oynayan faktorler

dikkatlice denetlenmeli ve dogru yontem kullarulmasma ozen gosterilmelidir. Aksi halde
yanhs

bir performans

degerlendirme

yontemi

ulasilan

sonuclann

guvenilirligini

etkileyecektir. Uygulanan yontem organizasyonun gereksinimlerine ve kiiltiiriine uygun
olmahdir. Bazi degerlendirmeler

performans olcutleri yerine kisisel olcutlere gore

yapilmakta bazrlan da subjektif olciitleri bir kenara birakip objektif olciitleri baz
almaktadir. Burada onemli olan degerlendirmenin

gercek olciitlere gore, dogru ve

giivenilir olarak yapilmasi ve gelismeye imkan vermesidir (Tamam, 2005: 13).
Personel politikasmm onemli bir bolumunu olusturan isgoren degerlemesinin
uygulanmasi, isgorenlerin yakmdan tamnmasma, onlarm yeteneklerinden en iyi yonde
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yararlamlmasma

neden olacaktir.Isgorenlerin

ise iliskin yeteneklerini

objektif olarak inceleyen boyle bir degerleme
tasimasi

nedeniyle

degerlemeye

uygulama

sirasmda

ozen gosterme, performans

bulundurulmasi

cahsmasmm
cok

degerlemesinde

gereken en onemli kosullardir

1.9.1. Geleneksel Degerlendirme

Geleneksel

titiz

ve davranislanm

son derece duyarh bir nitelik

davranma,

olciilii

ve

ve uygulamasmda

(Sabuncuoglu,2005:

tarafsiz

goz onunde

199).

Yontemleri -

degerlendirme

yontemleri,

isgorenlerin

islerinde

gosterdikleri

basandan cok, kisiliklerinin degerlendirilmesine dayamr. Yontemlerin, nesnel olmayan
kriterlere dayandmlmasi, degerlendirmenin gizli yapilmasi, degerlendirmede astlardan
temsilci olmamasi ve degerlendirmeyi daha cok yargiya ve denetime dayandirarak ele
almasi gibi sakmcalan vardir. Bu yonteme gore yapilan degerlendirmeler, isgorenler
acismdan korku, baski ve ceza aracma dornisebilmektedir. Bu yonuyle, geleneksel
yontemlerin gelismis yontemlere yol gostermesi tek olumlu yamm olusturur, Geleneksel
yontemler, bireysel ve grup degerlendirme yontemleri olarak ele almabilir. Geleneksel
degerlendirme yontemlerinde performans degerlendirme birey uzerine odaklanmakta,
bireyin performansiru etkileyen unsurlan incelenmekte, bunun yanmda toplam kalitenin
onemli bir unsuru olan ekip ya da grup performansi ile ilgilenmemektedir (Pehlivan,
2008:42).
Yontemlerde, kisisel ozelliklerin cahsanlara yansiyacagi varsayihr ve bu nedenle
kisiligi olusturan ozellikler her seyden once gelir (Pehlivan, 2008:41).
Klasik
kisilik

yontemlerde kisilik ozellikleri, degerlendirrnenin esasmi olusturur ve

ifadesi olarak degerlendirilenin dis goriiniisune onem verilir. Bu nedenle, dis

goruniis

acisindan

yonunden

de

degerlendirmenin
yontemlerde

olumlu

olarak

basanh
gozlenebilir

olarak

degerlendirilen

bir

cahsan,

degerlendirilmektedir.

olaylara

nesnel olcutler gelistirilmeye

dayandmlmasuu

diger

Klasik

ozellikleri
yontemler,

saglayamarmstir.

Kimi

calrsilmrssa da, kullamlan olcutler daha

cok kisisel niteliklere iliskin oldugundan ve kesin olarak olciimu yapilamadigmdan
deger yargilanmn

etkisinde

kahnrmstir.

Bu yontemlerde

amirin deger yargilan,
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yetenek

simrlamalan

degerlendirmenin

Bazi

ortaklik

ya

Degerlendirmenin
egilimi"

ozellikleri

yargilanru

yoneticiye

tarafsizhgi

iliskin

bilgiler

degil,

birakilmasi,

icme girmis ve

kimi

ustleri

almarak,

yontemleri,

basanyi

durumlarda
verilmektedir.

yer verilmis

degerlendirmeyi

yapmaya zorlamaktadir

degerlendirme

dikkate

degerlendirmede

saglamak

ustlere

degerlendirme

Ozetle geleneksel
kisilik

isinin

(Pehlivan, 2008:48).

degerlendirmeye

fazla

tek basma

icerisinde

degerlendirme

almsa bile kesin ve son karar ustler tarafmdan

birden
da

unsurlar,

golgelemistir

yontemlerde

astlardan

yontemlerde

amac

insani

guvenilirligini

Geleneksel
uzmanlardan,

gibi

"ortalama

olsa bile,

dogrulamaktir.
puan

verme

(Pehlivan, 2008:49).

nesnel olmayan kriterlerle

onemseyerek,

amirin,

isgorenin

yoneticinin

diger

icermektedir,

1.9.1.1. Siralama Yontemi
Bu yontemde, is gorenler basit, tek boyutlu bir sekilde en iyiden en kotiiye gore
siralanmaktadir,

Yonetici

bir

gruptaki

calisanlann

performanslanm

topluca

degerlendirir. Siralama sonunda en iyi ve en kotu performans sahibi olanlar belirlenip
listenin basina ve sonuna yerlestirilmektedir.
Bu yontemin uygulanmasi ile elde edilen siralamada kisiler arasmdaki gercek
farklihklar cok belirgin degildir. Omegin birinci ve ikinci kisi arasmdaki fark yedinci ve
sekizinci arasmdaki farka esit olmayabilir. Performansi tek bir ozellige gore olcmesi bu
yontemin bir dezavantajidir (Tamam, 2005: 14). Bu yontemin cahsan performanslarmm
guclu ve gucsuz yanlan ve gelecege yonelik yol gostermesi hakkmda geri besleme
saglarmyor olmasi diger dezavantajidir (Dilsiz,2006: 66).

1.9.1.2.

emu Karsrlastirma

Yontemi

Bu yontem, herkesi ikiser ikiser birbiri ile kiyaslayarak siralama elde etme
yoludur (Tamam, 2005: 15).
Bu yontemde
degerlendirildigin

onemli bir bosluk degerlenen

bilmeyisi

ya da gelistirilmesi

kisinin hangi olcutlere gore

gereken yeteneklerinin

kendisine

iletilmeyisidir. Ote yandan isgorenlerin sadece yoneticilerin yargilanna birakilmasi
siibjektif degerlemeye yol acabilir. Kaldi ki, isgoren saytsimn cok oldugu bir bolumde
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yoneticinin

isgorenleri

teker teker tammasi,

degerlemesi

gercekten guc ve zaman alter bir istir (Sabuncucglu.ZiXri:
Karsilasnrma
degerlendiricinin
degerlendirme
yonetimi

esasma
birbirinden

sonucunda

dayanan

bu

bagimsiz

olarak

ortalama bir kamya

ile ilgili kararlar

verilmesinde

ve siralamaya
200).

yontemler,
aym

iki
grubu

vanlmasi

kullamlabilir

tabi tutmasi

ya

da

daha

cok

degerlendirmesi

ve

beklenildiginde

ya da iicret

(Pehlivan, 2008:45).

1.9.1.3. Derecelendirme Yontemi
Her isgorenin bagh bulundugu yonetici tarafmdan belirli bir donemin sonunda
cahsma durumu, basansi, is bilgisi, insan iliskileri, uyum ve sorumluluk gibi yetenekleri
tarafsiz ve sistematik bicimde degerlendirilir. Bu degerlemede birey bundan onceki
degerleme yontemlerinden farkh olarak bir butun yerine kriterlere gore degerlendirilir.
Derecelendirme

yonteminde

kullamlan

gosterilebilir: isin kalitesi, isin miktan,

kriterlere

ornek

olarak

sunlar

is bilgisi, inisiyatif, yargilama, devamhlik

insancil davrams, ise baghhk, ise ve cevreye uyum, sorumluluk, liderlik ve astlan
yetistirme gibi (Sabuncuoglu.Zt'Oc: 201 ).
Bu yontemde degerlendirme yapilan grup normal dagrhm egrisine gore gruplara
aynlmaktadir. Grubun en dusuk performansh %10'u, sonraki en dusiik %20'si, ortadaki
%40'1, yiiksek performansli %20 ve en yuksek %10'u belirlenmektedir. Bu yontem
degerlendiricilerin surekli olumlu, ortalama veya olumsuz puan verme egilimini ortadan
kaldirmak amaciyla gelistirilmistir. Burada isgoren bir butiin yerine faktorlere gore
degerlendirilmektedir (Tamam, 2005: 15).

1.9.1.4. Grafik Derecelendirme Yontemi
Grafik derecelendirme yonteminde, bir bolumde veya kiicuk bir isletmede cahsan
elemanlar listede alt alta yazihr ve karsilanna cok yetersiz, yetersiz, normal, yeterli ve
cok iyi gibi bes olcekli degerleme tablosunda isaretlenir. Pratik gorunmesine karsm bu
yontemin tipki ikili karsilastrrma yonteminde oldugu gibi kisiyi bir biitiin olarak
degerlendirmesi nedeniyle cok saghkh oldugu soylenemez (Sabuncuoglu,2005: 201).
Bu her performans boyutunun bir siirekli dizi iizerinde cesitli basamaklarla
gosterilmesidir. Burada onemli olan her basamagin ne kadar iyi tarif edilmis oldugudur.

34
/

Aynca bu yontem, aym zamanda yapilan calisma sonunda isgorenler arasmda 90k
yetersiz olanlann hem en saptanmasim da saglamaktadir (Tamam, 2005: 15-16).
Belirli zaman periyotlan
cahsanlann

kisilik ozellikleri,

sonunda, cahsamn bagli oldugu yonetici tarafmdan;
ise

iliskin

davramslan

ve

ciknlanrun

1~m

degerlendirildigi puanlamaya dayah bir yontemdir. Sayisal degerler toplami birbiriyle
karsilastmlarak,

orgiit icinde en basanh ve basansiz cahsan tespit edilir (Pehlivan,

2008:42).
Degerlendirilecek
yapilacagi

onemlidir,

verme, planlama,
Orgutiin

olcutlerin
Yonetim

yetkilendirme

etkinliginin

secilmesinde,

degerlendirmenin

diizeyindeki personel
ve saygmhk

belirlenmesine

yardimci

icin

icin; liderlik, iletisim, karar

gibi olcutler
olacak

genellikle sezgisel veya deneysel olarak kararlastmhr.

kim(ler)

dikkate almmaktadir.

olcutlerin

tiir

ve sayisi

Zeka, baskinhk, atakhk gibi

temel kisilik ozellikleri genellikle goz ardi edilir. Zihinsel yetenek dismda kalan kisisel
ozellikler orgutun etkinligi

ile

iliskili degildir. Kisilik yonlu donutlerin

personel

uzerinde kisilik degisimi konusunda yardimci veya etkili olmayacagi dusuncesiyle,
kisilerin degil davramslann degerlendirilmesi i.izerine odaklamr (Dilsiz,2006: 66).

1.9.1.5. Davrams Degerlendirme

Olcekleri

Davrarnslann aynntili degerlendirilmesine dayanan bir yontemdir. Bu yontemde
ele alman her boyut degeriendirmecilere kolayhk saglamak amacryla davrams cinsinden
ifade edilmektedir. Boyle bir olcegin olusturulmasi 90k asamah ve masrafhdir. ilk olarak
is ile ilgili uzmanlardan isin temel boyutlanm tarnmlamasi istenir. Daha soma baska bir
uzman grubu tarafmdan ilk grubun ortaya koyduklan tammlamalar degerlendirilir. Son
olarak her iki grubun uzerinde hem fikir oldugu tammlamalar ahmr, uygun olmayanlar
atilarak her ise ozgu maddelerle ilgili bir havuz olusturulur kazandiran bir yontemdir,
Bununla beraber gelistirilmesi zaman alici ve pahah bir tekniktir. Bu yontemin en buyuk
dezavantaji, gelistirildigi meslege ozgu olmasi yani her iste kullamlmasmm mumkun
olmamasidir (Tamam, 2005:16).
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1.9.1.6. Kritik Olay Teknigi
Aym zamanda bir degerlemeci olan yoneticilerin kendilerine bagli isgorenleri
surekli olarak yakmdan izlemeleri ve kritik nitelik tasiyan isler ya da olaylar karsismdaki
davrams ve basanlaruun

kaydedilmesiyle

yontemde isgorenlerin iste basanh,

yapilan bir degerleme

yontemidir.

Bu

basansiz ya da ikisi arasi farklar gosteren bir takim

seyleri yaptiklan ya da yapamadiklan ongorulur. Bunun icin degerlemecilerden ilginc
olay olarak nitelendirilen

isgorene iliskin olgulan kaydetmeleri

istenir. Bu arada

degerlemeciye bir kilavuz verilerek gozlem ve kayitlannda kendisine yardimci olunur.
Ornegin, bu tiir kilavuzlardan bir tanesi bes alanda otuz bes tiir ilginc olay toplamistir,
Soz konusu

olan bes alan sunlardir:

fiziksel yeterlilik,

dusunsel

yeterlilik,

1~

ahskanhklan ve tutumlan, kisisel ozellikler, karakter (Sabuncuoglu,2005: 207).
En

onemli

davramslanmn

da

cahsanm

degerlendirilmesidir.

degerlendirmeler
zamanda

ozelligi,

kisisel

ozelliklerinin

degil,

somut

olaylara

Yontem,

isle

ilgili

dayanan

icerdigi icin astlar tarafmdan daha cok tercih edilmektedir. Aym

cahsanlara

guvenilir

geri

bildirim

saglamasi

acismdan

oldukca

yararhdir (Pehlivan, 2008:41).
Kritik olay yontemiyle isgoren degerlemesinde, belirli bir donem icinde isgoren
tutum ve davramslannm izlenmesi soz konusu oldugundan degerlemenin daha objektif
olmasi saglamr; gozlemler sonucu elde edilen verilere gore olumsuz davrarns ve olaylar
ilgili isgorene iletilmekle onun olumlu gelismesine ve egitilmesine yardimci olunur
(Sabuncuoglu,2005: 208).
Burada, bir isgorenin cok etkili ya da bunun tarn tersi davrams ornekleri
incelenerek bu tiir davramslar ortaya cikukca kaydedilir. Isgoren arasmda yapilan
gorusme ile sonuclandmhr.

Bu islem biraz zahrnetlidir. Ancak bunlar bir kere

toplandiktan ve belli bir sayrya ulastiktan sonra pek cok olcme aracmm gelistirilmesine
katkida bulunurlar (Tarnarn, 2005: 16).
Bu yontemin sakmcalan ise; isgoren surekli izlenmekten huzursuzluk duymasi,
diger yandan yoneticiye
nitelendirilecek

olay

ve

(Sabuncuoglu,2005: 208).

yorucu bir calisma yiiklemesidir.
davramslann

secirm

pek

Aynca

kolay

bir

kritik olarak
is

degildir
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1.9.1.7. Zorunlu Dagrhm Yontemi
Yontemin

"zorunlu"

isminde

nedeni,

kullamlmasmm

ifadesinin

degerlendiricinin cahsam gruplara gore siralama zorunlulugunda olmasidir (Pehlivan,
2008: 43 - 44). Zorunlu dagihm yonteminin temel amaclanndan birisi, degerleyiciyi esit
agirhga sahip personelin performansmi
zorlayarak,

degerleyicinin

yanh

tammlayan ifadelerden bir secnn yapmaya

davranma

sansim

azaltmak

veya ortadan

kaldirmaktir. Boylelikle, geleneksel grafik derecelendirme yontemlerinde karsilasilan
yuksek

puan

verme

egilimi

onlenebilmektedir. Yontem; ustler, akranlar ve astlar

tarafmdan kullamlabilmektedir (Dilsiz, 2006: 68).
Yontem,
olceginin

degerlendiricilerin

belli

bir

yerinde

oznel

yargilarla

kiimelendirmelerini

cahsanlan

onlemek

degerlendirme

icin gelistirilmistir. Bu

yontemde de, genellikle tek bir degerlendirme kriteri esas almmaktadir.
dagihm

yontemi

ozellikle

birden

degerlendirmeye alman cahsan
sonuclara ulasilmasim
kadrolama

(staffing)

sayismm cok oldugu durumlarda

saglayan
ve terfi

fazla degerlendirme amirinin

Zorunlu

bulundugu

ve

tekdiize (uniform)

faydali bir yontemdir. Bu yontemler daha ziyade,
kararlannda,

diger

yontemlerle

birlikte sonuclan

desteklemek veya kontrol etmek icin kullamlabilir (Pehlivan, 2008: 43 - 44).

1.9.1.8. Kompozisyon Yontemi
Bu yontemde kisaca ve en yalm sekliyle, degerleyiciden calisamn nitelikleri ve
yetenekleriyle
kompozisyon

iistiin ve zayif taraflan

hakkmda

yazmasi istenir. Degerlendirici

bir ya da birkac

paragrafhk

bir form ya da sekle bagh degildir.

Degerlendirme cahsanm serbestce anlatilmasma dayamr ve hazirlanan rapor bir tiir
kanaat raporu niteligindedir degisebilmektedir. Orgiit ici gorev degisikligi yapilmadan
once, dogru karar vermek amaciyla diger yontemlerle birlikte kullamlan bir yontemdir
(Pehlivan, 2008:46).
Bu yontemin onemli sakmcalan bulunmaktadir, Bu sakmcalar:
D Her degerleyici degisik olcutler kullanacagmdan

genelleme ve kiyaslama

yapabilme olanagi yoktur,
D Kimi durumlarda son derece oznel olabilmektedir. Oznelligin
gecebilecek herhangi bir onlemi yoktur,

onune
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D Her degerleyici

iyi bir yazar olmayip

olumlu

bir durumu

bile olumsuz

anlamlar verecek bicimde kaleme alabilmektedir,
D Yazilar
gostermektedir

uzunluk

(Akcakanat,

ve icerik bakimmdan

birbirinden

genis farklar

2009: 36).

1.9.1.9. Kontrol Listesi Yontemi
Kritik olay yonteminin daha gelistirilmis bir modeli olarak bu yontemde, bir grup
isi tammlamaya donuk olarak hazirlanan bir degerleme listesinin eek edilmesi seklinde
uygulamr. Degerlemeci bu listede yer alan 90k sayida hazir ciimlelerden kisiye uygun
olanlan isaretler. Isaretlenen olumlu veya olumsuz ciimleler daha sonra uzmanlar
tarafmdan degerlendirilmeye ahmr. Istenirse her cumlenin veya kriterin onemine gore
belirli agrrhkli puanlar verilebilir. Orne gin top lam 100 puan uzerinden dagitilan puanlar
toplamr ve onceden belirlenen skalaya oturtulur (Sabuncuoglu,2005: 215).

1.9.2. Cagdas Degerlendirme Yontemleri
Cagdas degerlendirme yontemleri, isgorenin yaptigi isi basarma derecesinin
yamnda, onun beklentilerini de degerlendirmelerde goz oniine alan yaklasimlarla ele
almaktadir.

Bu

yontemler,

degerlendirmelerde

astlann

yonetime

katilmasim

amaclamaktadir. Bu yaklasimlar, biraz daha ileri gotiirulerek; isgoren, orgutun bir "ic
musterisi"

olarak kabul

edilmekte

ve buna gore degerlendirilmektedir.

Cagdas

yontemlere gore, basan degerlendirme rutin olarak yapilmaktan 90k zorunlu yapihr
duruma gelmistir (Tamam, 2005: 16-17).
Orgiitun
yararlananlar

aldigi kararlarda

en alt kademede

da soz sahibi olmaya baslanustir.

degerlendirmenin

de degisip gelismesi,

bulunanlar

ile hizmetlerden

Orgutsel gelisime paralel olarak

yontem ve is acismdan

siirekli gozden

gecirilmesi bir zorunluluk haline gelmistir (Pehlivan, 2008:49).
Ozetle, cagdas degerlendirme yontemlerinde
orgutun gelismesi icin cahsrlmaktadir,

soz sahibi olmakta ve birlikte
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1.9.2. 1. Amaclara Gore Yonetim Yaklasnm
Yontem; amaclara gore yonetim yaklasimmm dogal bir sonucu olarak ortaya
cikrrusnr ve ilk kez 1954 yilmda Peter Drucker tarafmdan ortaya atilrrustir. Yaklasim
yoneticilere; orgutun hedeflerini belirleme, faaliyet planlan hazirlama, faaliyetler arasi
koordinasyon saglama,

denetleme,

sorumlulugunu

Bu yontem,

verir.

elde edilen sonuclan degerlendirme gorev ve
amaclarla

yonetim

anlayismm

performans

degerlemeye uygulanmasidir. Bunun icin cahsanlann basansi kisisel ozelliklerine gore
degil amaclann gerceklestirilme derecesine bakilarak degerlendirilmektedir. Orgutun alt
kademelerinde

somut ve olculebilir

cikildikca amaclann

amaclar belirlenebilirken,

aym somutlukta belirlenememesi

yukanlara

dcgru

en biiyiik elestiridir,

Tum

yonetim birimleri icin ayn ayn amaclann belirlenmesinin

cok fazla zaman aldigi,

yonteme getirilen bir diger elestiridir (Pehlivan, 2008:50-51).
Birey ve firma amaclanm butunlestirerek cahsanlan ise gudiileme, degerleme,
egitme ve firmanm basansim gelistirme amaci guden bir sistemdir. Bu yontemde,
bireysel amaclann bolumun ve organizasyonun amaclanyla uyum icerisinde olmasi
saglanmahdrr (Sabuncuoglu,2005: 212).
Bu yontemde yonetici belirli cahsma donemi si.iresinde ulasilmasi

istenen

hedefleri saptamaktadir, Daha sonra bu hedefleri astlan ile karsihkh konusarak yapihsi
ve siiresi acismdan
gorusmesinde
tartisilmaktadir.

kesinlestirmektedir.

hedeflere

Sure sonunda performans

ne derece ulasihp

ulasilmadigi

degerlendirme

ve nedenleri

karsihkh

Bu yontemde davrams ve gudulenme cok onemlidir ve cahsanlann

yonetime katilmu kolaylasmaktadir (Tamam, 2005: 17).
Yontemin yararlanm soyle siralamak miimkiindiir (Anagi.in, 2002:50):
1. Her pozisyon icin amaclann saptanmasi, orgiitiin farkli birimleri arasmda birlik
saglar.
2. Orgiitun amaclannm gerceklestirilmesinde dogrudan amaclara yonelik faaliyetlerin
yapilmasma olanak saglar.
3. Amaclann

onceden saptanrms olmasi cahsanm gi.idi.ilenmesini saglar ve basan

ihtiyacim canlandmr.
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4. Cahsamn;

ozdenetimi

karar sureclerine

gerceklestirilmesine,

aktif olarak katilmasma

amaclan benimsemesine

daha 90k yetki ve sorumluluk

almasma,

olanak saglar ki, bu durum cahsanin

orgutsel

katkida bulunur (Dilsiz, 2006: 90).

1.9.2. 2. 360 Derece Degerlendirme Yontemi
Simdiye kadar aciklanan degerlendirme yontemlerine iliskin sorunlann buyuk bir
kisnu degerlendirenin de insan olmasmdan kaynaklanmaktadir.

360 derece performans

degerleme yontemi bu sorunlan azaltabilecek altematif bir performans degerlendirme
yontemi olarak gelistirilmistir,

360 derece degerlendirme,

cahsanm performansim

olcmek icin kullamlan ve cahsam farkh acilardan gozlemleyebilen taraflann ( ornegin
kisinin is arkadaslan, astlan,

amiri,

musterileri vb.)

degerlendirmelerini

iceren bir

surectir. Baska bir tammla; bir cahsanm sahip olmasi beklenen yetkinliklerin,
iistleri,

astlan,

is arkadaslan ve musterileri gibi birden fazla degerlendirme grubu tarafmdan

degerlendirilmesidir.
Performans degerlendirmede kisilerin ilk amir degerlendirmesinin yanmda kendi
kendilerini de degerlendirdikleri
miisteriler

ve astlar

de sikca rastlamr. Bunun yam sira is arkadaslan,

da degerlendirme

siireclerine

katilabilirler,

Ancak bu tiir

degerlendirmelerde bireyler arasmda karsilikh giivenin olmasi sarttir (Yuksel, 1998: 45).
Degerlendirmede 90k sayida degerlendirici ve olciitiin yer almasmdan dolayi bu
ismi alrmstir. 360 derece geribildirim ve gelisim sisteminde cahsanlann,
degerlendirmeleri,

ast-ust

iletisimini,

cahsma

arkadaslanmn

iistlerini
birbirlerini

degerlendirmesi ise, calisanlar arasmdaki iletisimi gelistirir (Pehlivan, 2008:50)
360 derece performans degerlendirme sisteminin uygulamasmda su noktalara
dikkat edilmesi gerekmektedir (Akcakanat.Zuue: 42):
D Degerlendirmeye katilacak kisilerin kimler olacagina karar verilmesi
Kolaydir, Fakat dikkat edilmesi gereken nokta geri bildirimin anonim ve
Giivenilir olmasidir,
D Degerleyenlerin ve degerleyicilerin yukandaki sebeple birbirini tarumasi,
Ortak cahsma tecnibelerinin bulunmasi gereklidir,

D Geribildirim uzrnarn verilerin dogrulugunu kontrol etmelidir,
D Sayisal degerlendirmelerle,

anlatimsal degerlendirmelerin birbiriyle tutarh
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Olmasma dikkat edilmelidir,
D Herkesi ayru zaman diliminde degerlendirmeye

kalkisilmamahdir

1.9.2. 4. Degerlendirme Merkezi Yontemi
Lidersiz grup tartismalan, rol oynama, belge sepeti, is oyunlan, on dakikalik
tartisma gibi birtakim calismadan olusur (Sabuncuoglu,2005: 208).
Ozel uzmanlar

tarafmdan

isgorenlerin

gelecekteki

potansiyellerinin

analiz

edildigi bir yontemdir, Bu yontemin performans degerlendirmede kullammi yaygm
degildir (Tamam, 2005: 17).
Degerlendirme merkezlerinde,

kisilerin yonetsel yetenekleri ve gelecekte yonetim

alanmda gosterecekleri basan saptanmaya cahsrlirken,
tekniklerinden

yararlaruhr.

Yaratilan

bu kosullar

temel ilke olarak benzetim

adaylarm

haberlesme konusundaki beceriler,

planlama ve orgutleme,

motivasyona

degerlendirilmesine

iliskin ozelliklerinin

liderlik,

yatkmhk,

esneklik,
kararhhk ve

olanak saglayacak

bicimde

diizenlenir (Dilsiz, 2006: 91 ).
Ozel olarak duzenlenen degerlendirme merkezinde yer alacak olan grubun
iiyeleri birbirlerini ilk defa gorurler. Cahsanlardan olusan grup dis cevreden tamamen
armdmlmis ve bir ile tic giine kadar cesitli yontemlerle smanabilecekleri bir mekana
getirilirler. Ornegin bu mekan bir <lag evi olabilir. Burada videolar ve bilgisayarlar
yardmuyla

izlenirler.

Cahsanlara

degisik yonetsel beceriler

ozelliklerine gore gelistirilmis testler uygulamr.
ilgili bilgileri degerlendirmesi,

gerektiren

gorevlerin

Kendilerine verilen cesitli olaylarla

bu bilgilere gore karar almasi, hangi islemleri nasil bir

sirada yapilrnasi gerektigini belirlemesi ve isi basan ile tamamlamasi istenir (Pehlivan,
2008:51).

Yontemin faydalan:
•

Yontem degerleyicilere siradan bir goriismenin saglayabileceginden daha

fazla bilgi saglar.

•

Yontem

cahsanm

stresle

mucadele,

iliski

yeteneklerinin degerlendirilmesi icin uygun ortam saglar.

kurabilme,

iletisim
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•

Kisilerin

degerleme

normalde oldugundan
•

Degerleme

si.irecine

hazirlanacak

vakitlerinin

olmasi

onlan

daha az gergin kilar.

merkezleri

calisanlar

icin ayru zamanda

ogretici ve ilginc bir

deneyimdir.
•

Yontem daha spesifik egitim ihtiyaclanmn

•

Daha etkin insan kaynaklan

•

Daha etkin iletisim saglamr.

•

Kulturel degisim saglanir. Degerleme

tarzim degistirir.

belirlenmesine

yardimci olur.

kullarurru saglar.

Cunkii calisanlara,

merkezleri

bu yontemle,

organizasyonun

ise farkh acilardan

cahsma
yaklasma

ogretilir.

Yontemin saktncalart:
•

Yontemin 90k zaman almasi, maliyetlerin yuksek olmasi, sirketin ozel

amaclanna uygun olarak di.izenlenme zorunlulugu,
•

Degerleme merkezleri ile smandigma inamlan cogu psikolojik kokenli

karakter ozelliklerinin

3-4 gunluk bir sure zarfmda aslmda tam anlamiyla

olctilememesi,
•

Degerleyicilerin,

ayrmtilanm

bilmedikleri

basanh

bulunacak,

taktirde

olmasi

adaylann
gerekenden

ustlenecegi
farkh

islerin

ozellikleri

degerlemeleri,
•

Yonetimin yonetimce benimsenme zorlugu,

•

Degerleme

merkezlerinin

gecmisteki

is

performansmdan

ziyade

gelecektekiyle ilgilenmesi (Sabuncuoglu,2005: 209), (Akcakanat.ZfXlv: 44-45).

1.9.2. 5. Y eterlilige Dayah Yon tern
Y eterlilik belirli bir is ortammda mi.ikemmel performansi tammlayan bir davrarus
ya da davrams setidir. Burada bilgini mi.ikemmel performansi olusturacak sekilde
uygulanmasiru

saglayan

davraruslar

ele

almmaktadir.

Yeterliliklerin

yer

aldigi

performans degerlendirme yontemi ile isgorenler ne basarmak zorunda olduklanna ve bu
amaclanna nasil ulasacaklanna odaklanmaktadirlar

(Tamam, 2005: 17).
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1.9.2. 6. Davramsa Dayah Puanlandirma Cetvelleri
Bu yontem diger yontemlere gore daha aynntih

ve gelismis oldugundan,

yoneticilerin degerlendirmeden once daha 90k hazirhk yapmalanm gerektirir. Dikkatlice
hazirlanrms
yansitabilir.
cahsanlann

bir degerlendirme,

cahsanlann

performansim

buyuk bir kesinlikle

Cetvelde biitun konular icin davrams tasvirleri bulunur. Yonetici;
performansiru "miikemmel'tden

puanlar vererek degerlendirirken,

baslayarak "cok dusiik'te kadar uzanan

her konuya ozgii davrams tammlanm da temel ahr

(Pehlivan, 2008: 52).
Bu yontemde, isgorenlerin her is ve is grubu icin belirlenen performans
boyutlannda yerine getirmesi gereken davramslan,

yalmz cesitli kisilik ozelliklerine

bakmaksizm, ne diizeyde ortaya koyabildiklerini degerlendirir (Helvaci, 2002: 164).
Davramsa

dayah

puanlandirma

kritik

cetvelleri,

olaylan

genelleyerek

performansm davrarussal boyutlanm gelistiren bir yontemdir. Dolayisi ile bu yontem
kritik olay yontemi ve grafik degerlendirme yonteminin bir kombinasyonundan olusur,
Y ontemin uygulamasmda ilk olarak kritik olaylar yonterni ile personel ve iistiinden is
basansi ile ilgili veriler toplanarak bu veriler genel siruflar veya is basansi boyutlan
biciminde gruplandmhr.

Yonetsel yeterlilik, kisiler arasi iliskiler gibi ifadeler tasiyan

her boyut personeli degerlendirmede bir olciit olarak kullamlir (Akcakanat, 2009: 34).

Tablo 1.9. Performans degerlendirme yontemlerinin avantaj ve dezavantajlan:
Performans
Dezavantaj

Avantaj

Degerlendirme
Yontemleri
Grafik

Derecelendirme

Yontemi

I

kolay,

Kullamrm
cahsan

icin

nicel

her

Standartlar belirsiz olabilir;

bir

halo etkisi, merkezi egilim,
hosgoru, onyargi sorunlan

degerlendirme saglar.

olusabilir.
Davranissal

Degerleme

"Davrams' 'in

90k

Olcekleri

oldugunu vurgular.

Siralama Yontemi

Kullanmu
degerlendirme

dogru

Gelistirilmesi 90k zordur.

kolay,

En

olceklerinde

1y1,

konusunda

mukemmel
haksizhk
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olusabilecek

du~unen

merkezi egilim I oldugunu

arasmda

calisanlann

ve diger sorunlan onler.

neden

anlasmazhklara
olabilir.

grup I Tek belirlenmis puana gore

Degerlendirilen

Zorunlu Secim Yontemi

iiyelerinin performanslanm I cahsanlar degerlendirilir.
belirli puan ya da derece
ifadelerine gore belirlenir.
performansi I Cahsanlan birbirlerine gore

Kritik Olay Yontemi

hakkmda dogru ve yanhsi I siralamak
belirtmeye

yardimci

olur.

veya

oran

ile

ifade etmek zordur.

Darusmanlar, surekli olarak
degerlendirmeye

astlan

yardimci olur.
hedefleri I Cok fazla zaman ahr.

Performans

Hedeflerle Y onetim

ortaklasa olusturulur.
(Dessler,2005:330)

Tabla 1. 10. Eski ve yeni performans degerlendirme sistemlerinin asagidaki
boyutlar bazmda birbirleri ile karsrlastmlmasi:
Eski Perfonnans

Y eni Performans

Degerlendirme Sistemi

Degerlendirme Sistemi

Boyutlar

1. Degerlendirme kaynagi:
Degerlendirmeyi

kim

ilk

ilk Degerlendirmeyi

Degerlendirmeyi

yonetici yapar.

yonetici yapar.

ya par?
2. Maas oneriler kaynagi:

Daire

Maas onerisini kim yapar?

yapilan

baskam

calisamn
onerilen

tarafmdan

denetim
ilk

ilk

ile

yonetici

yoneticisine

baskam

maasi

birlikte

miktar

ortaya cikanr.

ile

Maas tavsiyesi departmam,
daire

incelemesinin
ortaya

maas belirlenir.

koydugu
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3. Degerlendirmede

Geribildirim, ilk yoneticinin

Isci icin degerlendirmede

geribildirim:

istegine bagh olarak verilir.

geri

Cahsanlann geribildirimi

ilk

Cahsarun imzasi gereklidir.

var mi?

calisana

yonetici,

kac

tane

ne

kadar
form

geribildirim,

bildirim

zorunludur.

Degerlendirme

ve

ve I geribildirim yilda iki kez,

oranma I alti ay ara ile yapilmahdir.

geribildirimin
kendisi karar verir.
4.

Maas

tavsiye

maas

Maas

tavsiye

hicbir

geribildirimi:
Cahsan,

I

departmam

geribildirimde

onerisini I bulunmamaktadir.

ilk

yonetici

yapilan

tarafmdan

degerlendirmede

maas onerisi geribildirimi
zamanmda gosterilir,

biliyor mu?
5. Degerlendirme formunu

Degerlendirme

ve prosediiriinii kim kurar?

departman

formu,
baskam

ve

Gorev

grubu,

her

grubundan secilmis 3

1~
1~91

tarafmdan I temsilci olarak olusturulur.

personelleri

Bu

kurulur.

secilmis

grubunda

ilk

go rev
yonetici,

bolum baskaru ve personel
darusmam

bulunur.

Bu
grubu

go rev
degerlendirmede

kullamlmak iizere form ve
prosediir gelistirir.
6. Degerlendirme form ve

Degerlendirme

formu,

Degerlendirme formlan ve

prosediirlerde izin derecesi

yiiksek performans belirten

prosediirlerinde

varyansi

boyutlan ile degerlendirme

arasmda

olcekleri

bulunmaktadir.

tarafmdan
be lirti 1 ir.
(Cummmgs, 1973: 493)

ilk

yonetici
kullanrldigi

yiiksek

bolumler
varyans
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1.10. Performans Degerlendirmede

Karsrlasilan Sorunlar ve Yapilan

Hatalar

Insana yonelik degerlendirmelerin

de her zaman beraberinde yanilgi paylan

tasidiklan bilinmektedir. Dolayisiyla performans degerleme surecinde karsilasilan cesitli
sorunlar vanr. Bu sorunlann oncelikle bilinmesi ve etkilerinin en aza indirgenmesi
gereklidir (Fmdikci, 2006:301).
Isgoren degerlendirmesinde

kullamlan yontem ve vanlan sonuclar her zaman

elestiriye aciknr. Isgoren verimini, ahskanhk ve davraruslanm gercekten olcen objektif
bir degerlendirme

yontemi

heniiz bulunmus

degildir,

Yoneticilerin,

performans

degerlendirmelerini kendi isleri olarak benimsememesi ve sadece formalite geregi yerine
getirilmesi gereken bir is olarak gormesi en yaygm karsilasilan tepkilerden biridir. Buna
ek olarak, yoneticiler sik sik, degerlendirme siirecinin zaman ahci oldugundan ve kendi
yogun

isleri

Performans

arasmda

buna

degerlendirme

zaman

ayirmak

sisteminin

istemediklerinden

uygulanmasi

asamasmda,

sikayet
tum

ederler.
calisanlar

tarafmdan verilebilen bir diger tepki ise, degerlendirme sisteminin onemsenmemesidir.
Bu

tiir

bir

tepki

kullamlmadigmi

genellikle,

cahsanlann,

dusunmelerinden

veya

uygulanan

kendilerine

sistemin
ne

sekilde

sonuclanmn
yansidiguu

bilmemelerinden kaynaklanmaktadir (Tamam, 2005: 17-18).
Uygulamada,

degerlendirme

sirasmda yapilan hatalann

degerlendirmeyi yapan kisilerden kaynaklanmaktadir.
sistemlerinin

biiyuk bir kisrm

Bunun sonucunda da degerleme

etkinligi ve verimliligi olumsuz yonde etkilenmektedir.

Bu nedenle

cahsanlann bagh oldugu ilk yonetici degerlemeci olduguna gore, oncelikle yoneticilerin
bu konuda egitilmesi gerekir (Pehlivan, 2008: 55).
•

Objektif Olamama

Performans degerlendirmede en sik karsilasilan sorunlann basmda gelir. Ciinku
soz konusu olan insan ve onun davramslanna yonelik degerlendirmelerdir. Bunu da bir
insan yaptigma gore yani hem degerlendirmeyi yapan hem degerlenen kisinin insan
olmasmdan kaynaklanan subjektifliklerin olmasi dogaldir. Performans degerlemenin
baslica hedefi, i~ hedeflerinin ne oranda gerceklestirildiginin belirlenmesidir. Kisinin ise
yonelik dogrudan veya dolayh bireysel goriisler, onyargilar kamlar kansabilir. Bu
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sorunun

cozumlenebilmesi

icin si.ibjektif etkenlerden,

kisinin ise yonelik davraruslanrnn
belirlenmesine
•

dikkat edilmelidir

olculmesine

onyargrlardan

anndmlmasi

ve

ve daha da onemlisi olculebilir kriterlerin

(Fmd1k91, 2006:301-302).

Tek Yonlii Olcurn

Performans

degerlemenin

onemli

sakmcalanndan

biridir.

Burada

yapilan kisinin sadece bir yonden ornegin i.istlerin gori.i~i.i bakimmdan
soz konusudur.

Veya

degerlemesi

degerlendirilmesi

es di.izeylilerin ya da sadece miisteri goriislerinin

sadece

kullamlmasi performans belirlemede tek yonlulugu olusturur (Fmd1k91,2006:302).
Cahsanm isi bircok gorevden olusur ve bunlar i~ tammlannda belirtilir.
basanyla

tamamlanmasi

icin butun gorevlerin yerine getirilmesi

Isin

gerektigi halde,

degerleyici en goze carpan goreve iliskin tek bir olcutle yetinirse, elde edilen sonuclar
yamltici olur. Boyle bir degerlendirme yapildigi durumda personel,

isinin en onemli

parcasmm o gorev olduguna inamr ve isin icerigindeki diger gorevler onemini yitirir
(Pehlivan, 2008: 58).
•

Tarafli Olcum

Degerlemenin

tarafh

sevmesi ya da sevmemesi

yapilmasidir.

Ornegin

yoneticinin,

veya kendine yakmhgma

degerledigi

gore davranarak

astmi

(Fmd1k91,

2006:302-303) ve degerlendiren ile degerlendirilen arasmda gecmisteki iliskilerine, yas,
cinsiyet, din ve irka iliskin cesitli onyargilar, kisisel onyargilara verilebilecek en tipik
orneklerdir (Dilsiz, 2006: 114).
Yoneticinin veya performans degerleme yapacak kisinin her seyden once yanh
olmamaya ozen gostermesi gereklidir. Yonetici calisanlanna olan sevgisine gore ya da
kendisine olan yakmhgma gore siralama yapabilir; ama bu hicbir zaman calisanm gercek
is basansi hakkmda gecerli bir fikir vermez (Fmd1k91,2006:302-303).
Kisisel
performanslan

duygular,

dusunce

degerlendirilirken

.kalrplan

ve

diger

onyargilar

cahsanlann

bir tarafa birakilmahdir ve degerlendirme objektif

simrlar icinde yapmahdir (Pehlivan, 2008: 58).
•

Standart Olcum

Insana yonelik olcumlerin cogunda karsilasilabilecek
insana yonelik olcumlerde

bir sorundur. Genelde

kisiyi, ~e kadar farkh olursa olsun ortalama veriler

cercevesinde dusunmek, onu ortalamaya yakm gormek yani standart davranmak hatah
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sonuc vermektedir. Standart olcum, genellikle performans degerlemeye 90k fazla onem
verilmeyen ve bir uygulama olarak yapilmasi yani bir ahskanhk olarak yapilmasi
halinde kisilerin bireysel ayncahklan

ile ugrasmayip herkesi ortalama veya vasat

olculerde gorme egiliminden kaynaklamr. Son derece de sakmcah sonuclar dogurur
(Fmd1k91,2006:303).
Cahsanlar hakkmda 90k iyi ya da 90k kotu diye bir degerlendirme yapmak
cesaret isteyen bir istir. Bircok yonetici cahsanlanru iki asm uctan birine (90k iyi ya da
90k kotu) gore degerlemek istemez. Bu nedenle yoneticilerin degerlemelerinde si.irekli
olarak, orta dereceleri kullanma egilimi gosterir (Pehlivan, 2008: 58).
Bu durumda,

olusan hatalar asm olumluluk,

asm olumsuzluk ve ortalama

di.izeyde degerlendirme egilimi olarak ozetlenebilir. Gerek asm olumluluk,

gerek asm

olumsuzluk ve gerekse ortalama derecelere yonelme egilimleri kesinlikle yonetsel
kararlann verilmesini zorlastmr.
gibi degerlendirmenin

Bu egilimler nedeniyle,

sonucuna gore gerceklestirilecek

terfi, transfer,
kararlann

iicret artisi

almmasi oldukca

guclesmektedir (Dilsiz, 2006: 113).
•

Arac Hatasi

Performans degerlemede de cogu zaman etkili olmaz diye dusunulen ancak
gercekte 90k etkili olabilen bir hata turudur, Performans degerlemeye yonelik araclar
90k cesitlidir (Fmd1k91, 2006:303-304). Cogu zaman soyut islerin somuta indirgenmesi
zordur.

Sosyal

alanda

gelistirildikten

sonra

bu sorunlar

daha

uygulanmast,

acik gonilebilir.

di.izeltilmesi,

gecerlilik

Bu sebeple,
ve

aracm

guvenirliliginin

hesaplanmasi gerekir (Calrk, 2003 :52). Kimi kurumlarda bu standart, somut sayilabilen
olciim sonuclandir. Omegin; denetim, insan kaynaklan, bilgi islem ve benzeri boliim
elemanlanmn

performans

degerlemelerini

somut verilere dayandirmak

zordur. Bu

durumlarda gelistirilen performans degerleme formlan cesitli sorular icerir. Bu soru ya
da ifadelere gore kisinin performansi degerlendirilmeye cahsihr. Bu kullamlan olcum
araci hatah olusturulmus veya ifadeler, puanlama, sonuc degerleme gibi kisimlarda
mantik

hatalan

uygulamadan

var ise performans

degerleme

onceki pilot uygulama,

yorumlanmasma

ifade hatalanndan

kadar pek 90k hatayi onceden

(Fmd1k91, 2006:303-304).

_\

sonucu hatah

olacaktir.

puanlamaya,

gorup gidermeyi

Gercek

sonuclann

saglamaktadir
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•

Baskm Ozellik

Yonetici,

cahsamm

degerlendirirken

cahsanm

dusuk

ya da yi.iksek bir

ozelliginden etkilenmesi nedeniyle o ozelligi dikkate alarak degerlendirmesidir (Mathis
ve Jackson, 2002:98). Performans degerlemede ozellikle yoneticilerin 90k sik dustukleri
bir hatadrr. Baskm ozellik yoneticinin, calisamn bir alandaki veya konudaki 90k gelismis
ozelliginin etkisinde kalarak bunu kisinin tum ozelliklerine genellemesidir. Bir anlamda
cahsanm 90k iyi oldugu bir yonuniin etkisinde kalarak turn performansmm 90k iyi
oldugu yamlgisi burada soz konusudur. Hale etkisi olarak da bilinen bu hatanm
performans degerlemede etkili olmasim onlemek icin kisinin bir butiin olarak ele
ahnmasi ve tiim yonleri ile degerlendirilmesi gereklidir (Fmd1k91,2006:304). Yani coklu
degiskenlere

gore degerlendirme

yapmak gerekir (<;:ahk,2003:52). Baskm ozellik

hatasmm tam tersi yonde de islenebilecegi unutulmamahdir. Y ani tiim yonleri oldukca
gelismis ve ideale yakm bir calisamn tek bir yoniiniin yeterince gelismemis olmasi da
kisinin performansi dusuk seklinde degerlendirilmesine yol acar (Fmd1k91,2006:304).
Bu ttir hatalan iceren degerlendirme cahsmalan, cahsana dogru geri besleme
saglayamayacagi
Dolayisiyla,

19m

personelin

gelismesini

olumsuz

yonde

etkilemektedir.

hale etkisinin var oldugu degerlendirmelere dayanan kararlar,

orgutun

cikarlanm da olumsuz yonde etkileyecektir (Pehlivan, 2008: 56).
•

Fazla Hosgoru (Mi.isamaha)

Mi.isamaha ya da fazla hosgoru,
gercekte oldugundan
Jackson, 2002:98).

bir yoneticinin,

daha yi.iksek seviyedeymis

bir cahsamn performansim

gibi degerlendirirler

(Mathis ve

Fazla hosgoru is performansmm hosa gitmeyecek taraflanm ele

almamn gerekliligini goz ardi eder.

Gercekleri saklayarak gelisme icin dogru geri

beslemenin geregi ve onemi karsisinda kayitsiz kahr (Pehlivan, 2008: 56).
Fazla hosgorulu degerlendirici; astlan ile catisma yasamamak, astlanm motive
edip verimliliklerini artirmak, kendi emri altmdaki astlann diger bolumlere kiyasla daha
ustiin olduklanm gostermek icin yi.iksek puanlar verir ve bu hataya duser. Hosgoru
eksikligine sahip yoneticinin bu hataya dusme sebepleri ise,
alabilecegi

endisesi ve kendini zor begenen yonetici

(Akcakanat, 2009:47).
•

Y akm Zaman Etkisi

astm kendi yerini

gibi gosterme

durtusudur
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Degerleyici,
yakmdan

degerleme

periyodunun

izleyemeyebilir.

performansi

belirlemek

davraruslan

uzerinde

olduklanndan,
baslarlar,

amnda

degerleme

icin arastirma

yapmaya

yogunlasir.

Degerlendirilenler

degerleme

Yonetici

Performans

her

zamam

performansim

yaklasmca

baslar, Bu arastirmalar,

zamam yaklastikca

ve amirlerine

cahsamn

karsi verimli,

de

bu

degerleyici
cahsamn

durumun

devamh

olarak

ilgili ve

isbirlikci bir

son

farkmda

ortahkta

gorunmeye

tavir sergilerler

(Pehlivan, 2008: 57).
Cogunlukla
icinde

degerlendirme

degerlendirenlerin

suresince

hafizasinda

yasananlardir.

degerlendirmeyi

donemi

Donem

su son birkac

hatayi

onlemenin

performans

donemini

performans

degerlendirme

yasananlara

yollanndan

kapsayacak

biri

sekilde

yapmah,

(Pehlivan, 2008: 57).

veya

ilgili kritik olaylan

genellikle

hatirlamakta
gore

son

birkac

zorlanan

yani

sure
ay

yonetici,

yakm gecmisteki

performans

yapilmasidir.
yoneticiler

ya da omekleri

degerlendirrnenin

Aynca,
cahsanm

kurumlar

tum

daha

davraruslan

sik

ya da

ozel bir dosyaya ya da ajandaya

Katihk

Bazen yoneticiler,
elde

etseler

tam

tersi

de dusuk
olup;

cahsanlar
puan

deneyimsiz,

ortalama

kendisine

Bu

ve Jackson, 2002:98).

ve cahsanlan

yoneticiler;

zayifhklanna

iistii performans

saygisi az olan yoneticiler

uzak bir sekilde yapabilirler

hatalanna,

ya da ortalama

verirlertMathis

degerlendirebilirler.

cahsanlann

bu bir yilhk

(Dilsiz, 2006: 114).

kaydetmelidir

duzeyde

olaylar,

ay icinde

ile

hosgoruden

olan

olaylan

performansi

•

taze

basmdaki

yasanan olaylara gore yapmaktadir
Bu

bir yih kapsadigmdan,

Musamahanm

degerlendirmelerini

hak ettiklerinden

performansi

duzeyi

kucumser,

daha dusuk
daha

ve eksikli1)1erine dikkat ederler (Pehlivan,

90k
2008:

57).

1.11. Performans Degerlendirme Sisteminin Kurulmasi
Performans
boyutlarda

ve

bu

degerleme
boyutlar

sistemleri,
arasmdaki

orgutun
karmasik

performansim
iliskileri

90k

olcebilecek

farkh
boyutta

tasarlamasi gerekir. Orgutun performansa dayah olarak yonetilmesi ve bu performansm
surekli olarak olculmesi

gerekmektedir.

Performans

olcum sistemi,

orgut yaprsi
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icindeki

hiyerarsiye

ve

faaliyetlere

uyumlu

bir

sekilde tasarlanmahdir

(Pehlivan,

2008: 59).
Performans
baslatilmasi
uygulanacagi,

degerleme

sisteminin

kurulabilmesi

ve on cahsmalann

yapilmasi

kimler tarafmdan

uygulanacagi,

zaman gerceklestirilecegi,

hangi degerleme

anlasihr bicimde belirlenmesi
Performans

soz konusudur

degerlendirme

icin oncelikle belirli bir siirecin

gerekir.

Burada,

degerleme

yonteminin

basta

kimlere

periyotlanmn ne olacagi, ne

secilecegi

(Sabuncuoglu,

sistemi

degerlemenin

gibi konulann acik ve

2005: 186).

orgut

performansmm

artmlmasi,

bireysel ve orgiitsel gelisim olmak uzere cesitli amaclar uzerine kurulur. Bu amaclar su
bicimde siralanabilir
./

(Boyaci,2006:

Sorumluluklanm

26-27):

gerektirdigi

olciitlerin

gelistirilebilmesi

19m

i~

analizinin

yuru tiilm es i,

./ i~

davramslanm

ve ciktilanm degerlendirecek

gecerli ve uygun performans

degerlendirme yonteminin secimi,
./ Degerlendirme

donemine donuk olarak isgorenlerin birincil is beklentilerini

ortaya koyacak bir si.irecin gelistirilmesi,

./ i~ performansma iliskin bir donut sisteminin kurulmasi,
./ i~ degerlendirme sisteminin amaclanru hangi oranda

iyi gerceklestirildiginin

degerlendirilmesi ve gerekli di.izenlemelerin yapilmasiru saglayacak bir sistemin
ortaya konulmasidir.

1.11.1. Kriterlerin Belirlenmesi
Performans degerleme sisteminin basanya ulasabilmesi icin oncelikle gorev ve is
analizlerinin

yapilnus,

is ve gorevlerin

tammlanrms

olmasi sarttir. Daha sonra

cahsanlann ol9i.imlenecekleri degerlendirme boyutlan olan kriterlerin tarumlanmasi
islemine gecilebilir,
Kriterlerin

seciminde

goz__onunde bulundurulmasi

gereken noktalar

soyle

\

siralanabilir:
- Kriterler isin ozelligine ve sorumluluk di.izeyine uygun olarak secilmelidir. En
azmdan

isci,

kullarulmahdir.

buro

elemanlan

ve

yoneticiler

19m

farkli

kriterler
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- Kriter seciminde

sadece is verimi degil, aym zamanda

isgoren davramslan

da

goz oniine almmahdir.
- Kriterler acik ve anlasihr olmahdir,
- Kriter sayrsi simrlandmlmah

ve lO'u gecmemelidir.

Her kriter sayisal olarak ya da belli sifatlar ve aciklamalara
Bazen iyiden kotiiye, bazen de kotuden iyiye siralarnr. Ornegin;

orta, yeterli, yetersiz.

i~ yetenegi:

gore degerlendirilir.

i~

bilgisi: 90k iyi, iyi,

yetersiz, yeterli, orta, iyi, 90k iyi.

Genel cizgileriyle degerlemeye temel olan kriterler dort grupta toplanabilir.
- Cahsmamn temel nitelik ve niceligi,

- i~ bilgisi

ve yetenegi,

- Bireysel ozellikler,
- Bireyin iliski ve davramslan (Sabuncuoglu, 2005: 187).

1.11.2. Degerleme Standartlarmm Belirlenmesi
Performans standartlan, hem ustler hem altlar icin iki tiir bilgi icerir. Bunlardan
birincisi "neyin yapilmasi gerektigidir".
gorevleri yani gorev tammlanm

Bu da kisinin yapmakla sorumlu oldugu

icerir. Ikincisi ise "nasil yapilmasi gerektigidir".

Performans standartlan ikinci sorunun cevabim vermeyi amaclar. Genellikle performans
standartlan kantitatif ve kalitatif olmak iizere islerin iki yonunu icerirler. Kantitatif
standartlar arasmda belirli bir isin gerceklesmesi icin .gerekli zaman, yapilan hata sayisi,
ziyaret edilen miisteri sayrsi sayilabilir. Kalitatif standartlar icin ise isin kalitesi, verileri
analiz etme yetenegi konusunda belirlenen olciitler sayilabilir (Sabuncuoglu, 2005: 188).
Standartlarm basanh olabilmesi icin su ozellikleri tasryip tasimadiklan kontrol
edilmelidir (Ozsoy, 2005: 15):
Spesifiklik: Her cahsan kendinden neler beklendigini tam olarak bilmelidir.
Olculebilirlik: Performans olcumu, standartlar nicel olduklan takdirde kolaydir.
Gerceklik: Standartlar ulasilamaz oldugu takdirde bunun farkma varan cahsanlar,
bu standartlara ulasma cabalanndan vazgececeklerdir.
Performans standartlan,

cahsanlann neye gore degerlendirilecegini

gosterir,

cahsanlardan ne beklendigini ifade eder ve yapilan isler arasmda degil, aym isi yapan
cahsanlar arasmda aynm yapilabilmesinin kritik halkasim olusturur (Palmer, 1993:33).
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1.11.3. Degerleme Periyotlarmm Belirlenmesi
Cagdas

isletmeleri

yonetenlerin

zamam

simrhdir

ve degerlidir,

Isgoren

degerlemesi ise cogu kez zaman ahci ve zor bir gorevdir. Bu nedenle degerleme
cahsmalanru

90k sik yapmak pek verimli olmaz. Birbirine 90k yakm periyotlara

sikistmlrms degerleme cahsmasi zaman ahci oldugu kadar kisa donem icinde deger
yargilannda da onemli degisiklikler getirmez. Kaldi ki, sik sik yapilan degerlemeler
isgoren uzerinde baski etkisi yaratabilir. Bu nedenle en uygun gorulen ve uygulamada
kabul goren periyot alti ayhk veya bir yilhk uygulamalardir. Donem sonunda isgorenin
cahsmasi, basan ya da basansizhgi,

davraruslan ve karsilasilan degisiklikler gozden

gecirilir ve degerleme

islenir (Sabuncuoglu,

formlanna

2005:

189). Performans

degerlendirmeleri genellikle belirli arahklarla yapihr. Bu degerlendirmeler, yilhk, alti
aylik ve deneme niteliginde periyot sona ermeden sik sik yapilabilir. Degerlendirme
siirecinde her bir isgorene yeterli zaman ayirmak 90k onemlidir (De Cenzo ve Robbins,
\

19996:335).

1.11.4. Degerfemecilerln
Bu asamada

Egitimi

degerlemeyi

yapacak

grubun yetistirilmesine

agirlik verilir.

Kullamlacak degerleme yontemlerine iliskin kriterler, dereceler tamtihr, kullamlan
kavramlar aciklanir, degerleme formlannm doldurulmasi ogretilir ve bir takim yararh
ogiitler verilir. Bu amacla egitici toplantilar duzenlenir ve ozellikle degerleme sirasmda
objektif davranmalan, bazi pesin yargilara ve duygusal nedenlerle haksiz degerlemelere
gitmeleri onerilir, Degerlemeye tabi tutulacak isgorenlere karsi iyi davranmanm, onlann
giiven ve anlayrsnu saglamarun onemi ve yontemleri ogretilmeye cahsihr (Sabuncuoglu,
2005: 190).

1.11.5. Yonetici ve i~gorenlere Bilgi Verilmesi
Performans degerlemesinde basan kazanmak icin alt ve orta basamakta yer alan
yoneticiler ile ust duzeydeki yoneticiler arasmda yeterli bir bilgi ahsverisi bulunmahdir.
Bu amacla zaman zaman toplantilar diizenlenir, gudulen amaclar belirlenir, performans
degerlemesinin geregine inane asilamr. Hangi konuda olursa olsun basan saglamanm on
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kosulu ilgili isgorenlere
degerlemesi

oldukca

yapilan uygulamaya

duyarli bir konudur.

iliskin siirekli bilgi vermektir.
Zira sistemin

olan kisiler akla gelen her turlu yorumu yapabilirler.
verilmezse

ornegin,

cikanlacagi
bunun,

kuskusu

ilk kosulu

saglanrnahdir.
bazi notlarla
isgoren

bazi primlerin
tasmabilir.
olarak

Isgorenlere

Bu yonde

olumlu yonde etkileyecegi
(Sabuncuoglu,

Bu nedenle,

isgorenlere

yapilan

bilgiler

isgorenin

verilmeli

isinden

isteniyorsa,

ve onlann

isbirligi

aracihgi ile yoksa brosiir, sirkiiler ve

kullamlan

gibi personelin

yeterli bilgi

basanya ulasmasi

veya tartismah

her girisim

etkilenecek

Bu konuda isgorenlere

sistemin

varsa isletme gazeteleri

amaclan,

uygulanmasmdan

ya da belli sayida

gerekli

yazih olarak ya da tartismasiz

degerlemesinin

aciklanmahdir.

kaldmlacagi

Performans

toplantilarla

yontemler,
performans

sozlu olarak

karsilasilan

sorunlar

degerlemesinin

basansiru

sisteme destegini ve katkisim da saglayacaktir

2005: 190).

1.11.6. Degerfemecilertn

Belirlenme Modeller]

Degerlemenin kim ya da kimler tarafmdan yapilmasi konusunda 90k degisik
altematifler sunulabilir (Sabuncuoglu, 2005: 191).
Degerlemenin kim veya kimler tarafmdan yapilabilecegi
degerlendirmenin amaci, uygulanacak degerlendirme

yontemleri

sorusunun cevabi;
ve orgutiin

yapisal

ozelliklerine bagh olarak verilebilir (Pehlivan, 2008: 67).

1.11.6.1. Yoneticllerle Degerleme
En

genis uygulama,

her isgorenin

bagh

bulundugu

yonetici

tarafmdan

degerlenmesidir. Bu uygulama, isgoreni ve onun basansim en yakmdan tamyan kisi, ilk
basamak yoneticisi oldugu gercegine dayamr. Boyle bir degerlemenin her zaman tarafsiz
ve giivenilir olacagi kuskuludur. Bir yonetici isinde basanh bir isgoreni aralarmdaki
cekisme ve surtiisme nedeniyle duygusal kararlarla basansiz

diye gosterebilir. Bu

nedenle 90k yonetici tarafmdan ortak degerleme yapilmasma ikinci bir uygulama tiini
olarak bakilabilir. Bu durumda eger puanlama yontemi uygulamyor ise birden 90k
yoneticinin verdigi puanlann ortalamasi ahmr. Burada birden 90k yoneticinin kimlerden
olusmasi gerektigi ve sayisi tartisilabilir. Uygulamada birden 90k yatay ve dikey
yoneticiden olusan komiteler tarafmdan gerceklestigi gorulur, Y atay veya dikey alanda
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degerlemeye

katilacak

personelin

ilk

yonetici

amm

degerlendirmenin

ile

sayisi

olan

u9u

fonksiyonel

ve kisisel

saglamanm

ilk amir tarafmdan

ve geri besleme

ortaya konulmustur.

gecememelidir, Organizasyonlann cogunda
yakmhgi,

en

etkin

yapilabilecegi

Bu nedenle, ilk amir tarafmdan degerlendirmeye ayru zamanda

"baba" tarafmdan degerlendirilme de denilmektedir (Dilsiz, 2006: 56).
Cok yaygm uygulanmasma

karsm,

degerlendirmenin

yapilmasi durumunda bazi sorunlarla karsilasilmaktadir

ilk amir tarafmdan

(Dilsiz, 2006: 56):

- Astlar ilk amirinin ceza ve odul yetkisini acik secik gormekten ve bu yetkiyi
performans degerlendirme sistemi yoluyla kullaruyor olmasmdan rahatsiz olabilirler,
- Eger degerlendirme sureci tek yonlii isliyor, gerekli yonlendirme ve geribildirim amir

tarafmdan saglannuyorsa, degerlendirme sonuclannm olumsuz olmasi

halinde ast savunmaya gecerek, davramslannm hakhhgim kamtlamaya cahsabilir,
- ilk amir asta geri-bildirim

saglama konusunda

gerekli becerilere

sahip

olmaya bilir,
- Cezalandirma durumunda ast ile ilk ammn iliskileri bozularak, verimlilik
olumsuz etkilenebilir (Dilsiz, 2006: 56).
- Ustun, odiil ve ceza gucu nedeniyle astm kendisini baski altmda hissetmesi,
- -Ost astma geribildirim yoluyla bilgilendirmeden kacmrms olmasi,
Cezalandirma

durumunda

astm cevresinden

ve iistunden uzaklasmasi

(Sabuncuoglu, 2005: 191).
Performans

degerlendirmede

yoneticiler,

astlanm

degerlendirirken,

degerlendirme oncesinde, sirasmda ve sonrasmda gosterecekleri birtakim roller (Cascio,
1992: 291):
Tablo 1.11.

Degerlendirme Oncesi;
·-

Performanslan hakkmda astlan ile sik sik iletisim,
Performans degerlendirmede egitim gorusmelerine yer verme,
Olusturulan plam aktarma ve kullamma sunmak,
Astlanm performans degerlendirme gorusmelerine hazirlamak icin tesvik etmek,

Degerlendirme Strastnda;
Katilima tesvik etmek,
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Ozel olmak,
Kisilik performansiru

yargilama ile ilgilenmemek,

Etkin bir dinleyici olmak,
Gelecekteki

iyilestirmeler

icin karsihkh

hedefleri belirlemek,

Y 1k1c1 elestiriden kacmmak,

Degerlendirme Sonrastnda;
Performanslan hakkmda sik sik astlan ile iletisim,
Periyodik olarak hedeflere dogru ilerlemeyi izlemek,
Orgut ile cahsanm performansnu birlestirmek.

1.11.6.2. Ozdegerleme
Kisinin kendi kendini degerlemesi giderek benimsenen bir modeldir. Yonetici
astma kendi kendisini degerlemek uzere

bir degerleme formu verir ve kisi kendisini

nasil algihyor ve goriiyorsa o sekliyle degerlendirilir

(Sabuncuoglu,

Ozellikle

sorumluluk tasimasiru

kendi kendini degerlendirebilecek

duzeyde

2005: 192).
bilen

kisilerin daha doyumlu ve gudiilenmis olacaklan dusunulrnektedir (Dilsiz, 2006: 57).
Yonetici, asti tarafmdan doldurulan formu daha soma alarak kendi yaptigi
degerlemeyle ortiisen veya catisan noktalan

saptama sansi elde eder. Ortusmeyen

noktalan isterse astiyla acik bir gorusme yaparak tartisabilir. Arastirmalar gostermistir
ki, cahsanlar

kendilerini

i.istlerinin degerlemesine

oranla daha yuksek puanlarla

degerlendirmektedir (Sabuncuoglu, 2005: 192).

1.11.6.3. Takrm Arkadaslarmca Degerleme
Aym i.initede cahsan kisilerin birbirlerini daha yakmdan tamyacagi varsayirru ile
birbirlerinin performansiru degerlemesi istenebilir. Butiin gun yan yana cahsan takim
arkadasiru yakmdan gozleyebilme

firsatnu bulacagi bir gercektir. Kisi, arkadasiru

degerlendirirken negatif veya pozitif yonde duygusal degerleme olasihgmm bu modelde
cok yuksek olacagi unutulma ulasilabilecegi gorusune dayamr

(Sabuncuoglu, 2005:

192). Degerlendirme yapan kisilerin onyargilanndan kurtulmak ve pes pese
degerlendirmeler

arasmda

(Pehlivan, 2008: 69).

yapilan

tutarhligi saglamak amaciyla bu yontem benimsenebilir

56

Bu yontemde
olmayacagi

veya

ana mantik takim arkadaslanrun
daha

gerceklestirilebilecegi
kisisel

basanya

az

olacagi,

dolayisiyla

gorusudur,

Performans

kariyer

programlannm

gore

arkadaslanmn performans

degerleme

birbirlerine

surecine

daha

degerlemenin

yonelik beklentileri

objektif
90k onemli

olusturuldugu

is

uygulamalar
oldugu

yerlerinde

katilmalan saglanabilir

ve

takim

(Fmd1k91, 2006:

309).

1.11.6.4. Astlarca Degerleme
Bir ilginc model de kisilerin astlan tarafmdan degerlendirilmesidir. Bu model
90k yaygm degildir. Ciinkii ustler astlar tarafmdan degerlendirilmekten hoslanmazlar ve
iistelik astlar uzerinde otorite kurmalan da zorlasir. Bu yontemin basanh olabilmesi icin
astm, performans degerleme konusunda egitilmis olmasi gerekmektedir (Sabuncuoglu,
2005: 193).
-Ostlerin degerlemelerinin subjektif ve tarafh olabildigi buna karsihk astlann
kendi yoneticilerini daha objektif degerlendirebilecekleri

gonisi], bu yontemin ozunu

olusturmaktadir (Fmd1k91,2006: 308).

1.11.6.5. Miisterilerce Degerleme
Cahsan kisilerin degerlendirilmesinde-mu~terilerden de yararlamlabilir. 6zellikle
hizmet sektorunde kisilerin ise ilgisi, musteriye yaklasim tarzi, isi yapma luzi ve i~
kalitesi musterilerinin degerlemesine bir form araciligiyla sunulabilir. Her ne kadar,
miisteri amaclan, organizasyonun amaclanyla tam olarak ortusmese de, musterilerin
sagladigi bilgiler terfi, transfer, egitim gibi personel kararlan icin onemli bir girdi
olabilir (Sabuncuoglu, 2005: 193).

1.11.6.6. Bilgisayarh Degerleme
I,
Bilgisayar

teknolojisindeki

son

gelismeler,

cahsanlann

islerindeki

performanslarma iliskin bilgilerin siirekli olarak bilgisayarlarca izlenip, toplanmasma ve
analizine imkan vermektedir. Her ne kadar yontem hizh ve nesnelse de gizliligi
kaldirdigi

gerekcesiyle

basta

cahsan olmak

karsilanrmstir (Sabuncuoglu, 2005: 194).

iizere

cesitli

cevrelerce

tepkiyle

1.11.6.7. Drsaridan Gelen Uzmanlar
Isletmenin cahsma iliskilerini duzenleyen bolumundeki ilgililer veya isletme
dismdan

secilecek

olaylarda

veya

uzmanlarca

degerlendirmenin

degerlendirme

secilebilir. Degerlendirmenin

sonuclannm

yapilmasidir.

Bu yontem,

kullarulacagi amaclara

uygun

belli
olarak

sonuclannm ve degerlendirme siirecinin objektifliginin

saglanmasi, kisiler arasi uyumun olusturulmasi ve egitim ihtiyacmm gozlemlenmesi
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disandan

uzmanlar

gelen uzmanlara degerlendirme yaptmlmaktadir.

tarafmdan

yoneticilerin

yapilan

degerlendirme

degerlendirilmesinde

olarak

durumlan

ilgilenebilecek

bulunmaktadir.

yaratabilmenin

yontemi, cogunlukla

gelen

iist

duzey

kullamlmaktadir. Pahah bir yontem oldugu icin her

pozisyon icin kullamlamamaktadir
dolayh

Disandan

(Aldemir, 1996:219).

kisilerin degerlendirme

Degerlendirme

giic;liigii yamnda,

yapmasmm

oncesi

degerlendirme

Personelin

olumlu

calismasiyla
bazi

sakmcah

psikolojik

sonuclanrnn

ortam

gecerliligi

ve

guvenirligi yorninden de sakmca olusturmaktadir. Ancak, ozel durumlarda uygulamrsa
basan derecesi artar (Dilsiz, 2006: 62-63).
Bu yolla yapilan degerlendirmelerin,
cahsarun

degerlendirme

degerlendirmeye

sonucuna

kansmamasi,

daha az hata yapilmasim

daha fazla guven

duymasi,

saglamasi,

oznel unsurlann

standartlar herkes icin aym olacagmdan

cahsanlar

arasmda esitlik saglamasi gibi yararlan vardir (Pehlivan, 2008: 71).

1.11.6.8. Sendika Temsilcileri ile Yoneticiler
Performans degerlendirme cahsanlara gore, ucret-maa~ belirlenmesi ve terfi
kararlannm
Ciinkii,

almmasmda kullamldigi icin memnuniyet saglayan bir sistem degildir.

yoneticilerin subjektif

temsilcileri,

performans

kararlan

yonetimine

soz
pek

konusudur.
steak

Bu

nedenle sendika

bakmamaktadirlar.

Sendika

temsilcilerinde olusan bu 6nyargmm ortadan kalkmasi icin, onlannda degerlendirmeye
katilmalan saglanmaktadir . Cesitli gucluklerden otiirii cok az kullamlan bu yontem iki
ayn

bicimde

uygulanabilir.

Bunlardan

birincisi,

sendika

temsilcilerinin

degerlendirme kurulunda bir uye olarak bulunmalan ve degerlendirmenin bu kurul
tarafmdan yapilmasidir. Ikinci uygulamada ise, degerlendirmenin onceden yapilarak son
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karann

sendika

verilmesidir.

temsillerinin

gecirilmesi

katihnnyla

arasmda onemli bir

olursa olsun, sendika temsilcileri
cikrnasma

neden

degerlendirme

gunumuzde
goriilebilir

Sonuclan

yonetimin

kurulu

uygulanmasi

gozden

yaygmlasmakta

onemli bircok sorun ortaya

gecirme
engelleyici

arasmda

gecirme toplantismda

Ikinci yol ne kadar basanh

arasmda

kararlanm

iiyeleri

bir gozden

fark vardir.

ile yoneticiler

olabilecektir.

denetim niteligi kazanabilir,
Halbuki

kurulacak

kurulunun

calismasi,

bir

bir duruma

donusebilir.

sendika temsilcilerinin

bulunmasi,

olan yonetime

katilmanm

bir ornegi olarak

(Dilsiz, 2006: 63-64).

1.11.7. 360 Derece Degerlerne Sistemi
360 derece degerleme sistemi yukanda belirlenen degerleme taraflanm bir can
altmda toplayan bir sistemdir.
360 derece performans

degerleme

sisteminin

amaci, orta ve ust duzey

yoneticilerin giiclii ve zayif yonlerini objektif olarak belirlemek ve degerlenen kisilere
profesyonel gelisim destegi saglamaktir. Sistem temel olarak degerlenen bireyin, ustu,
asti, meslektasi, miisterisi ya da tedarikcisi konumundaki kisiler tarafindan gozlenrnesini
ve bu gozlemlerden elde edilen verilerin birlikte degerlendirilmesini esas almaktadir. Bir
baska tamma gore coklu geri bildirim sistemi, degerlenen bireyin davramslanna ve bu
davramslann etkilerine iliskin algilar hakkinda farkh kaynaklardan veri elde edilmesidir
(Sabuncuoglu, 2005: 194).
360-derece
yonetilen

bireyden

degerlendirme

performans

geri bildirim

yoneticiye

sistemlerinden

uzanan

farkhlik

sistemi,

bir

gosterir.

yoneticiden

cizgide
360

bireye

gerceklesen

derece

ya da

geleneksel

geribildirimle mesai

I

saatlerinin cogunlugunu

astlanyla

geciren yoneticilerin

yetkinliklerinin

daha

1y1

degerlendirilmesi miimkiin olabilecektir. Yine bu sistemle cahsarun guclu ve gelisime
acik alanlan tespit edilerek hizmet ici egitim planlamasi daha saghkh bir bicimde
yapilabilecektir. Genellikle iistten alta dogru isleyen iletisim surecinde astlann da geri
bildirim vermesi saglanarak cift yonlu iletisim saglanmis olacaktir. Son olarak da
bu sistem

iyi isletildigi

takdirde farkli

acilardan

geri bildirim

alan bireylerin

-------

olusturdugu

orgutlerde

gelisim kulturunun olusmasi daha luzh gerceklesecektir,

Orgiitlerin isgoren motivasyonunun

gelistirilmesine

veya is yasammdaki kalitenin
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arttmlmasma yonelik yaptiklan cahsmalar performans geri bildiriminin onemini daha da
arnrrmstir. Insanlar yeteneklerini etkili bir bicimde kullanarak
olarak karsilamak

ister.

tam

Insanlar sadece yeteneklerini kullanmak ve degerlendirmek

istemezler aym zamanda kendilerinin
performans

is gereksinimlerini

geri bildirimiyle

"iyi"

saglamr.

oldugunu

Kotii bir

da bilmek

is yaptigmda

isterler;
amiri

bu da

tarafmdan

uyanlan bir isgorenin isi iyi olarak yaptigi zamanlarda da bunu bilmeye hakki olmahdir.
Etkili bir geri bildirimin
olmahdir.

Ikinci

geribildirimde

olarak

saglanmasi icin oncelikle, geribildirim genel degil ozel
kisiden

90k,

sadece degerlendirmeyi

davramsa

odakh olmahdir, Bir

digeri

yapanm ihtiyac ve beklentileri yer almamah

aym zamanda degerlendirilen kisinin ihtiyaclan da geribildirimde yer almahdir (Kaynak
ve Biilbill, 2008: 270-271).
Bu modelin isleyisi asagidaki semada daha yakmdan izlenebilir.
Degerlendirme
Formu
[;··

Degerlepdirme
Formu

Degerlendirme
Formu

Sekil 3 (Sabuncuoglu, 2005: 194)
Yukandaki

modelde,

performans

bilgileri

anket

yontemi

aracihgryla

toplanmaktadir. Bu sekilde de bireye yonelik cok yonlu bir degerlendirme sureci isledigi
gorulmektedir. Yine yoneticiler, is arkadaslan, musteriler ve alt kademe personelin
degerlendirme surecine katildiklan gozlemlenir. Burada degerlendirme olarak anket
uygulamasi secilmistir. Surecin katihmcilan calisanla ilgili kanaatlerini, belirli kriterler
esas almarak hazirlanrms anket formunu doldurmak suretiyle beyan ederler (Cetin 2006,
41).
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Sistem sayesinde yoneticiler, iistleri, astlan ve meslektaslan tarafmdan nasil
gorulduklerinden

haberdar

olmakta

ve

gelen

verileri

karsilastirma

olanagi

bulunmaktadirlar,
Tipik

bir coklu

geri bildirim

sisteminin

yapilandmlmasi,

orgnizasyonel

ihtiyaclara gore bazt farkhhklar tasimakla birlikte asagidaki bicimde ozetlenebilecek
adimlan icermektedir.
•

Oncelikle

sistem amaclannm

net bicimde belirlenmesi

ve ilgili taraflarla

paylasilmasi gerekmektedir. Sistemin sonuclan, cahsanlann ustiin ve zayif yonlerini
ortaya koymakta, boylelikle gelistirilmesi gereken davrams ve beceriler ile kariyer
planma temel olusturacak profil ozelliklerinin netlestirilmesi mumkun olmaktadir.
•

Ikinci

olarak

veri

toplama

araclan

yapilandmlmaktadir,

Degerlemenin

guvenirligini artirmak acismdan agirhkh olarak niceliksel verilere yer verilmektedir.
•

Olcum araclanna yansrtilacak, yani degerlemeye tabii tutulacak davramslann

neler oldugu ve bunlarm

hangi boyutlarda

degerlendirilecegi

degerlemecilerin

kimler

bir diger asamayi

olusturmaktadir.
•

Sonraki

Degerlenecek

asamada,

olacagi

tespit

edilmektedir.

bireylerin de gorii~ii almarak, ilgili kisinin performansim

dogrudan

gozlemleme sansma sahip taraflarm sisteme dahil edilmesi gerekmektedir.
•

Daha soma degerlenen ve degerlemeci konumunda olan kisiler egitime tabi

tutulmakta, sistemin amaclan ve isleyis bicimi hakkmda aynntih bilgiler verilmektedir.
•

Sistemin tasanmma iliskin sayilan cahsmalann ardmdan

isleyise yonelik

faaliyetler yerine getirilmekte ve bu kapsamda oncelikle degerleme formlan ilgili
taraflara dagitilmaktadrr.
•

Y apilan degerlemelerin ardmdan belirli zaman arahklannda formlar iizerindeki

veriler analize tabi tutulmaktadir.
•

Veri analizlerinin ardmdan sonuclar raporlara aktanlmakta ve.Jlgili taraflarla

paylasilmaktadir.
Son olarak degerleme sonuclanna

gore gelisim planlan cikanlmakta,

hem

bireylere hem de sistemin kendisine yonelik iyilesme alanlan tespit edilmektedir
(Sabuncuoglu, 2005: 194-195).
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Sistemin olumlu

yonleri:

Objektif ve guvenilir geribildirim
Bireysel gelisim ve ogrenmeye

saglar.

destek verir.

Digital ortamda gelistirilmesi

zaman tasarrufu saglar,

Musterilerin

katilmasi

degerlemeye

(Sabuncuoglu,

uriin

ve

hizmet

kalitesini

artmr

2005: 197).

Egitim ihtiyaclannm

belirlenmesini

saglar.

Aynmcihk riski azahr (Cetin, 2006:39).
Sistemin olumsuz yonleri:
Degerlenen

yonetici

coklu

degerlemeden

dolayi

kendisini

baski

altinda

hissedebilir.
Degerleyen

kisilerin oransal agirhklan

dogru belirlenmezse

sonuclara

guven

azahr.
Degerleme gruplan kendi crkarlarmi on plana alabilirler (Sabuncuoglu, 2005:

197).
Uygulanacak

sistemin

orgutiin stratejik hedefleriyle

uyumlu

olmarnasi,

sistemin basan sansmi dusurur.
Degerlendirmeye katilacak olanlann egitilmemesi ve yetersiz egitime tabi
tutulmasi

da

sisteme

acabilmektedir. Bu

karsi

nedenle

olumsuz
orgiit

tepkilerin

icerisinde

bir

olusmasma
insan

yol

kaynaklan

uzmanmm bulunmasi oldukca onemlidir.
Sistemin uygulanmasi

esnasmda doldurulacak formlarm fazlaliguun sebep

oldugu zaman ve kag1t israfi, buna ek olarak formlardaki

bilgilerin

bilgisayarlara islenmesinin 90k zaman almasi (Kaynak ve Bulbiil, 2008: 270271).

1.11.8. Degerlemede A1,1k Gorii~me
Degerleme icin secilen yontem uygulandiktan sonra degerlemeyi yapan yonetici
ile degerlenen kisi arasmda acik goriisme yapilmalidir. Bu yonde yapilacak bir gorusme
bir geribildirim

sureci seklinde isler ve 90k biiyiik yararlar getirir. Degerleme
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gorusmesinde arnac degerlenen kisinin yetersizliklerini ortaya koymaktan cok onun
gelisimini saglamaktir (Sabuncuoglu, 2005: 197).

Performans degerlemesi gorusmeleri cesitli sekilde olusabilir:
Sayle ve sat yontemi: Bu yontem degerlenenin, istenen yonde degisimi icin
ikna yetenegini gerektirir.
Sayle ve dinle yontemi: Gonismenin ilk boliimii calisarun zayif ve guclu
yonlerini

ona

aktarabilmek

yetenegini

gerektirir.

Gorusmenin

ikinci

yansmdaysa cahsanm performans degerlemesi hakkmda gorusleri arastmhr.
Yonetici hala degerleyici roliindedir ama yontem ve itirazlann dinlenmesi ve
iddialarla onlan ciirutme cabasma girmeden mucadele edebilme yetenegini
gerektirir.
Problem cozme yontemi: Bu yontemin gerektirdigi yetenekler soyle ve
dinledigine

benzer olmakla birlikte problem

cozme yonterni calisarun

duygulanm

ogrenmenin otesine gecer ve son gorusmeden sonra isinde

karsilasngi; sorun, ihtiyac, yenilik memnuniyeti ve hosnutsuzluk yaratici
durumlan tartismak suretiyle cahsam gelistirmenin yollanm arar.
- Bilgilendirme yontemi: Bu yontemde degerlenen kisiye degerleme sonuclan
gerekcesiyle birlikte aktanhr, ancak herhangi bir itiraz kabul edilmez ve tartismaya
girilmez (Sabuncuoglu, 2005: 198-199).

1.12. Okul Yoneticileri ve Okul Ydneticilerinin Performanslarmm
Degerlendirilmesi

Okul yoneticisi, egitimin temelini olusturacak kuram ve kavramlan oncelikli
olarak bilmelidir. Ve ozellikle egitim ogretim alamnda ortaya cikan gelisrnelerden
1
haberdar olmah, ozumsemelidir. Bu dogrultuda yeni bir bin yila girerken okul
yoneticileri, Coklu Zeka Kurami, Beyin Haritalan, Portfolio sistemi gibi kuram ve
uygulamalardan haberdar olmahdir. Okul yoneticisi bilgili olmanm dismda sorun cozme,
karar verme, yazma, konusma, raporlama gibi konularda becerili ve deneyirnli olmahdir.
Okul mudurlerinin gorev ve sorumluluklannm, liderlik, iletisim, grup surecleri, program
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gelistirme,

6gretme ve 6grenme

bashk altmda toplandigim
Okul
okullan
Toplumda

isgorenin

ve toplumsal

degerlendirme

sistemine

yoneticilerinin

ustlendigi
koyan

uygulandigi
olacagmi

durumun
belirtmektedir.

baktigmuzda;

canlandiracak

(Oguz, 2006:5,6).

degerlendirmesi
yukselme

degerlendiren

niteliklere

ve kurumlann

ozelliklerini

guclu

sahip olmahdir.
bu nedenle bircok
nesnel, acik,

de goz oniine alan bir

ihtiyac vardir. Butiin kamu kesimi gibi egitim sektorunde
performanslanmn

sistemlerine
ozgul

degerlendirilmesinde

kosullanrun

kadar

vardir.

dikkate

cahsan

onemlidir.
Amaclardan

vermek,

yukseltilmesi

okul

yoneticinin

Performans

almarak

isgorenlerin

Okullarda
bazilan;
programlanmn

ortaya

degerlendirilmesi,

yapildigmda

performans

de

okulda

goz oniine almdigi, bireysel farkhhklan

ihtiyac

Orgutlerde

yapilabilir.

kararlanm

performanslanmn

i~

o

okul yoneticisi

Ozellikle kamu kesiminde

hem orgut icin hem de isgoren icin ne kadar onemliyse,
degerlendirilmesi

gibi bircok farkh

edecek olan okul yoneticisinin

rollerin ve mesleki ozelliklerin
degerlendirme

degerlendirme

(Erdogan, 2006: 145,155).

degismeyi

onculuk

gerekmektedir

yeteneklerini

performans

degerlendirilmesine

sosyal degisime

rolu iistlenmesi

ilkokul

gostermektedir

yoneticilerinin

yaratacak

surecleri,

daha

etkili

degerlendirmesi

okul icin de okul miidiirlerinin
cesitli

okula

amaclarla

personel

gelistirilmesi

performans

secmek,
ve

terfi

ve

cahsanlann

olabilir (Tasdan, Oguz, 2007: 91-92).

yasanunda, isgorenler arasmda performans ve basan derecesi bakmundan

farkhhklar olmasi, hatta aym kisinin performans ve basan duzeyinde zaman zaman
degisiklikler meydana gelmesi, isgoreni degerlendirmenin onemini ortaya koymaktadir.
Aynca periyodik degerlendirmeler bir isgorenin ne kadar ilerleme gosterdigini, ne
kadanmn takdir edilecegini ve odullendirilecegini de gosterir (Oguz, 2006: 3).
Bilisim teknolojilerindeki

hizh degisimler ve kiiresellesmenin

de etkisiyle

okullara yonelik beklentiler artmaktadir. Bu yuzden a111k okul mudurlerinin sadece
----(

"Mevzuati uygulayan ve var olan durumu devam ettiren" yonetici gorunumunden
kurtulmalan gerekmektedir.Egitim kurumunun istikranm ve verimliligini surdurmesinde
yapilan denetimin tiirii ve kalitesi onem tasimaktadir. Halihazirdaki denetim anlayisinda
ise okul mudiirlerinin yoneticilik performansi 1. sicil amiri ve okula belirli arahklarla
gelen denetciler yani mufettisler

tarafmdan degerlendirilmektedir.

Oysa bir okul

yoneticisi, okul sistemi icerisinde ve disansinda bireysel olarak bircok insanla resmi ya
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da gayn resmi gruplar icerisinde cahsmaktadir. Bu yi.izdendir ki okul mudurlerinin
yonetim performanslanmn

degerlendirilmesinde

okul sisteminin icindeki ve dismdaki

butun taraflann degerlendirme surecine katilmalan isabetli bir yaklasim olacaktir.
Okul mudiirunun

performansi

genel olarak tic sekilde

degerlendirilebilir

(Erdogan,2006: 192):
I. Okulun Gene! Olarak Degerlendirilmesi:

Okulun performansiru belirlemek icin

oncelikle okulda gerceklestirilen egitim ve ogretim genel hatlanyla degerlendirilir. Bu
tur bir degerlendirme, butun ogretmenlerin ve ilgili personelin katihrrnyla yilda en az iki
defa yapilabilir.
2.

Okuldaki Ozel Alanlartn (Sureclerin) Degerlendirilmesi:

okuldaki

temel isleyisler

degerlendirilir.

Ornegin

Bu tiir degerlendirmede

rehberlik

hizmetlerinin,

sosyal

etkinliklerin, okul aile iliskilerinin nasil gerceklestiginin degerlendirmesi gibi. Aynca
okulda

gerceklestirilen

orgutlenmeler

ve koordinasyon,

iletisim

sistemi,

ogrenci

hizmetleri ve ogretim, degerlendirilmesi gereken alanlardir.
3. Okulda Sunulan Urunlerin Degerlendirilmesi: Okulun, bir ust kademeye gecis icin
yapilan

smavlardaki,

ogretim

yili

sonu,

sosyal

etkinliklerdeki

basanlanmn

degerlendirilmesi bu tiirdenturiin) bir degerlendirmedir.
ABD, Eyalet Yoneticileri Kurulu'nun 1997 yilmda hazirladigi bir rapora gore
okul

yoneticilerinin

gostermesi

gereken

performans

alanlan

asagidaki

sekilde

belirlenmistir (Erdogan,2006: 195):
•

Okulun cevresi ile birlikte paylasilan bir misyon ve vizyonun olusturulrnasi.

•

Butun insanlara adil davranmak ve saygi gostermek, cahsanlara ve iiretenlere
deger vermek, ogrenme ve ogretimi guclendirmek icin teknolojiyi kullanmak,
ogrencilerin ihtiyaclanna cevap verecek cesitli etkinli~ler duzenlemek.

•

Yonetim kararlannda ogrenme, ogretim ve ogrenci gelisimini surekli goz onunde
bulundurmak,

etkili

problem

cozme

ve

catisma

yonetimi

yontemlerini

kullanmak, etkili iletisim becerilerine sahip olmak, kaynaklan okul amaclanm
gerceklestirmek

icin etkin kullanmak

ve temiz, duzenli bir okul cevresi

yaratmak.
•

Toplum ve toplum liderleriyle, farkh is ve hizmet orgutleriyle isbirligi icinde
olmak.
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•

Mesleki ve kisisel degerleri surekli gozden gecirmek, kisisel ve mesleki ahlaki
ilkelerle hareket etmek, model olmak, hizmet etmek.

•

Ogrencilerin ve ailelerin davramslanm etkileyen cevreyi tammak, okul yonetimi
ile ilgili sorumluluklan kabullenmek.

Okulu basanya ulastiracak cagdas bir okul yoneticisi;
./ Kapsamh insan bilgisine ulasmistir,
./ Etkili iletisim becerisine sahiptir,
./ Liderlik ozellikleri tasir,
./ Anadilini dogru ve guzel kullanabilir,
./ Y abanci dil bilir,
./ Iletisim teknolojisine hakimdir, bilgiyi yonetebilir,
./ Beden ve ruh yoniinde saghkhdir,
./ Egitime inamr (Ozdemir,2007:92).
Yukanda anlatilan nedenlerden dolayi Milli Egitim, Genclik ve Spor Bakanligi
ilkokul

mudiirlerinin

yoneticilik

performanslarmm

olculmesinde

daha nesnel ve

katihrnci olunmasmi saglamak amacryla sadece yoneticilerin ustlerinin degil, ayru
zamanda yoneticinin kendisinin ve ogretmenlerinin de goruslerini almak istemektedir.
Degerlendirme

sonuclannm

da okul miidurlerinin

taltifinde,

hizmet ici egitime

ahnmalannda ve makam tenzillerinde kullarulmasi hedeflenmektedir.

1.13. Ilkokullarda Perforrnans Degerlendirme Uygulamasi

1.13.1. Degerlendirilenlere ili~kin Tutulan Kayitlar
Her yonetici icin bir ozluk dosyasi ile sicil dosyasi tutulur.

1.13.1.1. Ozltik Dosyasi
Ozluk dosyasi icinde, yoneticinin adi-soyadi, nufusla ilgili bilgileri, egitim ve
ogrenim durumu, atanma ve goreve baslama tarihi, yapngi gorevler, katildigi hizmet ici
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kurslar, izin, nakil yazilan, saghk raporlan hakkmdaki bilgi ve belgeleri bulunur
(Ogretmenler Yasasi madde 95).

1.13.1.2. Sicil Dosyasi
Sicil dosyasi icinde, denetleme ve degerlendirme raporlan, aldiklan odullerle
disiplin cezalan ve nedenleri, sicil raporlan degerlendirme sonuclan ve performans
degerlendirme yazilan bulunur. Sicilin hangi esaslara gore ve nasil duzenlenecegi,
disiplin

cezalanmn

duzenlenmesi

sicile islenmesi

Bakanlar

Kurulu'nca

ve bu cezalann
cikanlan

disiplin

islemlerinde

silinerek

bir tiizukle belirlenir.

yeterliliklerinin, yeteneklerinin, gorevdeki basan
ilerlemelerinde,

sicilden

yeniden

Yoneticilerin

durumlarmm saptanmasmda, kademe

ozliik ve sicil dosyalan

bashca

dayanaktir

(Ogretmenler Yasasi madde 95).

1.13.2. Degerlendiriciler
Denetim,

"Egitim Denetleme, Degerlendirme ve Yonlendirme Kurullannda;

Egitim Denetleme, Degerlendirme ve Yonlendirme -Ost Kurulu, Egitim Denetmenleri
Genel Kurulu (Genel Kurul), Ilce Egitim Denetleme, Degerlendirme ve Yonlendirme
Kurullan (Ilce Kurullan) ve Okul Egitim Denetleme, Degerlendirme ve Yonlendirme
Kurulu (Okul Kurullan) yiirutiiliir,
Okul Egitim Denetleme, Degerlendirme ve Yonlendirme Kurulunun gorev, yetki
ve sorumluluklan sunlardir:

Okulda yiirutulen ozdenetim cahsmalanm takvimlemek,

yurutmek, degerlendirmek ve -geli~tirmek; Okul ogretmenlerinin, yoneticilerinin ve diger
cahsanlannm

performansmm

etkin bir sekilde olcumlenmesine

olanak tamyici bir

sistemin okulda denenmesine, gelistirilmesine, yerlestirilmesine katki koymak ve bu
konu ile ilgili gorits ve onerilerini il9e Kurul Baskanhgma sunmak; Okul etkinliklerinin
okulun gelisim hedeflerine ve planlanna
gozlem

ve

degerlendirmeler

yapmak;

uygun yurutulup yurutulmedigine
Okul

ihtiyaclannm

ve

iliskin

sorunlanrun

giderilmesindeki onceliklerin belirlenmesinde okul idaresine rehberlik saglamak; Okul
ihtiyaclan ve hizmet ici egitimleri icin Ilce Kurul baskanma geri bildirim saglamak; ve
Okulla ilgili degerlendirmelerini rapora baglamak. Bu raporlanyla il9e Kurul Baskaruna
bilgi ve oneri saglamak (Mufettisin El Kitabi,1997:44).
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Okul Yoneticilerinin
Kitabi,1997:44).

Denetiminde

Dikkate Almacak Kriterler (Mufettisin

El

(Bkz. Ek 1).

•

Mevzuat bilgisi, planh cahsma ve uygulamadaki

•

Egitim - 6gretim ve yonetim hakkmdaki

•

Okulun olanaklanndan

basansi;

bilgisi ve uygulamadaki

6gretmen ve 6grencileri

yararlandirmada

basansi;
sagladig; firsat

esitligi;
•

Yonetici, ogretmen ve diger personeli isbasmda yetistirme,
degerlendirme

denetleme-

ve sorunlan cozmedeki basansi;

•

Tutum, davrams ve kihk-kiyafeti

•

Egitim - ogretim cahsmalanm

ile ornek olmadaki basansi;
Ataturk Ilke ve Inkilaplan

dogrultusunda

siirdiirme basansi;
•

Yazi ve kayit islerinin mevzuata ve usuliine uygunlugu;

•

Yonetici, ogretmen, veli ve ogrenoi iliskilerini gelistirme basansi;

•

Diger kurum, kurulus ve cevre ile iliskileri ve olanaklanndan

yararlanma

basansi;
•

Okulun bina, arac-gerec ve esyasmi korumadaki

•

Bilimsel cahsma ve yansma, teknolojik gelisme ve arastirma konulannda
ogretmen ve 6grenciler icin ortami hazirlama

basansi;

ve tesvik etmedeki basansi;

•

Amirleri ile iyi iliskiler kurma ve iliskilerini gelistirmedeki

•

Okulda saygi, giiven ve hosgoruye
bir kiiltiir merkezi konumuna

yontem ve basansi;

dayah ortam olusturma ve okulun cevresine

getirme basan.

\
1.14. Problem Ciimlesi

Arastirmanm

problem

cumlesi

"Ilkokul

yoneticilerinin

performanslan

performans degerlendirme sistemi ile ilgili denetmen, yonetici ve 6gretmen
nelerdir?" seklinde belirlenmistir.

ve

gorusleri
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1.15. Arastirmanm Amaci
Arastirma,

ilkokullarda

gorev

yapan

yoneticilerin

performanslannm

degerlendirilmesine iliskin gorusleri ortaya koymak, sonuclanru incelemek ve cozum
onerileri sunmak amaciyla yapilrmsnr.

1.16. Alt Problemler

Problem cumlesinde belirtilen ana problem dogrultusunda asagidaki sorulara
cevap aranmistir:

1) Ilkokul

yonetici

performansmm

kimler

tarafmdan

degerlendirilmesi

gerektigini konusuna iliskin olarak ilkokul denetmenleri, okul yoneticileri ve
simf 6gretmenlerinin gorusleri nelerdir? Neden?
2) Ilkokul yonetici performansmm

)

hangi sikhkta degerlendirilmesi

gerektigi

konusunda ilkokul denetmenleri, okul yoneticileri ve simf ogretmenlerinin
gorusleri nelerdir? Neden?
3) Ilkokul yonetici performansim
gerektigi

konusunda

ilkokul

degerlendirme
denetmenleri,

olcutlerinin
okul

neler olmasi

yoneticileri

ve simf

ogretmenlerinin gorusleri nelerdir? N eden?
4) Ilkokul yonetici performansim diisiiren etkenlerin neler oldugu konusunda
!
I

ilkokul denetmenleri, okul yoneticileri ve simf 6gretmenlerinin

gorusleri

nelerdir? Neden?
5) Ilkokul
gereken

yonetici

performansmm

yaklasimlann

neler

degerlendirilmesinde
olmasi

gerektigi

dikkate

almmasi

konusunda

ilkokul

denetmenleri, okul yoneticileri ve smif 6gretmenlerinin goriisleri nelerdir.
Neden?
6) Ilkokul yonetici performansi ile ilgili ilkokul denetmenleri, okul yoneticileri
ve simf 6gretmenlerinin gorusleri nelerdir? Neden? Olumlu ve eksik yonleri
nelerdir?
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7) Ilkokul

yonetici

yararlamlmasi

performansmm

gerektigi konusunda

simf 6gretmenlerinin
8) ilkokul

sonuclanndan

ilkokul denetmenleri,

nasil

okul yoneticileri

ve

goriisleri nelerdir? Neden?

yoneticilerinin

denetmenleri,

degerlendirme

performanslarmm

okul yoneticileri

gelistirilmesi

ve smif 6gretmenlerinin

yonunde

ilkokul

onerileri nelerdir?

1.17. Arastrrmanm Onemi

Egitimde okul yoneticisi giiclii okullan yaratacak ve toplumsal degismeyi
canlandiracak niteliklere sahip olmahdir. Toplumda sosyal degisime onciiluk edecek
olan okul yoneticisinin bu nedenle bircok rolu ustlenmesi gerekmektedir (Oguz, 2006:56).
Okullarda cesitli amaclarla performans degerlendirmesi yapilabilir. Amaclardan
bazilan;

okula

programlannm

personel

secmek,

terfi

ve yukselme

kararlanm

gelistirilmesi ve cahsanlann performanslanmn

vermek,

okul

yukseltilmesi olabilir

(Tasdan, Oguz, 2007: 91-92).
Egitimde, performans degerlendirmesinden elde edilen bilgiler olmadan yonetsel
kararlar

verilmemelidir.

Bilimsel

temellere

dayanan

performans

degerlendirmesi

herhangi bir kisi ya da gruba ayncahk yapilmasim engeller. Performans degerlendirme
ile yoneticilerin is tammlarmda ve is analizlerinde saptanan

standartlara ne olcude

yaklasildigina iliskin geri besleme saglanabilir. Bu geri besleme yoneticilere olumlu bir
yaklasimla verildigi ve mesleki egitimle desteklendigi takdirde 90k yararh olabilir.
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde
sonuclar
tarafmdan

dogrultusunda

ilkokul

degerlendirilecegi,

yapilan bu arastirma ile elde edilecek

yoneticilerinin

degerlendirme

performanslanm

sisteminin

hangi

paydaslar

di.izenlenmesi ve bilimsel

temellere dayandmlmasmda bir isleve sahip olacagi diisiinulmektedir.

1.18. Sayrltilar

•

Ilkokul

denetmenleri

performans

degerlendirmeye

iliskin

yonetmeliklerle bunlann uygulamalan hakkmda bilgi sahibidirler.

mevzuat

ve
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•

Ilkokul

yoneticileri

yonetmeliklerle
•

Ilkokul

degerlendirmeye

bunlarm uygulamalan

ogretmenleri

yonetmeliklerle
•

performans

performans

bunlarm uygulamalan

ilkokul denetmenleri,

yoneticileri

iliskin

mevzuat

ve

mevzuat

ve

hakkmda bilgi sahibidirler.
degerlendirmeye

iliskin

hakkmda bilgi sahibidirler.

ve ogretmenleri

arastirmaya

samimi cevaplarla

katki saglarmslardir.

1.19. Tammlar

Performans: Performans, cahsanlann gorevlerinin basan derecelerinin ifade edilmesidir
(Byars,2000:275).
Performans Degerfendirme: Performans degerlendirme cahsanlann is performansmm
belirlenmesi icin iletisim ve ideal gelisme plam olusturma siirecidir (Byars,2000: 275).
Performans Yonetim Sistemi: Performans yonetim sistemi, is yerinde cahsani tesvik
etmek, gelistirmek, verimliligini artirmak ve odullendirmek amaciyla yapilan olcme
degerlendirme sureci olarak tammlamr (Mathis,2002: 89).
Denetmen: Bir programa bagh veya verilen direktif altmda duruma gore Temel Egitim,
Ortaogretim veya Mesleki ve Teknik Ogretim Kuruluslanmn ve bu kuruluslarda bransi
dahilindeki, ogretmenlerin teftisini yapar, rehberlik eder, yon verir ve onlan is basmda
yetistirir. Ogretim kuruluslanndaki,

her tiirlu faaliyetlerin yuriirlukteki mevzuata ve

Kibns Turk Ulusal Egitimin amaclanna uygun olarak yapihp yapilmadigmi denetler
(Mufettisin El Kitab1, 1997: 24).
Okul Yoneticisi: Yonetici, okulun amaclanna ulasmasi icin gerekli insan ve maddi
kaynaklann en verimli bicimde kullamlmasmdan sorumlu olan kisidir (Erden,1998:57).
Bu arastirmada yonetici ile vurgulanmak istenen okul mudurleridir. Kuzey Kibns Turk
Cumhuriyeti'nde

yonetici yerine okul miidiiru kullarulmaktadir.

Okul yoneticileri,

anaokul ve ilkokullarda gorev yapan kisilerdir. Bu kisiler aym okuldan oncelikle
ogretmen olarak mezun olmakta, ardmdan yoneticilik icin smavdan belli bir puanm
iizerinde alarak yoneticilik gorevine baslamaktadirlar.

71
1.20. Simrhhklar
Bu arastirma;
1. 2009-2010 6gretim yih,
2. Lefkosa

Bolgesi'ndeki

ilkokullarda

gorev yapan 6 yonetici,

denetmen ve 12 6gretmenin gorusleri ile simrhdir.

6
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BOLUMII

n.cn.t ARA~TIRMALAR
Bu boliimde arastirmamn

desenlenmesinde,

problemin tammlanmasmda

ve

verilerin yorumlanmasmda ilkokul yoneticilerinin performanslannm degerlendiriimesine
iliskin goruslerinin

olusturulmasmda

dogrudan

ya da dolayh

olarak ilgili olan

arastirmalara yer verilmistir. Arastirmalar en yurt dismda ve yurt icinde en genelden en
ozele dogru siralanmisnr.

2.1 Yurtdismda Yaprlan Arastirmalar
Cummings'm

(1973) yaptigi arastirma, performans degerlendirme sisteminin

cesitli unsurlanm degisitirmekle etkilerini test etmek icin tasarlanan sonuclan ortaya
koymaktir. Y apilan arastirmada

elde edilen sonuclardan kimileri sunlardir; odul

gucunun

bildirim

kaldmlmasi

ve

geri

hukmunun,

tutumlannda

performans

degerlendirme sisteminde pozitif algi bilidrmektedir. Karar vermede ilgili degerlendirme
sisteminde astlann tutumu yoneticiler gore daha olumludur. Genel olarak degisimler icin
yonetici ve denetcilerin deger aldigi vurgulanmaktadir.
Dilsiz (2006) tarafmdan yapilan arastirmada "Insan Kaynaklan Yonetiminde
Performans Degerlendirme Yontemleri: Ankara ili Mobilya Sektoriinde Bir Cahsma"
belirlemek amaciyla tarama modeli kullanmisnr. Performans degerlendirme
mobilya

ve

sisteminin

dekorasyon sektorunde faaliyet gosteren firmalarda nasil uygulandigi,

ankete katilan yoneticilerin performans i.degerlendirme konusundaki kisisel gorusleri
tespit edilmeye cahsilnnstir.
sunlardir;
kaynaklan

mobilya
yonetimi

Y apilan arastirmada

ve dekorasyon
ve performans

sektorunde

elde edilen sonuclardan kimileri
faaliyet gosteren

degerlendirme konusunda

firmalann

insan

bir gelisim

icinde

olduklan ve bu gelisimi heniiz tamamlamamis olduklan sonucuna vanlrmstir. Firmalar
performans degerlendirme sisteminin oneminin

farkmdadir

ve bu konuda

bilincli

yoneticileri firmalannda banndirmaktadirlar. Bu sektordeki cogu isletmede performans
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degerlendirrne
hem insan
firmalarda

sistemi

bu konuda

kaynaklan

yonetimi

degisim hareketlerinin

egitimli
hem

uzman
de

kisilerce

performans

yapilmamaktadir.
degerlendirme

tt Emniyet

Isparta

kuruluslannda

uygulanmakta

gelistirilerek,

modem

konusunda

baslamis oldugu gozlemlenmistir.

Akcakanat'm (2009) yaptigi cahsma "Insan Kaynaklan
Degerlendirme:

Yonetiminde

Performans

Mudurlugu'nde Bir Uygulama" Turk kamu kurum ve
olan

yonetim

performans

yaklasimlanna

degerlendirme
dayah

sisteminin

uluslararasi

ulastmlabilmesi icin ornek bir model olusturmaktir. Emniyet Teskilati,
itibariyle Turkiye 'deki

Ancak

kamu kuruluslanrun

en onemlilerindendir.

standartlara
faaliyet alaru

Calismamn

ilk

basamagmda yillardan beri kamu kurumlannda kullamlmakta olan mevcut performans
degerlendirme
uyannca,

sistemindeki

kamu

eksiklikler

personel

etkinligini ve verimliligini
model gelistirilmistir.

tespit

yonetiminde

edilmistir. Elde

edilen

performans degerlendirme

sonuclar
sisteminin

artiran ve cagdas insan kaynaklan dusuncesine uyan bir

Y apilan arastirmada

elde edilen sonuclardan kimileri sunlardir;

Emniyet Teskilatmda performans degerlendirme isleminin yeterli ve objektif olarak
yapilmadigr,

cahsanlara

uygulanan

basan

performanslan

kriterlerinden

konusunda

cahsanlann

geri beslemede

bulunulmadigi

yeterince haberdar olmadiklan

degerlendirme siirecine katilimlannm hie olmadigi ve mevcut sicil raporundaki basan
kriterlerinin buyuk oranda, isteki gercek performanslanm yansitmadigi gorulmustur.
Pehlivan'm (2008)

yaptigi

calisma

ile

"Insan

Kaynaklan

Yonetiminde

Performans Degerlendirmesi ve Maliye Bakanligi Cahsanlanna Yonelik Bir Uygulama"
"performans

degerlendirme"

uygulanmasi

incelenmeye

kavrarrn

cahsilmisur.

ve

Turkiye 'deki

Aynca Maliye Bakanligi

Miidiirlugunde calisan personelin degerlendirme sistemine
almarak Turkiyedeki degerlendirme
anket cahsmasi yapilrrnsnr. "Sicil"

kamu

cahsmalanna
kavrammm

kurumlanndaki
Personel

Genel

iliskin gorii~ ve onerileri

katkida bulunmak amaciyla bir
personel iizerinde korku baski ve

cekingenlik olusturdugu yonunde gorii~ bildirmislerdir. Elde edilen bu sonuctan
anlasilacagi uzere; "sicil" kavrarru yerine, "basan veya performans"
kullanilmasi

da

kavramlanmn

daha uygun olacaktir. Aynca, sonuclann aciklanmasi degerlendirmeyi

baski ve korku araci olmaktan
saglayacaktir. Kurum

cikararak, degerlendirmenin gelisim araci olmasiru

cahsanlannca,

mevcut

personel

degerlendirme

sisteminin
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gorevde yiikselme ve egitim cahsmalanna
agirhkh

olarak

benimsenmektedir.

yeterli altyapiyi saglamadigi dusuncesi

Arastirmada

personelden farkli olarak, sicil raporlanm

degerlendiriciler,

doldururken

degerlendirilen

siibjektif faktorlerin etkisi

oldugu dusuncesine katilmadrklanm

ifade etmislerdir. Sonuc olarak, Tiirkiye'deki kamu

kurumlannm buyiik bir kismmda

performans

gelismedigi

ve yapilan performans

degerlendirme

degerlendirme

bilincinin

uygulamalannm

yeterince

da amacmdan

uzak oldugu gorulmektedir.
Sudarsan
Sistemi:

(2009) tarafmdan

Orgiitlerin

Goriislerinin

ilgili arastirmada
Incelenmesi"

"Performans

belirlenmesi

Degerlendirme

amaciyla

yapilrmstir,

Arastirmada 33 farkh orgut anket araciligla degerlendirildi. Yapilan arastirmada
edilen sonuclardan kimileri sunlardir; onyargmm kaldmlmasuu,

elde

goriiniimde aranan

degisikliklerin ve endiselerin kaldinlmasnu ve performans degerlendirme formlanna da
gerekli saygmm gosterilmesi istenmistir, Deger bicen kimselerin oznellik ve onyargi ile
performans
olculebilir

degerlendirme
performans

uygulamasi

yaptigr vurgulanrrnstir,

parametrelerinin

belirlenmesi

ve

Guclu

deger

ihtiyaclann

bicen

kimsenin

onyargisuu azaltmak icm birden fazla geribildirim uygun gorulmustur. Deger bicen
kimselerin

egitimi

ve

performans

degerlendirme

sisteminin

onemli

oldugu

vurgulanmaktadir.
Cetin (2006) yaptigi arastirma "Performans Yonetim Sistemi ve Performans
Degerlendirme

Siireci Sonuclannin

Cesitli Insan Kaynaklan

Yonetimi Islevlerinde

Karar Almaya Etkileri ve Bir Uygulama Omegi". Yapilan arastirmada

elde edilen

sonuclardan kimileri sunlardir; Performans Yonetim Sistemi dogrultusunda elde edilen
Performans

Degerlendirme

sonuclan;

iist yonetimin,

cahsanlann iicret

artislan

konusundaki kararlanm etkilemektedir. Performans Yonetim Sistemi dogrultusunda elde
edilen Performans Degerlendirme
alanlarda gelisim saglamalan
kararlanm

etkilemektedir.

sonuclan, cahsanlann performans

icin hazirlanan

egitim planlan

eksikligi olan

konusunda

Performans Y onetim Sistemi dogrultusunda

Performans Degerlendirme sonuclan,

calisanlann bireysel ozellikleri

yonetici

elde edilen
ile

sirketin

ihtiyaclanru karsilastirarak kariyerin planlanmasi (terfi, rotasyon, i~ zenginlestirme,
yedekleme uygulamalan) konusunda

yonetici kararlanm etkilemektedir. Performans
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Yonetim

Sistemi

dogrultusunda

cahsanlan

isten ayirma konusunda

Ozsoy (2005)
Performans

Y apilan arastirmada

yapilan

elde edilen sonuclardan

Degerlendirme

sonuclan,

etkilemektedir.

arasnrmada

Sistemi" ni belirlemek

anlamda bir degerlendirme

Dolayisiyla

Performans

yonetici kararlanm

tarafmdan

Degerlendirme

temel araclanndan

elde edilen

"Insan

Kaynaklan

Yonetiminde

amaciyla bir model olusturulmustur.

kimileri

sunlardir;

isletmelerde

gercek

ve bir "ilke" yonetimi olmadigi gibi basanli bir yonetimin

biri olan butceleme

olup biten faaliyetlerin

ile ilgili de ciddi bir uygulama

yonetim kontrolunde

oldugunu

en

bulunmamaktadir.
soylemek

miimkiin

degildir.
Bayram'm
Bir Altematif:
arastirmadir.

performans

devam edebilecek

yonetsel

yapmm

bilginin,

sonucu ortaya cikan yaraticihk
bildirim

yontemi,

performans
anlatihr

yasayan

degerlendirme
ve

sonuclardan

orgutun

amacryla yapilan bir

biitiin fonksiyonlanmn

dayanagidir,

Gelecekte

varhklanna

gore siirekli fark yaratabilecek

ile mumkundiir.

hizmet

kurum hedefleriyle
izlenirse,

1y1

olan orgutler

sezgi ve ozveri ile birlesmesi

Iyi yapilandrnlmis

olusturulmasma

pekistirilip

Yeni

hem orgiite hem de cahsanlara geri bildirim

insamn dogasmdaki

orgutlerin

Yontemlerine

bir 360 derece geri
edecektir.

iliskilendirilir,
sonuclar

elde edilen sonuclara sahip cikmasi, performans

360 derece
cahsanlara iyi

verecektir.

Aynca

hedefi belirlemesi

ve

sorumlu tutulmasi, basan duzeyini olumlu yonde etkileyecektir.

Kaynak,

Biilbul

sistemi kullamlarak

ve ogrencilerden
orgiitleme,

farkhhklanmn

yapilan

ilkogretim

olusmustur.

Yonetim

Y apilan
olmadigi,

tarafmdan

amirleri,

iletisim

olculmustur.

(2008)

gruplar arasi degerlendirme

1. derece sicil

farkhligm

degerlendirme,

en onemli

yontemi,

egitimlerle

degerlendirilenin,

grup

belirlemek

olan orgutler, rakiplerine

Farki yaratmak;

Degerlendirme

Degerlendirme"

sekilde cahsmasmm teminati,

acismdan

olacaktir.

Performans

360 Derece Performans
360 derece

ahenkli bir
vermesi

(2006) "Geleneksel

kurma,

etkileme,

analizler
buna

bulundugu

farkhhklan

miifettisleri,

okul

performansi

koordinasyon

sonucunda,

karsin

cahsmada,

egitimciler

sonucuna ulasilrrnstir.

360-derece

geribildirim

arastmlrrustir.

Degerleyici

mudurleri,

ogretmenler

karar
ve

verme,

degerlendirme

ogrenci degerlendirmesinde
arasmda

anlamh

planlama
boyutlannda
anlamli bir

degerlendirme
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Helvaci

(2002)

tarafmdan

"Performans

Yonetim

Siirecinde

Performans

Degerlendirmenin Onemi" ortaya koymak amaciyla arastirma yapilrrustir. Performans
yonetimi, orgutte saptanan
amaclarla

iliskili olarak, isgorenin

hedef belirlemenin onemini
Isgoren

calisma

performansmm incelenmesinin, geri bildirim ve

ortaya

davramslanm

koyan

ve iiriinlerini

giiclendirme noktasmda butunlestirilmis
takim

yonetim

biliminin

tammlama,

belli

bir alarudir,

degerlendirme

ve

bir surectir. Performans yonetimi, orgutun,

ve bireylerin daha verimli hale gelmesini ifade eder ve uzerinde anlasmaya

vanlan amaclar dogrultusunda, bilgi,

beceri

ve

kazandirmak icin bir zemin hazirlar . Siirekli
orgutlerin,

isgorenlerin

siirekli

egitim

yonetimi

hayati

bir

degisimin

yasandigi

isgorenlere
bir

giiclii

ortamda
ve

zayif

artirmada _ etkin bir performans yonetim

onem tasimaktadir. Bu noktada,

ilke ve siirecleri konulannda

yeterlikleri

ihtiyacim karsilamada,

yonlerini ortaya cikarmada, motivasyonunu
uygulamasi

gerekli

yoneticilerin

performans

gerekli ve yeterli bilgi, beceriye

sahip

olmasi kacimlmaz bir husus olarak karsmuza cikmaktadir.
Boyaci (2006), milli egitim orgut sistemi icinde yer alan ilkogretim orgutlerinde
performans yonetim sistemini planlama, uygulama ve degerlendirme alt sureclerine ve
performans yonetim sisteminin degerlendirme alt surecine altematif olabilecek bir
performans degerlendirme surecine iliskin, Eskisehir Merkez ilceye bagh ilkogretim
okullannda gorev yapan okul yoneticileri ile Eskisehir

n

Milli Egitim Mudurliigu'ne

bagh gorev yapan ilkogretim mufettislerinin goruslerinin arastmldigi bu arastirmarun
ilgili sonuclan

sunlardir; Milli Egitim orgut sistemi icerisinde etkinlik gosteren

ilkogretim orgutlerinin yonetsel surecleri performans yonetim sistemi surecleri acisindan
degerlendirildiginde;

performans

yonetim

sistemini

planlama,

uygulama

ve

degerlendirme alt sureclerinde birbirinden baqgimsiz isleyen kimi ogelerin varligmdan
soz etmek olasidir. Ancak bu ogeler bir sistem felsefesi icinde cahsmaktan uzaktir.
Ilkogretim okul yoneticileri ve mufettisleri varolan sistem icerinde bu ogelerin isleyisine
ve urettikleri sonuclara iliskin olumsuz goruse sahiptirler.Ilkogretim orgut sisteminin
varolan paradigmasmm islerligini yitirdigi ve bu nedenle orgutsel etkinligin temelini
olusturan planlama, yuriitme ve degerlendirme alt siireclerindeki kimi sorunlar nedeniyle
ilkogretim orgiitlerinin orgutsel etkinliklerinin azaldigi her grup tarafmdan yuksek bir
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oranda gerceklesen

gorus birligi ile kabul edilmektedir.

Ancak ilkogretim

okul

yoneticileri ve mufettisleri performans yonetim sisteminin de dahil oldugu cagdas
yonetim sistemlerinin genel ozelligi olan isgoreni bir deger olarak kabul ederek
planlama, karar alma ve degerlendirme sureclerine katma ve yoneticilerin yonetme
erkinden kaynaklanan guclerini isgorenlerle paylasma gibi konularda klasik yonetim
yaklasunmm disma cikmayarak olumsuz gorus belirtmektedirler.
Tamam (2005) tarafmdan "Ilkogretim Okullarmda Toplam Kalite Yonetimi
Kapsammda Performans Degerlendirmeye Iliskin Yonetici ve Ogretmen Gorusleri" ni
belirlemek amaciyla yapilan arastirmanm kimi sonuclan sunlardir; Arastirmaya katilan
yonetici ve ogretmenlerin, performans degerlendirmenin
cahsanlann

performans

degerlendirme uygulamalanndan

cahsan boyutunda yer alan
elde etmeyi dusundukleri

kisisel beklentiler ve bireysel kazanclara iliskin onermelere katihmlan genelde yuksek
olmustur. Bu boyutta yer alan onermelerden bazilanna Arasnrmaya katilan yonetici ve
ogretmenlerin,

performans

degerlendirmenin

ekip boyutunda yer alan, performans

degerlendirmenin okul iklimine, calisma sartlanna etkisine iliskin onermelere katihmlan
genelde yiiksek olmustur, Bu boyutta bulunan sadece bir onermede calisilan okul tunine
gore anlamh fakhhk gorulmustur.
performans degerlendirmenin

Arastirmaya katilan yonetici ve ogretmenlerin,

orgut boyutunda yer alan, performans degerlendirme

sisteminin ve bu sistemin milli egitim orgutiindeki etkilerine iliskin onermelere
kanhmlan cinsiyet, brans, calisma yih ve okuldaki gorev durumlanna gore anlamli
farkhhk gostermistir,
Cigrr

(2006)

tarafmdan

Sistemleri Uygulamalan"
sonuclan

sunlardir;

degerlendirme

"Egitim

Sektoriinde

Performans

Degerlendirme

m ortaya koymak amaciyla yapilan arastmnarun birtakim

bilimsel

yontemler

sistemi olusturulmaya

sisteminin bilgi teknolojileri

kullanarak

gelistirilecek

calisilrms ve bu performans

altyapisi ile desteklenerek

bir performans
degerlendirme

siireclerin, kriterlerin

ve

planlama sistemlerinin dogru belirlenmesiyle tum sektor tarafmdan kullamlabilecek bir
sistemin hayata gecirilmesi planlannustir. Arastirmada konu ile ilgili daha once yazilmis
kitaplar incelenmis ve uygun olanlar egitim sektorundeki ihtiyaclara gore sektore adapte
edilmistir. 360 derece performans degerlendirme sisteminde kullamlan kriterler dengeli
puan karti uygulamasmdan elde edilen performans gostergeleri sayesinde elde edilmis
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ve bu iki sistem harmanlanarak sayisal ve sayisal olmayan performans gostergelerinin
olciilmesi icin ortak bir coziim yontemi uretilmeye cahsilnustir.
Meseci (2007) tarafmdan "Ingiltere'de

Ilkogretim Performans Degerlendirme

Sistemi ve Tiirkiye Icin Oneriler" i ortaya koymak amaciyla yapilan arastirmarun
sonuclan

sunlardir;

Ingilterede

ilkogretim

performans

degerlendirme

sistemini

incelemeyi ve buradan yola cikarak Tiirkiye icin onerilerde bulunmayi amaclanusnr. Bu
amacla ingiltere ve Tiirkiye'de ilkogretimde performans degerlendirme cahsmalan ele
almrmsur. Ingilterenin

1992'den bu yana diizenli olarak uyguladigi denetim odakh ve

okulu merkeze alan bir okul performansi degerlendirme sistemi oldugu gorulmustur.
Ulusal smav odakh yapilan performans degerlendirme sistemi ise esitsizliklere neden
oldugu, taktik ogrenmelere yol acngi, tek tarafh veri sagladigi (Reed & Hallgarten,
2003), egitim pazan olusturdugu (Davies & Ellison, 1992) icin elestirilmektedir.
ingiltere'nin okul performansim degerlendirmedeki amaclanm, velilerin okul seciminde
onlara yardimci olmak, boylece yerinden yonetimle yonetilen okullara pazar olusturmak
ve OFSTED raporlanyla egitimin kalitesini saglamak olarak ozetlenebilir.
Nolin, Mary Jove Digerlerinin 1994'de ABD'de yaptiklan bir arastirmada devlet
okullanndaki

ilkokul ogretmenlerinin ogretmen performans degerlendirmesi ile ilgili

dusuncelerini

arastmmstrr.

1000

ilkokul

ogretmeni

ile

yapilan

bu

calismaya

anaokulundan 6. smifa kadar devlet okulunda derse giren ogretmenler dahil edilmistir.
Bu cahsmarun bulgulannda, ogretmenlerin %89'unun performans degerlendirmesinin
ogretmen

performanslanm

ogretmenlerin

%94 'ii

dogru

bir

degerlendirme

sekilde

degerlendirdigine

oncesi degerlendirme

inandiklanm,

kriterlerini

bildiklerini

belirtmislerdir. %92' si yapilan degerlendirmede simf ici durumlanmn da degerlendirme
icin gozlendigini bildirmistir. %99 'u performans degerlendirmelerinde konuya yonelik
bilgilerinin

de

degerlendirilmelerinde

degerlendirilmesi

gerektigini

soylerken

sadece

%65

bu noktanm dikkate ahndigim soylemislerdir. Ogretmenlerin

cogu degerlendiricilerinin

kendi performanslanm

degerlendirmek konusunda yeterli

oldugunu dusunmuslerdir, Orneklem grubunun ~ ii ogretmenlere odenecek maasm
belirlenmesinde

bu degerlendirmelerin

rol oynamadignu

uygulamanm dogru oldugunu belirtmisleridir.

belirtmis ve %50 si bu
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Down, Chadbourne
bolgede

baslatilan

takindiklan

zorunlu

tutumlan

degerlendirme

gostermislerdir,

sonrasi,

ilk yilmda

ve yaptiklan

ve bu degerlendirme

gosterdiklerini

dusiinmuslerdir.

performans

degerlendirmesinin

soylediklerini

belirtmislerdir.

Milanovski
olan ogretmen

ve Henemann

tepkilerini

bolgede uygulanan
performansa
cahsmasi

ABD'de

degerlendirme

is uzerinde

Bu

kontrol

paralel

olarak

cahsmanm

kendilerini

(2001)

hem

de

bulmalan

ve degerlendirme

algilamasryla

gormusler

degerlendirme

Gorusmelerde

ve gosterdikleri

sisteminin

gerekli

ile tepki

hissetmeye

devam

acidan

yazarlar,

gelisme

ogretmenlerin

etkisinin

az

oldugunu

degerlendirme

sistemine

arasnrrruslardir.

Ogretmenlerin

olciilrniistur.

Bu

ogretmenler
tepkiler

tepkileri hem anket
arastirmaya

gore

ogretme standartlanm

kabul

Bu

degerlendiriciyi

ogretme yeteneklerine

oldugunu

sistemine

amaci yeni bilgi uretmek ve ogretmenlere

aracihgryla

sisteminin

tepkisini

degerlendirme

profesyonel

gelistirmeye

surecini hakca algilamalan,

iliskiliydi.

duygusu

sonucunda

sisteme genelde olumlu bakip bakmadiklan,

degerlendirme

ogretmenler

ogretmen performans

sisteminin

performans

ogretmenlerin

orta olcekli bir okul bolgesinde

gorusmeler

etmeleri,

baslatilan

suphe ve anksiyete

birlikte

bu

ogretmenlerin

yeni degerlendirme

ile bakmis ve
siirmekle

siirecine

yilinda

ogretmenler

bir cahsmada

iliskin

iki yil boyunca

bagh bir odeme yapmayi amaclarmstir.

ogretmenlerin

yanlanm

1997

yazarlar,

Ikinci yilda cekinceleri

yaptiklan

degerlendirmesine

suphe ve guvensizlik

anladiklanru

ettiklerini

performans

Uygulamamn

belirgin bir bicimde

bati Avustralya'da

degerlendirmistir,

uygulamasi

incelemislerdir,

surecini

ve Hogan'm

yeterli ve nesnel

olumlu bir etkisi oldugu

sistemin hem olumlu hem olumsuz

dengeli
kabul

olmustur.

etmekle

Bircok

birlikte

ogretmen

ogretmenlerin

bir
1~

yiikiinii araturdigmi ve yeterli geri bildirim saglamadignu belirtmislerdir,
Aksit

(2006)

tarafmdan

"Performans

Degerlendirmeye

Iliskin

Ogretmen

Gorusleri" ni ortaya koymak amaciyla yapilan arastirmamn birtakim sonuclan sunlardir;
ogretmenlerin performans degerlendirmenin amaclan konusunda kararsiz oldugunu ve
degerlendirme surecine guvenmedigini gostermektedir,

Arastirma bulgulanna

gore

ogretmenlerin en fazla endise ettigi konu degerlendirmenin amaci ve uygulamasi ile
ilgilidir.
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Japonya' da yapilan bir diger cahsmada ise mevcut ogretmen degerlendirme
sisteminin yeterli olmadigi dusuncesiyle gelistirilen yeni bir performans degerlendirme
sistemi tamtilrmstrr (Takakura ve Ono 2001 ). Y eni performans degerlendirme sistemi
2temel nokta uzerine oturtulmustur; yeni bir ogretmen degerlendirme sistemi olusturmak
ve ogretmenlerin ogretme becerilerindeki eksiklikleri ve yetersizlikleri gidermek. Y eni
ogretmen degerlendirme sisteminde, ogretmenlerin yeterlilikleri ve performanslanmn
uygun bicimde degerlendirilerek egitim personelinin gelistirilmesi ve okul sisteminin
daha enerjik hale getirilmesi hedeflenmistir. Bu yeni egitim sisteminde kendi kendini
degerlendirme ve performansm okul mudiirleri ve bolum baskam ogretrnenler tarafmdan
degerlendirilmesi planlanrmstir. Bu sistemin genel olarak ogretmenler tarafmdan olumlu
karsilandigi bildirilmis, ozellikle sistemin daha objektif hale gelmesinin, performans
kriterlerinin acik ve net olmasmm uygulanabilirligini artirdigi yorumu yapilrmstir.
Ocak, Karatas ve Ocak (2005) tarafmdan "Okulda Performans Degerlendirme
Yonetimi Hakkmda Fen Bilimleri Ogretmen Goruslerinin Degerlendirilmesi" ni ortaya
koymak

amaciyla

yapilan

arastirmanin

sonuclan

sunlardir;

yonetimine farkh illerdeki fen bilimleri ogretmenlerinin

okulda

performans

bakis acilan belirlenmeye

cahsilrmstrr. Cahsmada veriler 4 secenekli likert tipi anketle toplanmaya cahsilmis ve
toplanan

verilerin

frekans,

yuzdelik

ve

ortalamalan

istatistiki

islemlerle

degerlendirilmistir. Gruplar arasmdaki farkm anlamhhgim test etmek amaciyla t testi
uygulanrmsnr. T testi sonuclanna gore, daha once pilot uygulamaya katilan Erzurum fen
bilimleri

ogretmenlerinin

okulda performans

degerlendirme

yonetimi

hakkmdaki

gorusleri daha olumlu cikmistir. Bu cahsma sonucunda goruluyor ki pilot uygulamasi
yapilmis olan Okulda Performans Degerlendirme Yonetimi, ogrctmcn goruslerine gore
bazi acilardan kismen de olsa desteklenmektedir.

Ozelikle Afyon ilinde gorevli fen

bilimleri ogretmenleri Erzurum ilinde gorevli fen bilimleri ogretmenlerine gore PDY'ye
karsi sorulan sorularda butun cevaplarda karara kismen katildiklan yonuyle Erzurum
ogretmenlerinden

aynlmalan

dikkat cekmektedir.

Bu aynhktaki

en biiyuk etken

Erzurum ilinde gorevli fen bilimleri ogretmenlerinin uygulamayi tamrms olmalandir.
Uygulamaya katilmayan ogretmenler hangi konuda degerlendirileceklerini bilmedikleri
icin bazi maddelere tamamen kanlmamis olabilirler.
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Brown
England's

(2005)

tarafmdan

Primary Schools"

sunlardir; ogretmenlerin
subjektif

yapidan

cogu degerlendirme

izlenimlerinde

ile degerlendiren

belirtmislerdir,

yoksun

oldugunu

Performance

arasmda

Ogretmenler,

ifade etmislerdir.

dusurdugunu

uygun

ve gi.ivenin i.izi.ici.i bir

D sekilde

profesyonel

manipi.ile edilmeye

gelismeyi

hazir bir

tehditkar,

neden

oldugunu

uygulamalanmn

Bazi ogretmenler

moral ve motivasyonu

"Degerlendirme

zayif iliskiye

ve becerilerini

gelistirmek

icin

belirtmislerdir.

saglarken diger taraftan da yoneticiler
seklinde

uygun

de degerlendirmenin

sirurlandmldigim

silah saglamaktadir."

Dn

sonuclan

degerlendirmenin,

degerlendirme

kendi okullannda
firsatlann

Management

ni ortaya koymak amacryla yapilan arastirmarun

ve degerlendirilen

diisunduklerini

"Implementing

ogretmenin

tarafmdan
yuzlestigine

inandigi ikilem olarak goruldugu belirtilmistir.
Kurt (2009)
Faaliyetlerine
amaciyla

Iliskin

yapilan

gelistirilen

ilkogretim

Yonetici

arastirmanm

Kurumlanndaki

Goruslerinin
sonuclan

belirlenen

miifettisleri

kanahyla

denetleme

ilcedeki

faaliyetlerine

yoneticilerinin

hem

denetleme

gorev

denetlemeler

yapan

etkinlikleri

hem
takip

ederek

Bu calismada

Performanslannm
ortaya

koymak

degerlendirmenin
yoneticilerin
olcutlerine
farkhlastigi

Oguz

(2007)

tarafmdan

Degerlendirilmesine
amaciyla

yapilan

kimler tarafmdan

gorusleri

arasmda

iliskin katilrmcilann
gorulmustur.

Iliskin

"Ilkogretim
Ogretmen

arasnrmamn

ogretimin

gordugu

Okul

sonuclan

fark vardir, Aynca

goruslerinin

performans

gorev degiskenine

verimini
ve

gorulmustur.
Yoneticilerinin

sunlardir;
boyutlannda

Ok:ul

eksiklikler

ve Yonetici

ve ne zaman yapilacagi

anlamh

yoneticilerinin

yapilnustir.

almmasi gereken tedbirler ile ilgili iletisim si.irecinde sorunlar yasadiklan
Tasdan,

sekilde

cogu zaman

okul

de egitim

tarafindan

Teftis kurullan ve

almarak bir degerlendirme

faaliyetlerinde

di.izenlenen

yapilmaktadir.
yapilan

koymak

saghkh bir

etkiler olusturabilmektedir.

okullarmda

iliskin gorusleri

denetleme

icin okulda

Milli Egitim Bakanhgi

belirli periyotlarla

ilkogretim

Denetleme

ni ortaya

hedefler dogrultusunda

i.izerinde olumlu yada olumsuz

Merkez

Yoneticilerin

Degerlendirilmesi"

sunlardir;

icin egitimin her kademesinde

ogretmenler

arttirmak

"Ilkogretim

egitim programlannm

yapilabilmesi

Edime

tarafmdan

Gorusleri"

ni

performans
ogretmen

ve

degerlendirme

gore anlamh bir sekilde
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Oguz (2006) tarafmdan
Degerlendirilmesine

"Ilkogretim

Iliskin Ogretmen

Okul Yoneticilerinin

ve Yonetici

Performanslanmn

Gorusleri"

ni ortaya koymak

amaciyla yapilan arastirmanm sonuclan sunlardir; perfomans degerlendirme olcutlerinin
katihmcilar

arasmda

gorulmustur.

Aynca,

gorev

degiskenine

performansi

gore

anlamh

bir

sekilde

farkhlastigi

diisuren etkenlerin ve degerlendirmede

dikkate

almmasi gereken yaklasimlann yoneticiler ve mufettisler arasmda anlamh bir sekilde
farkhlastigi gorulmustur. Ancak, katihmcilann performans degerlendirme

araliklan,

performans degerlendirme olcutleri, performansi dusuren etkenlere iliskin ifadelere ve
performans degerlendirme sonuclanrun kullamlacagi yerlere iliskin goriislerin cinsiyet
ve gorev degiskenine gore anlamh bir sekilde farkhlasmadigi goriilmustiir.
Demirtas

(2004)

tarafmdan

"Ilkogretim

Yoneticilerinin

Performanslanm

Degerlendirme Olcutleri'tni ortaya koymak amaciyla yapilan arastirmamn sonuclan
sunlardir; ilkogretim okulu

yoneticilerinin

performansmm

degerlendirilmesinde

kullamlacak olciitleri belirlemektir. Arastirma, Sivas, Malatya, Gaziantep ve Elazig
illerinde 2003-2004 ogretim yilmda gorev yapan 111 ilkogretim mufettisi ve 356
okul yoneticisi
gore,

okul

iizerinde yurutulmustur.

yoneticilerinin

Y eni performans

performans degerlendirmesi

Teftis Formu ile ayn ayn yapilmamah,
Degerlendirme

Raporu

ile

yapilmahdir.

mufettisleri, milli egitim mudiiru,

diger

degerlendirme
Sicil Raporu

modeline

ve Yonetici

bu ikisinin de yerini alacak Performans
Performans degerlendirmesi, ilkogretim
yoneticiler,

zumre

veliler ve yoneticinin

ogretmenleri,

kendisinin

okul

gelisimi yonetim

ekibi, ogrenciler,

olusturdugu

veri kaynaklan

tarafmdan yapilmahdir. Okul yoneticilerinin gorev tammlannda yer

alan olcutler performans degerlendirmede dikkate almmahdir.

2.2 Yurticinde Yaprlan Arasnrmalar
Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde
degerlendirilmesine

"Ilkokul yoneticilerinin performanslanmn

iliskin gorusler" ile ilgili arastirmadan farkh olan arastirmalara

rastlanmistir.
Pasnrmacioglu'nun

(2005),

"Ogretmen

Teftisine

Yonelik

Karsilastirmah

Degerlendirme'tyi belirlemek amaciyla yaptigi arastirmada ortaya cikan kimi sonuclar
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sunlardir;

hem yoneticilerin

hem de ogretmenlerin

amac, ilke ve esaslar dogrultusunda
gerceklestirildigini

mufettislerce

algilan ile belirledikleri

ilkokullarda

yaptmm

ogretmenlerin

giicu

gorulmektedir.

cahsmalannda

cozumunde

zorlanmalanna

yapilamiyor

ve mevcut

okulun bulundugu

yok.

motivasyon
neden

Teftis

Yoneticiler,

teftisi

hicbir ilerleme

cevreyi ve velilerin egitim durumlanm

onculuk ve yonlendiricilik

yapmahdir,

Teftisler bilimsel temellere

mekanizmasmm

Ogretmen

sistem degismedikce

cok ogretmene

Teftis Dairesinde

tam

islememesi

eksikligi yaratiyor ve karsilastiklan

oluyor.

Teftis hatalan bulmaktan

teftisinin

'orta duzeyde katihyorum ' seviyesinde

bulunan kadro eksikligi duzenli teftisin olmasim engelliyor.
dayandmlmiyor,

ogretmen

rehberlik,

eksikliginden

olmayacaktir.

Mufettisler

goz onimde bulundurmahdir,

kaynaklara

ilkokullarda

mufettis

sorunlann

ulasmada

ve kullanmada

brans dersleri ile ilgili yeterli teftis

yapilmamaktadir.
Demir'in
Farklan"

(2006),

yaptigi

degerlendirmede

"Ogretmen

arastirmada

ortaya

cikan

formlannm

bulunmasidir.

Ogretmen

degerlendirme

yetersiz

formlannm

degerlendirme

konusunda,

ogretrnenler

ogretmen

degerlendirme

formunda

yer alan davramslara

ve okul yoneticileri

formu hazirlamahdrr.

cahsmasi'

ile 'basanyi

konulannda

hizmetici

seminerlere

katilmahdirlar.

ogretmenin

moralini

standartlanna
gelindigini

Ogretmen

ogretmen

perfomans

degerlendirme
icin ozellikle

degerlendirme

onemi

daha

cok

ve

cahsmalari'
sonuclanrun

yaran

iizerinde

ogretmenin

cahsma

kontrol amaci ve bir hata arama mekanizmasi

haline

ileri surmektedir.

Performans

sorumlu

Mufettisler,

ve degerlendirme

odullendirmenin

yararsiz
kullamlan

sahip olabilmeleri

Ogretmen

degerlendirilmesinde

uyup uymadiklannm

Amavut

yapnustir,

olcme

bakimmdan

birisi

ile isbirligi icinde cahsarak

Ogretmenlerin

daha yuksek duzeyde

yukseltmede

cogu ogretmen

olculmesinde

gerekmektedir.

ve hazirhk

durulmaktadir.

gelistirmesi

ve bu yeterliliklerin

gelistirilmesi

sunlardir;

Algi

Bunun en onemli sebeplerinden

ve ogretmeni

yeterlilikleri

Degerlendirilmesinde

kimi sonuclar

kusku ve endise duymaktadir.

degerlendirme

'planlama

Performansmm

(2007)

tarafmdan

Degerlendirme
Arastirmaya

ogretmen,

Ogretmenlerinin

Sistemi ile ilgili Algilan'tru

katilan

150'si

"Ilkokul

deneklerden

ogretmen

olmak

belirlemek

lO'u mudiir,
uzere

ve

Yoneticilerinin

amaciyla

lO'u mudur

arastirma

muavini,

173 denek kullamlmisnr.

3'u

Yapilan
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arastirmada

elde edilen

ogretmenlerin

degerlendirilmesinin

degerlendirmenin
yapilmasi

sonuclardan

kendileri

gerektigini

sonuclann

kendilerine
ogretmen

degerlendirmenin
Sanca

(2004)

"Guzelyurt

Algilanmasi"

ogretmenler,

yoneticilerin

ilgili gorevlerini

yonetim

90k'

teftisine

olan

mevcut

yetersizligi

gerceklestirdiklerine

ve yapilan

Okul

Yoneticilerinin

sunlardir; yoneticiler
personel

Yoneticilerinin

mufettisleri

getirilmesinde

Denetimi

sunlardir;

yoneticilerin

yetersiz

denetimi

yetismeyen

degerlendirmede

okul yoneticilerinin

secimi

(Gime

Ilcesi

okul yoneticilerinin
bulmalan,

Cunku okul yoneticilerini

Okulundan

bir

yoneticilerin

okulu

davranma

objektif kriterlere

sahip olmalan farkh uygulamalar

Bu

arasmdaki

etkileye bilmektedir.

iletisim

riski

yiiksek

dayanmadigi

ve

90k kendisine

icin de farkh kaynaklardan

ahnmalan ve farkh egitim seviyelerine
yonetici-denetmen

nitelik

yonetme

subjektif

Miifettisler

yonetici

yoneticinin

genelde siyasi kanallarla yapildigi icin yonetici asil gorevinden
kalabilmektedir.

Ornegi)

bir okul

atanmalan

durumlar

ve

bu alana hazirlayan

Suregelen

bagimh

isleri ile

Ilkokullarda

olacaktir.

destek olan siyasilere

ve

isleri ve ayniyat isleri ile ilgili
inanrnaktadirlar.

yerine

elde edilen kimi sonuclar

degildir,

yapilan

arasmda anlamh fark vardrr.

"ilkokul

kaynaklanabilir.

ogretmenler

yonetim-egitim-ogretim,

gorevlerin

yapilan

belirtmislerdir.

kimi sonuclan

ile ilgili bazi alanlarda

sorunlanndan
heniiz

(2005)

arastirmada

denetimi

belirtirken;

ile ilgili arastirmanm
fiziki durumu,

ogretmenler

Yoneticiler

ilkokullannda

degerlendirilmeleri

Aktug'un
yaptigi

yansitnguu

karma

sonuclanru

belirtirken;

Bolgesi

duzeyde

konu

degerlendirmenin

belirtmislerdir.

'90k' duzeyde, ogrenci isleri, buro-hesap

'pek

ogretmenlerin

basansiru

Yoneticiler

degerlendirme

basanlanrn tam olarak yansitmadigim

Denetiminin

gorevlerini

ise

gol gosterdiklerini

aktanlmadrgim

ve yoneticiler,

belirtmislerdir.

Yoneticiler

konusunda

ogretmen

oldugunu

ogretmenler

belirtmislerdir.

aktanp, gelisimleri

sunlardir;

gerekli

tarafmdan,

ogretmenlere

degerlendirmenin

kimileri

ve

dogurmaktadir.

isbirligini

olumsuz
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BOLUMIII

YONTEM
Bu bolumde arastirmanm modeli, katihmcilan, veri toplama araci, toplanmasi ve
verilerin analizi, arastirmanm gecerlik ve girvenirligi yer almaktadir.

3.1. Arasnrma Modeli
Bu arastirma Kuzey Ktbns Turk Cumhuriyeti'ndeki
okul

yoneticilerinin

amaclayan

nitel

performanslannm

durum

cahsmasidir.

ilkokullarda gorev yapan

ne sekilde

degerlendirildigini

Arastirrnada

nitel

durum

belirlemeyi

calisma

deseni

kullarulmistir. Nitel arastirma, gozlem, goriisme ve dokiiman analizi gibi nitel veri
toplama yontemlerinin kullaruldigi, algilann ve olaylann dogal ortamda gercekci ve
butiinciil bir bicimde ortaya konmasma yonelik nitel bir siirecin izlemesidir (Yildmm
Simsek, 2008:39).
Arastirmada

okul yoneticilerin performanslannm

degerlendirilmesine

iliskin

goruslere yonelik elde edilen denetmen, yonetici ve ogretmenlerin goruslerine yonelik
veriler yorumlanmistir.

3.2. Katrhmcilar
Arastirmamn katihmcilanm,
Turk Cumhuriyeti'nde

2009-2010 egitim-ogretim
yilmda Kuzey Kibns
,

Lefkosa Bolgesi'nde bulunan, Milli Egitim Genclik ve Spor

Bakanhgi'na bagh 6 denetmen, 6 yonetici ve 12 ogretmenler olusturmaktadir. Tablo
3.2.1 'de de goruldugu gibi denetmenlerin 2 tanesi kadm, 4 tanesi erkek; yoneticilerin 2
tanesi kadm, 4 tanesi erkek; ogretmenlerin
olusmaktadir.

de 5 tanesi kadm, 7 tanesi erkekten
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Tablo

3.2.1.

Cahsma

Ogretmenlerinin

Grubunu

Olusturan

ilkokul

Denetmen,

Yonetici

ve

Cinsiyete Gore Dagrhmi

Cinsiyet

Denetmen

Kadm

2

2

5

Erkek

4

4

7

6

6

12

Toplam

Ydnetici

Ogretmen

Arastirmanm cahsma grubunda gorusme yapmaya yonelik Lefkosa Bolgesi'nden
rassal yontemle secilen 6 ilkokuldaki, 6 yonetici,

12 ogretmen ve bu okullarda

denetmenlik gorevi yapan 6 denetmenlerin dagihrm Tab lo 3 .2.2. 'de gosterilmistir.

Tablo 3.2.2.

Cahsma

Grubunu

Olusturan

ilkokul

Denetmen, Yonetici

ve

Ogretmenlerinin Dagrlmn

Okul

Denetmen

Yonetici

Ogretmen

Arabahmet ilkokulu

1

1

2

Alaykoy Ilkokulu

1

1

2

Dr. Fazil Kiiciik

1

1

2

1

1

2

~ht. Y alcm Ilkokulu

1

1

2

Vakif Anaokulu

1

1

2

6

6

12

ilkokulu
Sht. Dogan Ahmet
ilkokulu

Top lam

3.3. Veri Toplama Aracive Verilerin Toplanmasi
Veri toplama , araci olarak

yapilandmlrms

Arastirmanm problem cumlesi ve alt problemlerine

gorusme

formu kullarulnusnr.

cevap aramak iizere gorusme

yapilnnsnr. Gorusme formu, damsmanm gorusleri dogrultusunda arastirmaci tarafmdan
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hazirlanrmstir. Arastirmanm gecerlilik ve guvenirligini saglamak amaciyla da gorusme
formu icin hem uzman gorusu hem de kaynak kitaplardan yararlamlrmstir. Bu uzmanlar,
program gelistirmede ogretim iiyesi Yrd. Doc, psikolojik danismalik ve rehberlikte
ogretim iiyesi Yrd. Doc., program gelistirmede doktora ogrencisi Uzm., egitim yonetimi
denetimi, ekonomisi ve planlamasi ana bilim dalmda Doc, Dr. ve egitim yonetimi
denetimi, ekonomisi ve planlamasi ana bilim dalmda Dr. olan kisilerdir. Boylelikle
gorusme formu, uzman gorusu almarak modife edilmistir. 9 sorudan olusan goriisme
formu, 1 soru daha eklenerek 10 soruya yukseltilmistir (Bkz Ek 2). Performansm
gelistirilmesi
eklenmistir.

yoniinde kanlimcilann
Aynca

Sabuncuoglu,

goruslerinin

neler oldugu seklinde bir soru

Zeyyat. (2005), Oguz, Ebru. (2006), Fmdikci,

ilhami.(2006), Barutcugil, Ismet. (2002), Erdogan, Irfan, (2006) dan gonisme formunu
olustururken

yararlarulmistir. Gorusmelerde amac dogrultusunda yamtlara ulasabilmek

icin sonda sorular saptanrmstir. Aynca goriisme formunun cahsma grubuna uygun olup
olmadigim anlamak icin 1 ogretmen ve 1 yonetici ile goriisme yapilmistir. Yapilan
gorusmeler ile gorusme formunun uygun oldugu ortaya cikrmsnr. Yapilandmlmis
gorusme formu aracihgi ile katihmcilardan detayh veri toplamnasma cahsilmisur.
Goriisme formu, Lefkosa Bolgesi'nden rassal yontemle secilen 6 ilkokuldaki, 6
yonetici,

12 ogretmen

ve bu ilkokullann

denetmenligini

yapan

6 denetmene

uygulanrmstir. Gorusme formu, denetmen, yonetici ve ogretmenlerle onceden gorusme
saati belirlenerek katihmcilara uygun zamanda yapilmistir. Gorusme formu ile ilgili bilgi
verildikten

sonra sorular her denetmene,

yoneticiye

ve ogretmene

aym sirayla

sorulmustur. Her katihmci ile goriisme si.iresi ortalama 60 dakika surmustur. Bu sure
icerisinde veriler gorusme yoluyla toplanmistir. Gorusmeler birebir ve kapah ortamda,
gizlilik esasi goz onunde bulundurularak yapilrmsnr. Gorusme esnasmda, denetmen,
yonetici ve ogretmenlerin izniyle ses kaydedici kullamlarak gorusmeler kaydedilmistir.
Gorusmeler Mayis ve Haziran 2010 aylannda 1,5 ayhk surede tamamlanrmsnr.
Verilerin

analizinde

niteliksel

cozumleme yontemi kullamlmisnr.

yontem ti.irlerinden bir tanesi

Icerik cozumlemesi,

olan, icerik

belli bir metnin, kitabin,

belgenin, belli ozeliklerini sayisallastirarak, belirleme amaciyla yapilan bir taramadir
(Karasar, 2005).
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Gorusme formu iki bolumden
formuyla

ilgili bilgiler

olusrnaktadir.

yer almaktadir.

Devammda

Goriismenin

baslangicmda

ise acik uclu gorusme

gorusme

sorulan

yer

almaktadir.
Goriisme
kimler

formunda;

tarafmdan

denetmen,
tarafmdan

ilk olarak

"Sizce

degerlendirilmelidir?

yonetici

ve

Neden?"

ogretrnenlerinin,

degerlendirilmesi

ilkokul

ilkokul

yoneticilerinin

sorusu

yer

yonetici

performanslan

almistrr.

Bu

soruyla

performanslanmn

gerektigi ve neden boyle dusundukleri

kimler

ile ilgili goruslerini

ortaya koymaya cahsilmisnr.
Gorusmenin

ikinci sorusu: "Sizce ilkokul yoneticilerinin

kez degerlendirilmelidir?

Neden?"

ilkokul yonetici performanslarmm
boyle dusundukleri
Gorusme
kosulunu

Bu soruyla denetmen,

olusturacak

dordiincii ve besinci

hazirlanrmstir.

Performans

altmda toplanan "Sizce ilkokul yoneticilerinin
degerlendirilmesinde
yoneticilerinin
olcutler

hangi

olcutler

performanslanm

dikkate

ve ogretmenlerinin
gerektigi

ve neden

degerlendirme

performanslanm

dikkate

sorular birbirinin

ahnmahdtr?

olcutleri

N eden?",

okulu degerlendirme

acismdan

Neden?",

Neden?"

sorulanyla

ilkokul

almmasi

gereken

"Sizce ilkokul yoneticilerinin

degerlendirilmesinde
yoneticilerinin

ve neden

boyle

on
adi

okulu yonetme acisindan
"Sizce

ilkokul

okulu gelistirme acismdan degerlendirilmesinde

almmahdir?

olcutleri

yilda kac

ortaya koymaya cahsilrrusnr.

yer alan ucuncu,

sekilde

yonetici

yilda kac kez degerlendirilmesi

ile ilgili goruslerini
formunda

performanslan

hangi

performanslanru

hangi olcutler dikkate ahnmahdir?

performanslanm
dusundukleri

degerlendirmede
ile ilgili

dikkate

gorusleri

ortaya

koymaya cahsilrmstir.
Goriisme

formunda;

"Kendi

I

miidiininuz

performansi

ile

ilgili

ne

diisiinuyorsunuz? Neden?" altmci sorusu yer alnustir. Bu soruyla denetmen, yonetici ve
ogretmenierinin,' ilkokul yonetici performanslan ile ilgili dusuncelerini ve neden boyle
\

dusundukleri ile ilgili goriisleri ortaya cikarmaya cahsilrrusnr.
Goriisme formunda; "Sizce ilkokul yoneticilerinin performanslanm

dusuren

etkenler~elerdir? Neden?" yedinci sorusu yer alrmstir. Bu soruyla denetmen, yonetici ve
ogretmenlerinin,

ilkokul

yonetici

performanslanm

dusuren

etkenlerin

nedenlerinin ne oldugu ile ilgili gorusleri ortaya koymaya cahsilmisnr.

neler

ve
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Goriismenin sekizinci sorusu: "Sizce ilkokul yoneticilerinin performanslanm
degerlendirmede dikkate ahnmasi gereken yaklasimlar neler olmahdir? Neden?" Bu
soruyla denetmen,

yonetici ve ogretmenlerinin,

ilkokul yonetici performanslanm

degerlendirmede dikkate almmasi gereken yaklasimlann neler ve nedenlerinin ne oldugu
ile ilgili gorusleri ortaya koymaya cahsilrmstir.
Gorusme

formunda;

"Sizce

ilkokul

yoneticilerinin

performanslanru

degerlendirme sonuclanndan nasil yararlamlmahdir? Neden?" dokuzuncu sorusu yer
alrmstir,

Bu

soruyla

performanslanm

denetmen,

yonetici

ve

6gretmenlerinin,

ilkokul

yonetici

degerlendirme sonuclannda nasil yararlanilmasi gerektigi ve neden

boyle dusundukleri ile ilgili gorusleri ortaya koymaya cahsilrmstir.
Gorusmede son olarak; "Ilkokul yoneticilerinin performanslannm
yonunde ne gibi oneriler getirirsiniz?"

gelistirilmesi

sorusu yer almistir. Bu soruyla denetmen,

yonetici ve 6gretmenlerinin, ilkokul yonetici performanslanmn gelistirilmesi yonundeki
onerileri ortaya komaya cahsilrrnstir.
Gorusme formundan elde edilen veriler arastirmaci tarafmdan duzenlenerek alt
problemlere

gore bulgular

elde edilmistir.

Elde edilen bulgular,

literatiir ile

karsilastmhp yorumlanmistir.

3.4. Verilerin Analizi
Arastirmada elde edilen verilerin analizinde, birbirine benzeyen veriler, belirli
kavramlar ve temalar cercevesinde bir araya getirilip yorumlanrmstir. Toplanan veriler
bashca oruntuleri belirleme, kodlama ve kategorilere ayirma islemlerini kapsayan,
'icerik analizi' teknigi ile analiz edilmistir. Icerik analizinde temel amac, toplanan
verileri aciklayabilecek kavramlara ve iliskilere ulasmaktir (Yildinm ve Simsek, 2008).
Bu amacla arastirmaci, gorusmelerden elde edilen verilerden kavramlara ve iliskilere
ulasmaya calisnusnr.
Arastirmada
formuyla

yararlamlan

elde edilen

icerik analizi asamalan

bilgiler

incelenerek

sunlardir: oncelikle gorusme

alt amaclar

cercevesinde

kodlamalar

olusturulmustur. Kodlar bir araya getirilerek ve kodlar arasmda ortak yonler bulunarak,
temalar olusturulmustur
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3.5 Arastrrmanm Giivenirlik ve Ge'rerligi
Arastirmamn

guvenirlik

ve

gecerliligini

saglamak

amaciyla

nitel

arastirma

yontemleri konusunda uzman olan kisilerden bulgular, yorum ve sonuclar hakkmda
incelenme istenmistir, U zmanlar arastirmaya gorusleri ile katki saglamislardir. Veri
toplama, bulgular, yorumlar ve sonuclann

ortaya konmasmda izlenen yontemlere

uzmanlar onay belirtmislerdir.
Nitel

arastirmalarda

"inandmcihk"

arastirma

sonuclan

kavrarru kullamlmaktadir.

yoluyla gercegin dogru temsili icin

Inandmcihgm

basanlabilmesi

icin birtakim

stratejilerden olan "katihmci teyidi"ni onermektedir. Arastirmada elde edilen verilerin
ve bunlara iliskin ulastigi sonuclann ve yorumlann katihmcilar ile teyit edilmesinde
yarar vardir. Katihmcilar

ile olusturulacak

teyit mekanizmasi,

ulasilan sonuclann

gercegi temsil etmede ne derece yeterli oldugunu anlamada yardimci olabilir (Y ildinm
ve Simsek, 2008: 265, 268). Bu nedenle 'katihmci teyidi'ne basvurulmustur. Katilimci
teyidi, arastirmanm katihmctlarla bireysel ya da grup olarak 'teyit toplantisi' yapmasidir
(Yildmm ve Simsek, 2008: 267, Creswell, 2009, Hill, Knox, Thompsons, Williams,
Hess & Ladany, 2005). Toplantida, arastirmaci ulasilan sonuclar, veriden cikardigi
anlamlar

ve

kendi

yorumlanm

katilimcilarla

paylasir

ve

gecerliligine

iliskin

degerlendirme yapmalanm ister. Bu baglamda arastirmaci, katihmcilarla tek tek ayn
ortamlarda hirer teyit toplantisi gerceklestirmistir, Arastirmaci, verilerin analizi sonucu
ulastigi

bulgular

hakkmda

katihmcilann

degerlendirme

yapmasmi

istemistir.

Arastirmaci, katrhmcilann yamtlanm (Bkz. Ek III), kendilerinden teyit cevabi aldiktan
sonra arastirmamn

'Bulgular

ve Yorumlar'

kismmda

kullanmistir.

tarnami, ulasilan bulgulann kendi goriislerini yansittrgun belirtmislerdir.

Katihmcilann

BOLUM IV

BULGULAR VE YORUMLAR

Arastirmanm bu bolumunde ilkokullarda gorev yapan yoneticilerin performanslanmn
egerlendirilmesine

iliskin goriisleri ortaya cikarmak amaciyla hazirlanan gorusme sorulan

aracihgiyla cahsma grubunu olusturan Lefkosa bolgesindeki ilkokul denetmenleri, yoneticileri
e ogretmenlerinden

toplanan verilerin analizi sonucunda ortaya cikan bulgular ve yorumlan

er almaktadir.

4.1. Corusmenin 1. Sorusuna

Yonelik Ilkokul Denetmenleri,

Yoneticilerl ve

"'-retmenleriAracihgryla Ortaya Cikan Bulgular
SORU

1:

Sizce

ilkokul

yoneticilerinin

performanslan

kimler

tarafmdan

performanslanmn

'yonetici,

-erlendirilmelidir? Neden?

1. 1. Arasnrrnaya Katrlan Denetmenlere Yonelik Bulgular
Ilkokul

denetmenlerinin

2'si,

ilkokul

yoneticilerinin

- etmen, denetmen, veli ve ogrenci' tarafmdan degerlendirilmesi
iger 4 ilkokul denetmeni ise degerlendirmede
Iirtmislerdir.

Aynca

denetmenlerin

icin de distan

Sonuclara

bakarak

mutlaka 'denetmen 'in olmasi gerektigini

1 'i de "en onemlisi velilerin degerlendirmesidir.

inde gonis belirttigi soylenebilir.clsoylelikle
objektiflik

okul yoneticisinin ozdegerlendirme yapmasi

bir degerlendirmenin

ilkokul

gerektigini belirtmislerdir.

denetmenlerinin

onemli

%30'u,

oldugu

ilkokul

gorusunu

ortaya

yoneticilerinin

ormanslanmn 'yonetici, ogretmen; denetmen, veli ve ogrenci' tarafmdan degerlendirilmesi
ktigi gorusunu bildirdikleri soylenebilir.
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.1.2. Arasnrmaya Katilan Yoneticilere Ybnelik Bulgular
Ilkokul

yoneticilerinin

denetmen,

4 'ii, ilkokul

veli

ve

ogrenci'

yoneticilerinin

performanslannm

tarafmdan

degerlendirilmesi

'yonetici,
gerektigini

amaktadirlar. Buna neden olarak ise okulu bir butun olarak ele alzp iliski icinde olduklarz
alanlar

olduklanm

'yonetici,

belirtmislerdir.

ogretmen

ve

Saghkh bir degerlendirmenin
ilecegini vurgulamaktadirlar.

Diger

denetmen'

2 ilkokul

tarafmdan

yoneticisi

olmasi

ise

gerektigini

hem ust hem de ast makamzn katilimi ile

Aynca yoneticilerin 1 'i de "ogrenciler kucucuk olsa bile

onemli gorusleri vardir," seklinde gorii~ belirttigi soylenebilir.
Sonuclara

bakarak

ilkokul

yoneticilerinin

% 70'i

ilkokul

yoneticilerinin

ormanslanrun 'yonetici, dgretmen, denetmen, veli ve ogrenci' tarafmdan degerlendirilmesi
igi goriisiinii bildirdikleri soylenebilir.

. Arastirmaya Kanlan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
ilkokul

ogretmenlerinin

en, denetmen ve veli'

5'si,

ilkokul

yoneticilerinin

tarafmdan degerlendirilmesi

performanslanmn

goriisunii ortaya koymuslardir.

Iikle okulu bir butun olarak ele alzp coklu bir degerlendirmenin
islerdir. Ilkokul ogretmenlerinin

'yonetici,

2'si ise degerlendirmenin

olmasi gerektigini

'ogretmen; denetmen ve

tarafmdan yapilmasim aciklarmslardrr. Bu kisilerin yoneticileri ile iliski icinde olup
aldiklanrn

ortaya koymuslardir.

Diger 5 ilkokul ogretmeni

ise degerlendirmede

'denetmenin' olmasi gerektigini belirtmislerdir.
bakarak
anslanmn

ilkokul

ogretmenlerinin

'yonetici, dgretmen ve denetmen'

%60'1

ilkokul

yoneticilerinin

tarafmdan degerlendirilmesi

gerektigi

- ii bildirdikleri soylenebilir.

Tablo 4.1.4 Kanhmci Denetmen, Yonetici ve Ogretmenlerin Performans
Degerlendirmesinin Kimler Tarafmdan Yapilacagr ile Ilgili Gdrusleri
Yonetici

Ogretmen

Denetmen

Og

.nci

Veli

%

./

Denetmen

./

./

./

./

30

./

./

70

Yonetici

./

./

./

Ogretmen

./

./

./

60

Tab lo 4.1.4' de katihmci denetmen, yonetici ve ogretmenlerin goriisleriyle belirtilen
onuclar literatiir ile paralellik gostermektedir. Yi.iksel (1998), kisilerin ilk amirlerinin yanmda
kendi kendilerini

degerlendirmeleri

gerektigine

de rastlanmaktadir.

Bunun yam sira is

arkadaslan, musteriler ve astlann da degerlendirme si.irecine katrlmasuu onermektedir, Oguz
(2006), okul yoneticilerinin performans degerlendirmesinin
endisi, yonetici yardimcisi,
belirtmektedir.
anhrmyla

yoneticilerden,

ogretmen, veli ve ogrenci tarafmdan

Erdogan (2006), degerlendirme,

yapilabilir.

kurullarda; mufettis, yoneticinin

Dessler

(1999),

mesai arkadaslanndan,

siirecte birey kendi performansim

yapilmasi gerektigini

biitiin ogretmenlerin

performans
musterilerinden

degerlendirmekte

verileri,

ve ilgili personelin

isgoreni

ve astlanndan

saran cevreden;

toplanmaktadir.

ve diger isgorenlerden

Bu

(genellikle

yoneticiler, astlar, cahsma arkadaslan ve miisteriler) geri bildirim almaktadir. Bu cahsmada
da

yoneticilermin

ilkokul

_,oneticilerinin
tarafmdan

%70'i

performanslarmm

degerlendirilmesi

Joneticilerinin
degerlendirilmesi

ve

ilkokul

yoneticl,

denetmenlerinin

ogretmen,

denetmen,

gerektigi; ilkokul ogretmenlerinin

performanslarmm

yonetici,

ogretmen

gerektigl yonunde gorii~ belirtmeleri,

ve

%30'u,

ilkokul

veli

ve

ogrenci

ise %60'1

ilkokul

denetmen

Yiiksel,

tarafmdan

Oguz, Erdogan ve

Dessler'in goruslerini destekler nitelikte oldugu sdylenebilir.

4.2 Gorii~menin

2. Sorusuna Yonelik

Ilkokul Denetmenleri, Ydneticileri

ve

gretmenleri Aracihgiyla Ortaya Cikan Bulgular
Sizce ilkokul yoneticilerinin

performanslan

yilda kac kez degerlendirilmelidir?

-1.2. 1. Arasnrmaya Kanlan Denetmenlere Yonelik Bulgular
Ilkokul denetmenlerinin
diger 2 ilkokul denetmeni
belirtmislerdir.
ulasilmadigtni

Buna

performanslannm

ise yilda 3 kez degerlendirilmesi

neden

anlamak',

Aynca denetmenlerin

4'ii, ilkokul yoneticilerinin

olarak

da,

denetmenlerin

5

gerektigi
tanesi

1 tanesi ise 'sureci degerlendirmek'

ytlda 2 kez,

yoniinde gorus

'hedejlere

oldugunu

ulasilip

soylemislerdir,

1 'i de "yaz doneminde de okul lcin neler yapildigi sorgulanmalidir"

eklinde gorii~ belirttigi soylenebilir.
Orta ya cikan bulgular isiginda ilkokul denetmenlerinin % 70'i, ilkokul yoneticilerinin
performanslannm ytlda 2 kez degerlendirilmesi ve neden olarak da 5 tanesi (%80) 'hedejlere
lasiltp ulastlmadigtni anlamak' oldugunu belirtmislerdir,

.2. 2. Arastirmaya Katilan Yoneticilere Ydnelik Bulgular
Ilkokul yoneticilerinin
egerlendirilmesi

gerektigini

4 'ii, ilkokul yoneticilerinin
belirtmislerdir.

performanslannm

Euna neden olarak ise

ytlda 2 kez

'hedejlere ulastlip

Ilkokul yoneticilerinin 1 'i degerlendirmenin, siireci

asilmadigini anlamayi' belirtmislerdir.

rtaya cikarmasi icin 3 kez yapilmasi gerektigini belirtirken; diger ilkokul yoneticisi ise 1 kez
yapilmasi gerektigini belirtmistir,
Orta ya cikan bulgular isiginda ilkokul yoneticilerinin
performanslannm

yilda 2 kez degerlendirilrnesi

% 70'i ilkokul yoneticilerinin

ve neden olarak da 'hedejlere

ulasilip

'asilmadigint anlamayi' belirtmislerdir .

. 3. Arasnrmaya Kanlan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
Ilkokul ogretmenlerinin
gerlendirilmesi
dejlere

5'i, ilkokul yoneticilerinin

gerektigini belirtmislerdir.

ulastltp

ulastlmadtgtni'

performanslanmn

ytlda 2 kez

Buna neden olarak da, 'sureci ortaya ctkarip

anlamak

icin

oldugunu

aciklamaktadirlar,

Ilkokul

- - etmenlerinin 4 'ii de degerlendirmc.iin yilda 3 kez yapilmasi gerektigini bildirmektedirler.
Bunun nedenini aciklamak icin bu 9 ilkokul ogretmeni de aym gorusleri paylasmaktadirlar;
reci

ortaya

ctklamaktadtrlar.

cikanp

hedeflere

ulasihp

Diger 3 ilkokul ogretmeni

oldugunu soylemektedirler.

ulasilmadigmi

anlamak

rein

ise yilda 1 kez degerlendirmenin

oldugunu
yeterli

Ortaya cikan bulgular isigmda ilkokul ogretmenlerinin

%40'1 ilkokul yoneticilerinin

performanslanmn ytlda 2 kez degerlendirilmesi gorusunu bildirdikleri soylenebilir.

Tablo 4.2.4 Kanhmci Denetmen, Ydnetici ve Ogretmenlerin Performans Degerlendirme
Periyotlan ile ilgili Gorii~leri
3 kez

2 kez

1 kez

i

%

Denetmen

./

70

Yonetici

./

70

Ogretmen

./

40

Tablo 4.2.4'de katihmci denetmen, yonetici ve ogretmenlerin gorusleri ile belirtilen
sonuclar literatur ile paralellik gostermektedir.

Sabuncuoglu (2005),

en uygun gorulen ve

uygulamada kabul goren degerlendirme periyodunun alt! aylik veya bir yilhk uygulamalardir.
Oguz (2006), degerlendirmenin

mevcut sistemdeki gibi yilda bir yapilmasim onermektedir.

Erdogan (2006), butun ogretmenlerin
yapilabilir.

Fmd1k91 (1999),

ve ilgili personelin katihrmyla yilda en az iki defa

performans

degerlendirme

uygulamalan

yilda

iki

defa

yapildiginda rutin bir uygulama haline gelebilir. De Cenzo ve Robbins (1996) da performans
degerlendirmelerinin
yapilmaktadir.

yilhk,

alti ayhk

Bu calismada

ve deneme

da arastirmamn

niteliginde

katihmcilan

periyot

sona

olan denetmen,

ermeden

yonetici ve

6gretmenlerin Tablo 4.2.4'de de goriildiigii gibi biiyiik bir oram degerlendirmenin 'ydda

iki kez, alb ayhk siirelerle' yaprlmasi gerektigini vurgularmslardir.
Bu sonue yukanda
,
tarrlan Sabuncuoglu, Oguz, Erdogan, Fmdrkcr, De Cenzo ve Robbins'in onerileri ile

paralellik gosterdigi soylenebilir.

4.3 Gorii~menin 3. Sorusuna Yor. iik Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri

ve

Ogretmenleri Aracihgryla Ortaya Cikan Bulgular
SORU 3:
Sizce ilkokul yoneticilerinin performanslanm
degerlendirilmesinde hangi olciitler dikkate almmalidir? Neden?

okulu

yonetme

acisindan

4.3. 1. Arasnrmaya Kanlan Denetmenlere Yonelik Bulgular
Ilkokul denetrnenlerinin 3 'ii ilkokul yoneticilerinin performanslannm
acisindan degerlendirilmesinde,

okulu yonetme

'okulu amaclarina uygun yonetip yonetmedigi, karara katma

durumu, mevzuat bilgisine sahip olmasi, okul butcesini saglama, gorev dagilimi yapmasi' gibi
olcutlerin dikkate almmasi gerektigini belirtmislerdir, Buna neden olarak ise turn olcutlerin
yoneticinin

asli

degerlendirmede

gorevleri

oldugunu

belirtmislerdir,

Diger

3

ilkokul

denetrneni

ise

'karara katma durumu ve mevzuat bilgisine sahip olmasi' gibi olcutlerin

dikkate ahnmasi gerektigini belirtmislerdir.
Sonuclara
performanslannm

bakarak

ilkokul

denetrnenlerinin

%50'si,

okulu yonetme acismdan degerlendirilmesinde,

. tmetip yonetmedigi,

ilkokul

yoneticilerinin

'okulu amaclarina uygun

karara katma durumu, mevzuat bilgisine sahip olmast, okul butcesini

aglama, gorev dagiltmi yapmasi ' gibi olciitlerin olmasi gerektigi goriisiinii bildirmislerdir.
Ilkokul denetrnenlerinin diger %50'si de degerlendirmede

'karara katma durumu ve mevzuat

ilgisine sahip olmasi ' gibi olcutlerin dikkate ahnmasi gerektigini belirtmislerdir,

4.3. 2. Arastirmaya Kanlan Ydneticilere Yonelik Bulgular
Ilkokul

yoneticilerinin

6's1 da, ilkokul

yonetme acisindan degerlendirilmesinde,

yoneticilerinin

performanslannm

okulu

'okulu amaclarina uygun yonetip yonetmedigi,

karara katma durumu, mevzuat bilgisine sahip olmasi, okul butcesini saglama, gorev dagilimi
. 'apmasi' gibi olcutlerin dikkate almmasi gerektigini aciklamaktadirlar.

Soz konusu olcutlerin

neden dikkate ahnmasi gerektigi ile ilgili arastirmaya katilan 6 yonetici sunlan siralanustir:
. oneticinin asli gorevlerinden

oldugu icin, yoneticinin objektif ve adaletli olmasi gerektigi

icin, yoneticinin gorevleri oldugu icin, dogru yonlendirme

ile degerlendirme gerektigi icin,

ogrencilerin egitimi icin.
Orta ya cikan bulgular isigmda ilkokul yoneticilerinin %1 OO'ii, ilkokul yoneticilerinin
performanslanmn

okulu yonetme acismdan degerlendirilmesinde,

- etip yonetmedigi,

'okulu amaclarina uygun

karara katma durumu, mevzuat bilgisine sahip olmasi, okul butcesini

glama. gorev dagtlimi yapmasi' gibi olcutlerin olmasi gerektigi gorusiimi bildirmislerdir.

::, I

4.3. 3. Arastirmaya Katilan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
Ilkokul 6gretmenlerinin

12'si de ilkokul yoneticilerinin

yonetme acismdan degerlendirilmesinde;

'okulu amaclarina

performanslanmn

okulu

uygun yonetip yonetmedigi,

karara katma durumu, mevzuat bilgisine sahip olmasi, okul butcesini saglama, gorev dagilimi

. .apmasi' gibi olcutlerin dikkate almmasi gerektigini belirtmislerdir. Aynca ogretmenlerin 1 'i
de "okulda is huzuru varsa yonetici okulu yonetme becerisini yaptyor demektir"

seklinde

oru~ belirttigi soylenebilir. Buna neden olarak ise; tum bu olcutlerin okul yoneticinin onemli
·e

asli

gorevleri

arasinda

oldugu

ile

okulu

sagltkli

bir

bicimde

yonetebilmesini

:ostermi~lerdir.
Orta ya cikan bulgular isiginda ilkokul 6gretmenlerinin %1 OO'u, ilkokul yoneticilerinin
performanslannm

okulu yonetme acismdan degerlendirilmesinde,

'okulu amaclarina uygun

. onetip yonetmedigi, karara katma durumu, mevzuat bilgisine sahip olmasi, okul butcesini
aglama, gorev dagtlimi yapmasi ' gibi olciitlerin olmasi gerektigi gorusum; belirtmislerdir,

Performans Degerlendirme Ol~iitleri
Tablo 4.3.4 Kanhmci Denetmen, Ydnetici ve Ogretmenlerin ilkokul Ydnetici
Performansmm Okulu YonetmeAcrsmdan Degerlendirilmesi

ile ilgili Gorii~leri

Okulu
amaclanna

Karam

Mevzuat

Okul

Gorev

uygun

katma

bilgisine

butcesini

dagihmi

yonetip

durumu

sahip

saglama

I yapmasi

./

./

50

yonetmedigi

I

%

olmasi
I

I

./

./

./

./

./

./

./

./

100

./

./

./

./

100

./

I

Tablo 4.3.4'de de goruldugu gibi katilimci

denetmen, yonetici ve ogretmenlerin

ormans degerlendirme olcutler, __.ilarak; 'okulu amaclarma uygun yonetip yonetmedigi,

rara katma durumu, mevzuat bilgisine sahip olmasi, okul butcesini saglama, gdrev
yapmasmi

gerektigini

belirttikleri

anlasilmaktadir.

Sabuncuoglu,

(2005),

performansm

ortaya

cevaplandirmasiyla

cikmasi

rein

kisinin

yapmakla

miimkiin oldugunu soylemektedir.

sorumlu

oldugu

gorevleri

Oguz (2006) da, cgretim icin uygun

ortam olusturma ve yonetim konusunda istekli olma gibi olcutlerin degerlendirmede

yer

almasi gerektigi gorusune katilrrustir. Erdogan (2006), okulun performansmi belirlemek icin
oncelikle okulda gerceklestirilen

egitim ve ogretimin

genel hatlanyla degerlendirilmesi

gerekmektedir. Aynca okul yoneticileri ogretmenleri karar siirecine katmah, okulun egitim
anlamahdir. Bu cahsmada da ilkokul ytineticilerinin ve ogretmenlerinin

programlanm

%100'ii, ilkokul denetmenlerinin de %50'si ilkokul yonetici performansmm okulu
ydnetme acismdan degerlendirilmesinde 'okulu amaclarma uygun yonetip yonetmedigi,
karara katma durumu, mevzuat bilgisine sahip olmasi, okul btiteesini saglama, gdrev
dagilmn' gibi ol~iitlerin dikkate almmasi gerekngi yontinde gorii~ belirtmeleri,
Sabuncuoglu, Oguz ve Erdogan'm goruslermi destekler nitelikte oldugu sdylenebilir.

4.4 Gorii~menin 4. Sorusuna Yonelik ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri ve
Ogretmenleri Aracihgryla Ortaya Crkan Bulgular
SORU 4:
Sizce ilkokul yoneticilerinin performanslanm
degerlenditiltnesinde hangi olcutler dikkate almmahdir? Neden?

okulu

gelistirme

acismdan

4.4. 1. Arastirmaya Kanlan Denetmenlere Ydnelik Bulgular
Ilkokul denetmenlerinin 3 'ii, ilkokul yoneticilerinin performanslanm
acismdan degerlendirilmesinde,
kisiler/gruplar
ullanmasi'

arasindaki

'caltsma arkadaslartru gelistirmesi, motivasyonu saglamasi,

iliskileri

planlama

dikkate

ahnmasi

gibi olcutlerin

okulu gelistirme

ve desteklemesi,
gerektigi

gorusunu

bilgi

iletisim

becerisi

belirtmislerdir. _ Aynca

denetmenlerin 1 'i de "okulunu sahiplenen ve okulum degil, bizim okulumuz diyen bir mudur

ofmah " seklinde gorus belirttigi soylenebilir. Ilkokul denetmenlerinin tiimii de soz konusu
edenin,

'okulun

5£ .ismesi

icin

tum

eksikliklerin

giderilmesi'

gerektigi

gorusiinii

ildirmektedirler,
Ortaya cikan bulgular isigmda, ilkokul denetmenlerinin %50'si ilkokul yoneticilerinin
ormanslanm

okulu gelistirme

acismdan degerlendirilmesinde,

'calisma arkadaslartni

gelistirmesi,

motivasyonu

saglamasi,

kisiler/gruplar

arastndaki

iliskileri planlama ve

desteklemesi,

bilgi iletisim becerisi kullanmasi' gibi olcutlerin dikkate almmasi gerektigi

goriisiinii bildirdikleri soylenebilir.

4.4. 2. Arastirmaya Kanlan Ydneticilere Yonelik Bulgular
Ilkokul yoneticilerinin

5 'i, ilkokul yoneticilerinin

acisindan degerlendirilmesinde,
kisiler/gruplar

arastndaki

performanslanm

okulu gelistirme

'calisma arkadaslartni gelistirmesi, motivasyonu saglamasi,

iliskileri

planlama ve desteklemesi,

bilgi

iletisim

becerisi

kullanmast, rehberlik hizmetlerinin yurutulmesi' gibi olcutlerin dikkate ahnmasi gerektigini
aciklamaktadirlar.

Diger

1

ilkokul

motivasyonu saglamasi, kisiler/gruplar
61<;:iltler

ilkokul

yoneticilerinin

degerlendirilmesinde

yoneticisi

de

'calisma

arkadaslarini

gelistirmesi,

arastndaki iliskileri planlama ve desteklemesi' gibi
performanslanmn

okulu

gelistirme

acismdan

dikkate almmasi gerektigini belirtmistir. Buna neden olarak da, gerek

kendini gerekse calisma arkadaslartnt eksiklikler konusunda gelistirmesi gerektigi gorusuni;
tasimaktadirlar.
Ortaya cikan bulgular isrgmda, ilkokul yoneticilerinin
performanslanm

okulu gelistirme acismdan degerlendirilmesinde,

gelistirmesi,

motivasyonu saglamasi,

desteklemesi,

bilgi iletisim becerisi kullanmast,

olcutlerin

dikkate

almmasi

kisiler/gruplar

gerektigi

gorusunii

%20'si de 'calisma

arkadaslartru

kisiler/gruplar

arasindaki

planlama

iliskileri

performanslanmn

'calisma arkadaslarini

arasindaki

iliskileri planlama

ve

rehberlik hizmetlerinin yurutulmesi' gibi

yoneticilerinin

yoneticilerinin

%80'i ilkokul yoneticilerinin

ve

bildirdikleri
gelistirmesi,

soylenebilir.
motivasyonu

desteklemesi'

gibi

Ilkokul
saglamasi,

olcutler

ilkokul

okulu gelistirme acismdan degerlendirilmesinde

dikkate

almmasi gerektigini belirtmislerdir.

4.4. 3. Arastirmaya Kanlan Ogretmenlere__Yiinelik Bulgular
Ilkokul ogretmenlerinin
acismdan degerlendirilmesinde,
kisiler/gruplar

arastndaki

1 O'u ilkokul yoneticilerinin performanslanm

okulu gelistirme

'calisma arkadaslartnt gelistirmesi, motivasyonu saglamasi,

iliskileri

plcnlama

ve desteklemesi,

bilgi

iletisim

becerisi

kullanmast, rehberlik hizmetlerinin yurutulmesi' gibi olciitlerin dikkate almmasi gerektigini
aciklarnaktadirlar.

Diger 2 ilkokul ogretmeni de 'motivasyonu

saglama ve bilgi iletisim

..LVV

becerisini

kullanmasi '

gibi

olcutlerin

degerlendirmede

dikkate

almmasi

gerektigini

1 'i de "oncelikle mudurun kendisinin gelismis olmasi

belirtmislerdir. Aynca ogretmenlerin

gerekir." seklinde gorii~ belirttigi soylenebilir. Buna neden olarak ise 'okul yoneticilerinin
performanslarini

ortaya

cikarmak

icin

okulun

gelisiminin

izlenmesi'

gerektigi

vurgulanmaktadir.
Ortaya cikan bulgular isiginda, ilkokul ogretmenlerinin %80'i ilkokul yoneticilerinin
performanslanm

okulu gelistirme acismdan degerlendirilmesinde,

gelistirmesi,

motivasyonu

desteklemesi,

bilgi iletisim becerisi kullanmasi,

olcutlerin

dikkate

yoneticilerinin
olcutler

saglamasi,

ahnmasi

kisiler/gruplar

gerektigi

%20'si de 'motivasyonu

ilkokul

degerlendirilmesinde

yoneticilerinin

arastndaki

'calisma arkadaslarini
iliskileri planlama

ve

rehberlik hizmetlerinin yurutulmesi'

goriisiinii

bildirdikleri

soylenebilir,

gibi

Ilkokul

saglamasi, bilgi iletisim becerisi kullanmasi'
performanslannm

okulu

gelistirme

gibi

acisindan

dikkate almmasi gerektigini belirtmislerdir.

Performans Degerlendirme Oh;iitleri
Tablo 4.4.4 Katihmcr Denetmen, Yonetici ve Ogretmenlerin ilkokul Yonetici
Performansmm Okulu Cellstirme Aeismdan Degerlendirilmesi ile ilgili Corusler!
Ki~iler/ gruplar

I

Cahsma

Motivasyonu

arasmdaki

Bilgi

Rehberlik

arkadaslanm

saglamasi

iliskileri

iletisim

hizmetlerinin

planlama ve

becerisi

yiirutiilmesi

desteklemesi

kullanmasi

gelistirmesi

I

%

I

./

Denetmen

./

./

./

Yonetici

./

./

./

./

./

80

Ogretmen

./

./

./

./

./

80

r

--
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Tablo 4.4.4'de katihmci denetmen, yonetici ve ogretmenlerin gorusleriyle ortaya cikan
sonuc literatiir ile paralellik

gostermektedir,

Sabuncuoglu,

(2005), performansm

cikmasi icin kisinin yapmakla sorumlu ,~ ldugu gorevleri cevaplandirmasiyla
Oguz, (2006),
personelle

yoneticinin

ve velilerle

ogretim

dinlemeye

icin uygun
dayali saghkh

ortam

yaratmasi,

mumkundur.

ogretmenlerle,

bir iletisim kurmasidir.

ortaya

diger

Bu olcutlerin

.1.V.1.

degerlendirrnede dikkate almmasi saglanmahdir. Erdogan (2006), sosyal etkinliklerin, okulaile iliskilerinin nasil gerceklestiginin degerlendirilmesi gerektigini belirtmistir. Aynca okulda
gelistirilen orgutlenmeler ve koordinasyon, iletisim sistemi, ogrenci hizmetleri ve ogretim de
degerlendirilir, Bu eahsmada da ilkokul ydneticilerinin performanslanm

aeismdan degerlendirtlmesinde,
saglamasr,
becerisi

kisiler/gruplar

'.;ah~ma

arkadaslarmi

okulu gelistirme

gelistirmesi,

motivasyonu

arasmdaki iliskileri planlama ve desteklemesi,

kullanmasi, rehberlik

hizmetlerinin

ahnmasr gerektigi sdylenebilir. Cahsmada

yiiriitiilmesi'

bilgi iletisim

gibi olcutlerin dikkate

ulasilan sonuclar Sabuncuoglu, Oguz ve

Erdogan'rn dnerileri ile paralellik gostermektedir.

4.5 Gorusmenin

5. Sorusuna

Yonelik ilkokul

Denetmenleri,

Ydneticileri

ve

Ogretmenleri Aracihgryla Ortaya Cikan Bulgular

SORU 5: Sizce ilkokul yoneticilerinin performanslanm okulu degerlendirme
degerlendirilmesinde hangi olcutler dikkate almmahdir? Neden?

acisindan

-tS. 1. Arastirmaya Kanlan Denetmenlere Yonelik Bulgular
Ilkokul

denetmenlerinin

degerlendirme

acisindan

vurgulamislardir:

6's1 da, ilkokul

degerlendirilmesinde

yoneticilerinin

performanslanm

okulu

su olcutlerin dikkate almmasi gerektigini

'yaptlan islerin degerlendirilip degerlendirilmedigi,

caltsma arkadaslartru

degerlendirmesi, ogrenci basarisi '. Aynca denetmenlerin l 'i de "ogrenci basansi icin aile de
egitilmelidir."

seklinde gorus belirttigi soylenebilir.

S6z konusu olcutlerin neden dikkate

almmasi gerektigi ile ilgili arastirmaya katilan 6 denetmen sunlan siralamistir: yoneticinin
performansini ortaya ctkarmak icin, egitim kalitesi icin. Aynca denetmenlerin 1 'i de "ogrenci
asansi icin a,le de egitilmelidir." seklinde gorus belirttigi soylenebilir,
Sonuclara
performanslanm

bakarak
okulu

ilkokul

denetmenlerinin

degerlendirme

degerlendirilip degerlendirilmedigi,

%1 OO'ii,

ilkokul

,,,1smdan degerlendirilmesinde,

calisma arkadaslartni degerlendirme,

gibi olciitlerin dikkate almmasi gerektigi goriisunii bildirdikleri soylenebilir.

yoneticilerinin
'yapilan

islerin

ogrenci basarisi'

.lUL

4.5. 2. Arasnrmaya Katilan Yoneticllere Yonelik Bulgular
Ilkokul
degerlendirme

yoneticilerinin
acismdan

degerlendirilmedigi,

6's1 da,

ilkokul

yoneticilerinin

degerlendirilmesinde,

'yapilan

performanslanm
islerin

okulu

degerlendirilip

calisma arkadaslariru degerlendirmesi, ogrenci basarisi' gibi olcutlerin

dikkate alinmasi gerektigini bildirmektedirler.

Buna neden ise yoneticinin performansini

ortaya ctkarmast icin oldugu gorii~ii belirtilmistir,
Sonuclara
performanslanm

bakarak
okulu

ilkokul

degerlendirme

degerlendirilip degerlendirilmedigi,

yoneticilerinin
acisindan

% 100 'ii,

ilkokul

degerlendirilmesinde,

yoneticilerinin
'yaptlan

islerin

calisma arkadaslarini degerlendirmesi, ogrenci basansi'

gibi olcutlerin dikkate alinmasi gerektigi gorii~iinii bildirdikleri soylenebilir.

4.5. 3. Arasnrrnaya Kanlan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
Ilkokul ogretmenlerinin
degerlendirme

acismdan

degerlendirilmedigi,

12'si de, ilkokul yoneticilerinin
degerlendirilmesinde,

'yapilan

performanslanm
islerin

okulu

degerlendirilip

caltsma arkadaslariru degerlendirmesi, ogrenci basarisi' gibi olcutlerin

dikkate ahnmasi gerektigini bildirmektedirler.

Aynca ogretrnenlerin l 'i de "ogrenci ve aile

profiline bakmamiz lazim, tum ilkokullann yoneticileri aym oranda degerlendirilmemelidir."
seklinde gorii~ belirttigi soylenebilir. Soz konusu olcutlerin neden dikkate almmasi gerektigi
ile ilgili arastirmaya katilan 12 ogretmen sunlan siralarmstir: yoneticinin performanstru ortaya
cikarmak icin, hedeflerin gerceklesip

gerceklesmedigini

gormek icin, yoneticinin

gorevi

oldugu icin.
Orta ya cikan bulgular 1~1gmda, ilkokul ogretmenlerinin %1 OO'ii ilkokul yoneticilerinin
performanslanm

okulu

degerlendirme

degerlendirilip degerlendirilmedigi,

acismdan

degerlendirilmesinde,

'yapilan islerin

calisma arkadaslartni degerlendirmesi, ogrenci basarisi'

gibi olcutlerin dikkate ahnmasi gerektigi goriisiinti bildirdikleri soylenebilir.

lU.:5

Performans Degerlendirme Oh;iitleri
Tablo 4.5.4 Katihmcr Denetmen, Ydnetici ve Ogretmenlerin ilkokul Ydnetici
Performansmm Okulu Degerlendirme Aeismdan Degerlendirrlmesi
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Cahsma
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ile ilgili Gorii~leri
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Tablo 4.5.4'de katihmci denetmen, yonetici ve ogretmenlerin gorusleriyle ortaya cikan
sonuc literatiir ile paralellik

gostermektedir,

Sabuncuoglu,

(2005), performansm

ikmasi icin kisinin yapmakla sorumlu oldugu gorevleri cevaplandirmasiyla

ortaya

mumkundur,

Oguz, (2006), yoneticinin egitim-ogretim ilgili gelismeleri izleme konusu dikkate almmahdir.
Erdogan (2006), okulun bir iist kademeye gecis icin yapilan smavlardaki, ogretim yih sonu,
sosyal etkinliklerdeki basanlannm degerlendirilmesi gerekir. Aynca 6grenci basansina onem
verilmelidir.

Bu

degerlendirme

cahsmada
acismdan

degerlendirilmedigi,
oli;iitlerin
ulasrlan

eahsma

dikkate almmasi
sonuclar

da

ilkokul

ydneticilerinin

degerfendirilmesinde,
arkadaslarmi
gerektigi

Sabuncuoglu,

yapilan

degerlendirmesi,

gorii~iinii

Oguz

bildirdikleri

ve

Erdogan'rn

performanslarmi
islerin

degerlendirilip

ogrenci

basarrsi

sdylenebilir.
dnerileri

okulu

ile

gibi

Cahsmada
paralellik

gostermektedir.

4.6 Gorii~menin

6. Sorusuna

Yonelik

ilkokul Denetmenleri,

Yoneticileri

ve

Ogretmenleri Aracihgryla Ortaya Cikan Bulgular
•

SORU 6: Kendinizin/:

» oneticinizin

Olumlu ve eksik yonleri nelerdir?

performansi ile ilgili ne dusuniiyorsunuz? Neden?

lU4

4.6. 1. Arastirmaya Katilan Denetmenlere Yonelik Bulgular
Ilkokul denetmenlerinin

4 'ii, ilkokul yoneticilerinin performanslannm

'iyi ', diger 2

ilkokul denetmeni ise kararsiz olup 'hem iyi hem de kotu' performansa sahip yoneticilerin
oldugunu bildirmektedirler. Ilkokul denetmenlerinin hepsi de yoneticilerin 'olumlu yonlerinin,
okullari icin bir cabalari' oldugu ortak gonislerinin
denetmenlerden

1 'i de "yoneticilerin

bulundugunu

soyleyebiliriz.

Aynca

vizyonu yok, giinii birlik kararlar verirler." seklinde

goru~ belirttigi soylenebilir.
Orta ya

cikan

bulgular

yoneticilerinin performanslanmn
denetmenlerinin

%30'u

dikkate

almdigmda

ilkokul

denetmenlerinin

'iyi' oldugu gorusum; vurguladiklan

ise kararsiz

olup

'hem

% 70'i

soylenebilir. Ilkokul

iyi hem de kotu' performansa

sahip

yoneticilerin oldugunu bildirmektedirler.

4.6. 2. Arastirmaya Kanlan Ybneticilere Yonelik Bulgular
Ilkokul yoneticilerinin
Aynca

yoneticilerin

6' si da, performanslannm

1 'i de "mudur

performansindan memnun

donup

baktigtnda

ic huzuru

varsa

demektir" seklinde goru~ belirttigi soylenebilir.

Orta ya cikan bulgular
performanslannm

eger geriye

'iyi ' oldugunu bildirmektedirler.

dikkate alindigmda

ilkokul yoneticilerinin

% 100 'ii ken di

'iyi' oldugunu belirtmislerdir.

4.6. 3. Arastirmaya Katdan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
Ikokul ogretmenlerinin 7' si ilkokul yoneticilerinin performanslannm

'iyi ', 3 'ii '90k

tri' ve 2' si de 'orta' oldugunu bildirmektedirler.
Ortaya

cikan

bulgular

yoneticilerinin performanslanmn

dikkate ' ahndiginda

ogretmenlerinin

'iyi' oldugu goriisunii vurguladiklan

ogretmenlerinin %25'i yoneticilerinin performanslanmn
oldugunu belirtmislerdir.

ilkokul

%60'1

soylenebilir, Ilkokul

'90k iyi' ve kalan %15'i de 'orta'

105

Tablo 4.6.4 Katihmcr Denetmen, Ydnetici ve Ogretmenlerin Performans ile ilgili
Dusunceleri
Orta

Iyi

(;ok Iyi

Denetmen

,/

Yonetici

,/

Ogretmen

,/

%
70
100
60

Tablo 4.6.4'de katihmci denetmen, yonetici ve ogretmenlerin gorusleri dogrultusunda
ortaya cikan bulgular; ilkokul yoneticilerinin %100'ii kendi performanslannm
dile

getirirken;

ilkokul

denetmenlerinin

yoneticilerinin performanslanmn

%70'i

ve

ilkokul

iyi oldugunu

ogrctmenlerinm

%60'1

iyi oldugu goriisunu vurguladiklan soylenebilir,

4.7 Gorii~menin 7. Sorusuna Yonelik ilkokul Denetmenleri, Ydneticilerl ve
Ogretmenleri Arac1hg1ylaOrtaya Cikan Bulgular
•

SORU 7: Sizce ilkokul yoneticilerinin performanslanm

dusuren etkenler nelerdir?

Neden?

4.7. 1. Arastirmaya Katilan Denetmenlere Yonellk Bulgular
Ilkokul

denetmenlerinin

etkenlerin 'egitim politikalari,

4'ii,

ilkokul

yoneticilerinin

performanslanm

butce yetersizligi' oldugu gorusunu bildirmislerdir.

··· okul denetmeni farkh gorusler belirtmislerdir,

dusuren
Diger 2

Soz konusu etkenlerin nedeni ile ilgili

arastirmaya katilan 6 denetmen sunlan siralarrnslardir: maddi ve personel yetersizligi oldugu
'cin, egitim ve siyasi politikalarin

duzensizligi,

vizyon yetersizligi

oldugu icin, butce

_ 'etersizligi oldugu icin, sistem ve mevzuattaki bosluklardan etkilendikleri icin.
Ortaya

cikan

bulgular

yoneticilerinin performanslanm

dikkate

alindrgmda

ilkokul

denetmenlerinin

%70'i,

dusuren etkenlerin 'egitim politikalari ve butce yetersizligi '

oldugu gorusunu bildirdikleri soylenebilir.

.I.VO

4.7. 2. Arastirmaya Katilan Yoneticilere Yonelik Bulgular
Ilkokul yoneticilerinin 3 'ii, ilkokul yoneticilerinin performanslanm
'egitim politikalarz,

caltsma

arkadaslari,

okulun

diisuren etkenlerin

bazt yetersizlikleri,

yonetim

egitimi

yetersizligi ve okul-aile birliginin olmaytsi ya da yetersizligi' oldugunu aciklarnaktadirlar.
Diger 3 ilkokul yoneticisi de 'egitim politikalar 'min, yonetici performanslanm
etkenler arasmda

oldugunu

belirtmislerdir.

Aynca

yoneticilerin

davrantslari yoneticileri 90k etkiler." seklinde gorii~ belirttigi

dusuren

1 'i de "ust mevkilerin
soylenebilir.

S6z konusu

etkenlerin nedeni ile ilgili arastirmaya katilan 6 yonetici sunlari stralamislardir:

egitimde

devamliltk olmadigi icin, herhangi bir yapttrtm olmadigi icin, degerlendirmeyi

yapacak

kisilerin

tarafli

davranacaklarznz

dusundukleri

icin, calisma

arkadaslarint

yoneticiler

elirleyemedigi icin, devlet politikalartnin eksikligi, egitimi etkiledikleri icin.
Ortaya cikan bulgular dikkate ahndigmda
yoneticilerinin performanslanm

ilkokul yoneticilerinin

%50'si

ilkokul

diisuren etkenlerin 'egitim politikalari, calisma arkadaslari,

okulun bazt yetersizlikleri, yonetim egitimi yetersizligi ve okul-aile birliginin olmaytsi ya da
. 'etersizligi'

soylenebilir. Diger %50 ilkokul yoneticisi de

oldugu goriisunii bildirdikleri

·egitim politikalar 'inin, yonetici

performanslanm

dusuren

etkenler

arasmda

oldugunu

elirtmislerdir,

4.7. 3. Arastirmaya Kanlan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
Ilkokul ogretmenlerinin 5'i ilkokul yoneticilerinin performanslanm
'egium politikalarz,

calisma

arkadaslari,

okulun

dusuren etkenlerin

bazt yetersizlikleri,

yonetim egitimi

etersizligi ve okul-aile birliginin olmaytst ya da yetersizligi' oldugunu aciklamaktadirlar.
Diger 6 ilkokul ogretmeni de 'egitim politikalari ,;~zn performansi diisuren etkenler arasinda
oldugunu

belirtirken,

usurdugunu

1

belirtmistir.

ilkokul

de

'calisma

arkadaslari 'nin performansi

S6z konusu etkenlerin nedeni ile ilgili arastirmaya

ogretmen sunlari siralamtslardtr:
ultsan ile caltsmayan

ogretmeni

tum bunlar yoneticinin performansiru

ayirt edilmedigi

icin, yonetim

etkiledigi

egitimini almadiklari

olitikalarz ve okul butcesinin olmadigi icin, calisma arkadaslarinin

kattlan I 2
icin,

icin, egitim

iliskilerinin

bozuk

olmasi, egitime 90k fazla siyasi mudahale oldugu icin, calisma arkadaslari ile iliskilerin, is
iliskisinden cikip aile iliskisine don11$tllguicin.
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Ortaya cikan bulgular dikkate ahndigmda
yoneticilerinin performanslanm

ilkokul ogretmenlerinin

%40'1, ilkokul

dusuren etkenlerin 'egitim politikalart, calisma arkadaslart,

okulun bazi yetersizlikleri, yonetim egitimi yetersizligi ve okul-aile birliginin olmaytst ya da
yetersizligi'

oldugu gorusunu

bildirdikleri

soylenebilir.

Ilkokul

ogretmenlerinin

%50'si

· egitim politikalari 'nm performansi diisiiren etkenler arasinda oldugunu belirtirken, % 10 'u ise
'calisma arkadaslari 'nm performansi dusurdugunu belirttigi soylenebilir.

Tablo 4.7.4 Kanhmci Denetmeri, Yonetici ve Ogretmenlerin Performansi
Dustiren Etkenler ile ilgili Gortlsleri
Egitim

Cahsma

Okulun bazi

Yonetim

Okul-aile

Biit9e

politikalan

arkadaslan

yetersizlikleri

egitimi

birliginin

yetersizligi

yetersizligi

olmayisi

%

ya da
yetersizligi
Denetmen

,/

Yonetici

,/

,/

,/

,/

,/

50

Ogretmen

,/

,/

,/

,/

,/

40

,/

70

Tablo 4.7.4'de katihmci denetmen, yonetici ve ogretmenlerin gorusleriyle ortaya cikan
sonuc literatur ile kismen paralellik gostermektedir. Woods (1997), performans degerlendirme
cahsmalan

ozneldir ve 90k cesitli faktorler tarafmdan

performansi

dusiiren

etkenler

llamlmadigim dusunmelerinden

arasmda

cahsanlann,

etkilenmektedir.
uygulanan

Tamam, (2005),

sistemin

sonuclanmn

veya kendilerine ne sekilde yansidigim bilmemelerinden

ynaklanmaktadir. Pehlivan, (2008), degerleme sistemlerinin etkinligi ve verimliligi olumsuz
yonde etkilenmektedir.

Bu nedenle

cahsanlann

bagh

oldugu ilk yonetici

degerlemeci

lduguna gore, oncelikle degerlemecilerin bu konuda egitilmesi gerekir. Oguz, (2006), egitim
Iitikalanmn

sik sik degismesini

ve yoneticinin

is analizinin

yapilmamasi

uzerinde

durulmustur, Bu cahsmada da ilkokul ydneticileri ve ogretmenleri, ilkokul yoneticilerinin

rformanslarun dilstlren etkenlerin egitim politikalari, cahsma arkadaslari, okulun
1

yetersizlikleri, yonetim egitimi yeterslzligi ve okul-aile birliginin olmayisr ya da

.• etersizligi

oldugu gorii~iinii ve ilkokul denetmenleri de egitim politikalan ve butce

lU~

yetersizllgl gibi etkenleri bildirdikleri soylenebilir.

Cahsmada ulasilan sonuelar Woods,

Tamam, Pehlivan ve Oguz'un dnerilerl ile kismen paralellik gosterdigi soylenebilir.

4.8 Gorii~menin 8. Sorusuna Yonelik

ilkokul Denetmenleri, Ydneticileri

ve

Ogretmenleri Aracihgryla Ortaya Cikan Bulgular
•

SORU 8: Sizce ilkokul yoneticilerinin performanslanm

degerlendirmede dikkate

almmasi gereken yaklasimlar neler olmahdir? Neden?

.8. 1. Arastirmaya Katilan Denetmenlere Yonelik Bulgular
ilkokul denetmenlerinin

4'ii ilkokul yoneticilerinin performanslanm

degerlendirmede

. 'abanci dil bilgisi, bilgi iletisim becerisini kullanmast (Bilgisayar vb.)' gibi yaklasimlann
dikkate ahnmasi gerektigini belirtmektedirler.
ilgisi 'nin yonetici performansim

Diger 2 ilkokul denetmeni de 'yabanci di!

degerlendirmede

onemli oldugunu belirtmislerdir.

Buna

en olarak ise 'yoneticinin performansini arttrtp egitim surecinin ilerlemesini saglamak'
ldugunu aciklamaktadirlar.
Orta ya cikan bulgular dikkate almdigmda
.. oneticilerinin

performanslanm

degerlendirmede

ilkokul denetmenlerinin

% 70'i ilkokul

dikkate almmasi gereken yaklasimlann,

banci dil bilgisi, bilgi iletisim becerisini kullanmasi (Bilgisayar vb.) gerektigi goriisiini;
ildirdikleri soylenebilir. Ilkokul denetmenlerinin %30'u ise 'yabanci dil bilgisi 'nin yonetici
performansim degerlendirmede onemli oldugunu belirtmislerdir.

. 2. Arastirmaya Kanlan Yoneticilere Yonelik Bulgular
Ilkokul yoneticilerinin

3 'ii, ilkokul yoneticilerinin performanslanm

ate almmasi gereken yaklasimlann,

degerlendirmede

'yoneticinin kauldigt hizmet ici kurslar, yabancz dil

ilgisi, alani ile ilgili aldigi oduller, yoneticinin yaptigi bilimsel yayznlar, yoneticinin katildigi
ilimsel yayznlar' olmasi gerektigini
oneticinin

katildigt

bildirmektedirler.

hizmet ici kurslar 'in ilkokul

Diger

3 ilkokul

yoneticilerinin

yoneticisi

de

performanslanm

-.erlendirmede dikkate almmasi gereken yaklasimlar arasmda olmasi gerektigi gorusunu

.lU::I

belirtmislerdir. Buna neden olarak ise, 'hem yoneticinin hem egitimin gelisimi icin' oldugunu
aciklamaktadirlar,

Aynca yonticilerin 1 'i de "yuksek lisans yapzp yapmadigina bakilmali. "

seklinde goriis belirttigi soylenebilir.
Ortaya cikan bulgular
yoneticilerinin

performanslanm

dikkate ahndiginda
degerlendirmede

ilkokul yoneticilerinin

%50'si,

ilkokul

dikkate almmasi gereken yaklasimlann,

'yoneticinin katildigi hizmet ici kurslar, yabanci di! bilgisi, alani ile ilgili aldigi oduller,
yoneticinin yapttgt bilimsel yayznlar, yoneticinin katildigi bilimsel yayznlar' olmasi gerektigi
goriisunii bildirdikleri
kattldigi hizmet

soylenebilir.

Diger ilkokul yoneticilerinin

ici kurslar 'in ilkokul

yoneticilerinin

%50'si de 'yoneticinin

performanslanm

degerlendirmede

dikkate ahnmasi gereken yaklasimlar arasmda olmasi gerektigi gorusunu belirtmislerdir.

4.8. 3. Arastirmaya Kanlan Ogretmenlere Ydnelik Bulgular
Ilkokul ogretmenlerinin 3 'ii, ilkokul yoneticilerinin performanslanm
dikkate almrnasi gereken yaklasrmlann,

degerlendirmede

'yoneticinin katildtgi hizmet ici kurslar, yabanci di!

ilgisi, alani ile ilgili aldigi oduller, yoneticinin yaptigi bilimsel yayznlar, yoneticinin kauldigi
ilimsel yayznlar' olmasi

gerektigini

bildirmektedirler.

Diger

5 ilkokul

ogretmeni

de

'yoneticinin kattldigi hizmet ici kurslar, alani ile ilgili aldigi oduller, yoneticinin yapttgi
ilimsel yayinlar, yoneticinin katildigt bilimsel yaytnlar ' gibi yaklasimlann dikkate almmasmi
elirtirken; yabanci di! bilgisinin cok onemli olmadrgi gorusiinii belirtmektedirler.
ogretmeni

ise 'yoneticinin

kattldigt

elirtmislerdir. Aynca ogretmenlerin

hizmet

ici kurslar 'in dikkate

almmasi

4 ilkokul
gerektigini

1 'i de "okulun kazandigi basarilarda mudurun etkisi

vardir." seklinde gorii~ belirttigi soylenebilir,

Soz konusu yaklasimlann

arasttrmaya kattlan 12 ogretmen sunlari siralamtslardir:

degerlendirmede

nedeni ile ilgili
onemli olduklarz

icin, yoneticinin performanstni ortaya cikardigi icin, yoneticinin performansini gelistirmek
icin, hem kendinin hem de egitimin gelismesi icin, yoneticiye arti deger katttklari icin.
Ortaya cikan bulgular
yoneticilerinin

performanslanm

dikkate ahndiginda
degerlendirmede

ilkokul ogretmenlerinin

%25'i ilkokul

dikkate ahnmasi gereken yaklasimlann,

'yoneticinin kaitldtgi hizmet ici kurslar, yabanci di! bilgisi, alani ile ilgili aldigi oduller,
. oneticinin yaptigi bilimsel yayinlar, yoneticinin kattldigt bilimsel yayinlar olmasi' gerektigi
orii~i.ini.i bildirdikleri

soylenebilir.

Ilkokul ogretmenlerinin

%40'1 'yoneticinin

katildigi

hizmet ici kurslar, alani ile ilgili aldigi oduller, yoneticinin yapttgi bilimsel yaytnlar,
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oneticinin

katildigi bilimsel yayznlar'

gibi yaklasimlann

dikkate almmasim belirtirken;

o35'i ise 'yoneticinin katildtgi hizmet ici kurslar 'tn dikkate ahnmasi gerektigini belirttikleri
soylenebilir.

Tablo 4.8.4 Katihmcr Denetmen, Yonetici ve Ogretmenlerin Degerlendirmede
Dikkate Almmasi Gereken Yaklasimlar ile ilgili Gorii~leri
Y oneticinin

Yabanci

Alam

Yoneticinin

Y oneticinin

Bilgi

katildigi

dil

ile

yaptigi

katildigi

iletisim

hizmet ici

bilgisi

ilgili

bilimsel

bilimsel

becerisi

aldigi

yaymlar

yaymlar

(Bilgisayar)

kurslar

%

odiiller
./

Denetmen

./

70

Yonetici

./

./

./

./

./

50

Ogretmen

./

./

./

./

./

25

Tablo 4.8.4'de katihmci denetmen, yonetici ve ogretmenlerin gorusleriyle ortaya cikan
sonuc

literatiir

ile paralellik

degerlendirilmesinin,

gostermektedir.

Palmer

yaymlann

degerlendirmede

neye

gore

cahsanlardan ne beklendiginin ve yapilan isler arasmda degil, aym isi

yapan cahsanlar arasmda aynm yapilabilmesinin
ilimsel

(1993 ), cahsanlann

ve katildigi

hizmet

ici egitim

dikkate ahnmasim belirtmislerdir.

emel olan ogeler, cahsmanm

kritik halkasini olusturur, Oguz (2006),
kapsammda

Sabuncuoglu

katildigi

kurslann da

(2005), degerlendirmeye

temel nicelik ve niteligi, is bilgisi ve yetenegi, bireysel

ozellikler ve bireyin iliski ve davramslandir.

Fmdikci (2006), cahsana iliskin degerlendirme

srrasmda ozellikle onun yasi, kurumdaki gecmisi, egitim diizeyi, yabanci dil durumu gibi
ozellikler dikkate almmahdir.

Bu cahsmada da kanhmcilarin

biiyiik bir krsmimn,

JOneticinin katild1g1 hizmet ici kurslar, yabanci dil bilgisi, alam ile ilgili aldigr oduller,
~

fOneticinin

yaptigr

bilimsel

yaymlar,

yoneticinin

kanldrgi

bilimsel

yaymlarm

degerlendirmede dikkate almmasr gereken yaklasimlar oldugunu belirtmeleri; Palmer,
Oguz, Sabuncuoglu ve Fmdrkci'nm goruslerini destekler nitelikte oldugu soylenebilir.

.l..1...1.

4.9 Gdrtlsmenin

9. Sorusuna Yonelik

ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri

ve

Ogretmenleri Aracihgryla Ortaya Cikan Bulgular
•

SORU 9: Sizce ilkokul yoneticilerinin performanslanm

degerlendirme sonuclanndan

nasil yararlamlmahdir? Neden?

.9. 1. Arastirmaya Katrlan Denetmenlere Yonelik Bulgular
Ilkokul

denetmenlerinin

egerlendirme sonuclanndan

6's1

da,

ilkokul

soyle yararlamlmasim

yoneticilerinin

bildirmektedirler:

performanslanm
'performanst

iyi bir

onetici icin odul, performansi gelistirilmesi gereken yoneticiler icin bir sans verilip, egitime
onderilmeli

ve iyilestirilmesi

icin' yardimci

sonuclanndan

derece/kademe

egerlendirme

odullendirmede, yurt d1~1 gorevlendirmede,

olunmahdir.

Ilkokul denetmenlerinin

ilerlemesinde,

mevkii

2'si

yukselmesinde,

nakillerde ve gorevlerine devam edip etmeme

kararlari 'nda yararlarulmasi gerektigini belirtmislerdir. Aynca denetmelerin l 'i de "rotasyon
olabilir, iyi bir okulda gosterdigi peformansla
performanstn
olarak

eksiklikleri fazla olan bir okulda gosterdigi

ne olacagina bakilmali," seklinde gorus belirttigi soylenebilir. Buna neden

da yoneticiyi

kazanip

performanstni

daha

etkili

hale

getirmek

icin

oldugu

ildirilmektedir.
Ortaya
egerlendirrne

cikan

bulgular

sonuclanndan

dikkate

almdiginda

'derece/kademe

odullendirmede, yurt d1~1 gorevlendirmede,

ilkokul

ilerlemesinde,

denetmenlerinin
mevkii

%30'u

yukselmesinde,

nakillerde ve gorevlerine devam edip etmeme

kararlari 'nda yararlamlmasi gerektigini belirtmislerdir,

.9. 2. Arastirmaya Katdan Yoneticilere Yonelik Bulgular
Ilkokul yoneticilerinin
nuclanndan

3 'ii, ilkokul yoneticilerinin

'derece/kademe

turt d1~1 gorevlendirmede,

performanslanm

ilerlemesinde, mevki yukselmesinde,
nakillerde,

gorevlerine

devam

degerlendirme

ucretle odullendirmede,

edip etmeme

kararlarinda'

'/

gerektigini

belirtmislerdir.

'derece/kademe

Diger 3 ilkokul

ilerlemesinde

yoneticisi

yararlamlmasim

de degerlendirme

belirtmislerdir.

Ayn ca

Joneticilerin 1 'i de "mudur bilmesi gerekir ki performansi iyi degilse bir yapttrtmi olacaktzr."

seklinde gorii~ belirttigi soylenebilir. Bunun nedenini de, diger yoneticilere

tesvik olacagi

klinde aciklamaktadir.
Ortaya cikan bulgular dikkate almdigmda
,uneticilerinin performanslanm
evki yukselmesinde,

ilkokul yoneticilerinin

degerlendirme sonuclanndan

ucretle

odullendirmede,

srevlerine devam edip etmeme kararlarinda'

%50'si,

'derece/kademe

ilerlemesinde,

yurt d1~1 gorevlendirmede,
yararlamlmasi

ilkokul

nakillerde,

gerektigini belirtirken; diger

50'si de 'derece/kademe ilerlemesinde yararlamlmasi gerektigi gorusunu belirtmislerdir .

.9. 3. Arastirmaya Katilan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
6

ilkokul

nuclanndan

ogretmeni

'odullerde

ilkokul

ve mevkii yukselmelerinde

Ilkokul ogretmenlerinin
-erlendirme

yoneticilerinin

sonuclanndan

yararlanilmasi'

iyi olmayan

bildirmektedirler:

bir yonetici

degerlendirme

gerektigi

12'si de, ilkokul yoneticilerinin

soyle yararlamlmasuu

netici icin odul, performansi

performanslanm

gorusunu

performanslanru

performansi iyi bir

icin uyarzlma uygulanip kursa

snderilmelidir. Aym zamanda iyi performansa sahip yoneticilere verilen herhangi bir odul,
ier yoneticileri de tesvik edecegini aciklamaktadirlar.

Aynca ogretmenlerin

1 'i de "izin

ilerek odul saglanabir." seklinde goriis belirttigi soylenebilir.
Ortaya cikan bulgular dikkate ahndigmda
performanslanm
-• elmelerinde yararlanilmasi'

degerlendirme

ilkokul ogretmenlerinin
sonuclanndan

%50'si, ilkokul

'odullerde

ve

mevkii

gerektigi goriisiimi belirtmislerdir,

ablo 4.9.4 Kanhmci Denetmen, Yonetici ve Ogretmenlerin Performans Degerlendirme
Sonuelarimn Kullamlacagi Yerler ile ilgili Gorusleri

en I

Derece

Mevkii

/kademe

yukselme

ilerlemesinde

sinde

Odiillendirmede

Yurt d1~1

Nakillerde

gorevlendirmede

Gorevlerine

I

%

devam edip
etmeme

../

../

../

../

../

../

30

../

../

../

../

../

../

50

../

../

I

50

.1..1.J

Tabla 4.9.4'de katihmci denetmen, yonetici ve ogretmenlerin gorusleri dogrultusunda
ortaya cikan sonuc literati.ir ile paralellik

gostermektedir.

Palmer ( 1993 ), degerlendirme

sonucu ulasilan bilgi; i.icret artist, ikramiye, egitim, disiplin, terfi ve diger yonetsel etkinliklere
iliskin kararlarm almmasmda kullarulmaktadir.
list kademe islere terfi ettirilecek adaylann

Wilson ve Willys (1998), degerlendirmeler,
secilmesinin,

kariyer planlama yapilmasimn,

liyakate gore i.icret dagihmi yapilmasmm ve egitime ihtiyaci olan isgorenlerin belirlenmesinin
bir ol9i.iti.i olarak kullamlmaktadir,

Fmd1k91 (2006), degerleme sonuclan i.icret yonetiminde,

kariyer yonetiminde, terfilerde, egitim ihtiyacmm belirlenmesinde, rotasyon, is genisletme, is
zenginlestirme gibi uygulamalarda, sozlesme yenileme ve isten cikarmada kullamlabilir. Oguz
(2006), yoneticinin
almmalidir.

Aym

odullendirmelerde

i.icreti belirlenirken
zamanda

yurt

performans
d1~1

degerleme sonuclan

gorevlendirrnelerde,

ve gorevlerine devam edip edemeyecegi

mutlaka dikkate

yi.ikselmelerde,

karannda

i.icretle

kullanilmahdir.

Bu

cahsmada da kanluncilarm, degerlendirme sonuclarmdan derece/kademe ilerlemesinde,

mevkii yiikselmesinde, odullendirmede,
gdrevlerine

yurt d1~1 gorevlendirmede,

devam edip etmeme kararlarmda yararlamlmasi

Palmer, Wilson ve Willys, Fmdikci ve Oguz'un

nakillerde ve

gerektlginl

belirtmeleri;

gorii~lerini destekler nitelikte oldugu

oylenebilir.

4.10 Gorii~menin 10. Sorusuna Yonelik ilkokul Denetmenleri, Ydneticilerl

ve

Ogretmenleri Aracihgryla Ortaya Cikan Bulgular
•

SORU 10: Ilkokul yoneticilerinin performanslanmn

gelistirilmesi yonunde ne gibi

oneriler getirirsiniz?

.10. 1. Arastirmaya Kanlan Denetmenlere Yonelik Bulgular
I

Tabla

4.10.1 'de

de

goruldugu-

gibi

ilkokul

yoneticilerinin

performanslanmn

\

• ilestirilmesi yonunde denetmenlerin

onerileri soyle siralanmaktadir:

lmali, yabanci dil, bilgisayar, internet bilgisi gelistirilmeli,
rformans degerlendirme getirilmelidir.'

'hizmet ici kurslar

bakanligin destegi olmali ve

4.10. 2. Arasnrmaya Katilan Ydneticilere Yonelik Bulgular
Ilkokul yoneticilerinin performanslannm

iyilestirilmesi yonunde yoneticilerin onerileri

soyle siralanmaktadir: 'hizmet ici kurslar olmali, yoneticilere odul ve ceza olmali, yoneticilere
daha fazla yetki verilmeli, okullartn butceleri olmali ve performans degerlendirme' olmahdir,
Aynca yoneticilerin 1 'i de "kurslar dinleyerek yerine gozlem ve uygulamaya dayah olsun."
seklinde gorus belirttigi soylenebilir,

.i.10. 3. Arastirmaya Kanlan Ogretmenlere Ydnelik Bulgular
Ilkokul

yoneticilerinin

onerileri soyle siralanmaktadir:

performanslanmn

iyilestirilmesi

yonunde

ogretmenlerin

'hizmet ici kurslar olmali, egitim yonetimi dersi verilmeli,

yuksek lisansa onem verilmeli, okullarin butceleri olmali, bilgisayar bilgisi gelistirilmeli, odul
ve yapttrtm olmali ve yoneticiler bilgi paylasiminda

bulunmalidir. ' Aynca cgretmenlerin 1 'i

de "egitim bakanligi ve ogretmen akademisi ile birlikte egitim yoneticisi gelistirme prograrm
acilmahdir." seklinde gorus belirttigi soylenebilir.
Ortaya cikan bulgular isiginda ilkokul yoneticilerinin performanslanmn
yonunde ilkokul yoneticilerinin, denetmenlerinin ve ogretmenlerinin,
diizenlenmesi'

gerektigi

ortak goriisiinu bildirdikleri

soylenebilir,

iyilestirilmesi

'hizmet i(yi kurslarm
Katihmci

denetmen,

yonetici ve cgretmenlerin gorusleri dogrultusunda ortaya cikan sonuc literatiir ile paralellik
gostermektedir.

Erdogan (2006), okul kendisini degisen sartlara gore yenileyebilmeli

gelistirebilmelidir.

ve

Okul yoneticisi okuyarak, yazarak, dinleyerek, gezip gorerek kendisini

yetistirebilir ve gelistirebilir.

j

/
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BOLUM

V

SONU<;LAR VE ONERiLER

Bu bolumde; arastirmanm sonuclan ve bu sonuclara dayah olarak gelistirilen
oneriler yer almaktadir.

5.1 Sonuelar

Bu

arastirmada;

Lefkosa

yoneticilerinin performanslarmm
yoneticilerinin

ve ogretrnenlerinin

Bolgesi'ndeki

ilkokullarda

degerlendirilmesine

gorev

yapan

okul

yonelik ilkokul denetrnenlerinin,

gorusleri saptamp, elde edilen verilerin analizleri

yapilarak asagidaki sonuclara ulasilrmsnr.
Ilkokul yoneticilerinin

performanslanmn

degerlendirilmesine

iliskin goruslere

yonelik;
1) Ilkokul denetrnen ve yoneticileri, ilkokul yoneticilerinin performanslan

"yoneticinin

kendisi, ogretrnen, denetmen, veli ve ogrenci" tarafmdan degerlendirilmesi
ilkokul ogretmenleri
denetrnen"

de bu degerlendirmenin

tarafmdan

degerlendirilmesi

"yoneticinin

gerektigi

sonucuna

kendisi,

gerektigi;

ogretmen

ulasilrmstir,

ve

Ilkokul

denetrnenleri cogunlukla neden olarak, okul yoneticisinin dz degerlendirme yapmasi ve
objektiflik

icin de dtstan
.

bir degerlendirmenin

onemli

oldugu

goriisiinii ortaya

I

koymaktadirlar. Ilkokul yoneticilerinin biiyuk bir kismi ise okulu bir butun olarak ele
alip,

birbirleriyle

belirtmislerdir,

iliski

icinde

olduklart

ve

hizmet

satin

alanlar

olduklanm

Ilkokul ogretmenleri de cogunlukla, okulu bir butun olarak ele alip

coklu bir degerlendirmenin olmasi gerektigini bildirmislerdir.
Kanlimci denetrnen, yonetici ve ogretrnenlerin
literati.ir ile paralellik gostermektedir.

gorusleriyle belirtilen sonuclar

Yi.iksel (1998), Oguz (2006), Erdogan (2006),

Dessler (1999) kisilerin ilk arnirlerinin yanmda kendi kendilerini degerlendirmeleri
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gerektigine de rastlanmaktadir. Bunun yam stra is arkadaslan, musteriler ve astlann da
degerlendirme siirecine katilmasmi onermektedir,
Ingiltere'de
degerlendirilirken,

Ilkogretim

Performans

Degerlendirme

Sitemi'nde,

okul muduru

kendisi, veliler, aileler, ogrenciler ve diger paydaslann

fikirleri ahmr. Form denetciler tarafmdan denetimi planlamak

tumiinun

icin diger bilgilerle

beraber kullamhr. Form denetim baslamadan once lider denetcinin miidur, cahsanlar,
aileler ve velilerin okul ile ilgili ne dusundukleri hakkmda fikir edinmesini saglar.
Denetciler 3 ile 8 kisiden olusabilir, Bu denetcilerde

alanmda uzmanlar ve uzman

olmayanlar yer ahr (Meseci, 2007: 83).

2) Ilkokul denetmen, yonetici ve ogretmenleri ilkokul yoneticilerinin performanslannm
"yilda iki kez, alti ayhk siirelerle" degerlendirilmesi

gerektigi sonucuna ulasilrmstir.

Katilimcilann buyiik bir kisrrn buna neden olarak ise hedejlere ulasiltp ulastlmadigtni
anlamayi belirtmislerdir.
Katihmci denetmen, yonetici ve ogretmenlerin
literatur ile paralellik

gostermektedir.

Sabuncuoglu

gorusleri ile belirtilen sonuclar
(2005), Oguz (2006), Erdogan

(2006), Fmd1k91 (1999), De Cenzo ve Robbins (1996) butun ogretmenlerin ve ilgili
personelin katihrruyla yilda en az iki defa yapilabilir.
ingiltere'de 2005 yihna kadar bir haftahk siirelerle yapilan okul denetimlerinin
siiresi iki gune indirildi ve denetimler alti yilda bir yapihrken, bu arahk siklastmldi ve
uc yilda bir yapilmaya

baslandi.

Aynca denetimin

merkezine

okulun

kendisini

degerlendirmesi yerlestirildi (Meseci, 2007: 83 ).
3) Ilkokul denetmen, yonetici ve ogretmenleri ilkokul yoneticilerinin performanslannm
okulu yonetme
yonetmedigi,

acismdan

degerlendirilmesinde,

"okulu

amaclanna

uygun yonetip

karara katma durumu, mevzuat bilgisine sahip olmasi, okul biitcesini
!

saglama ve gorev dagihrrn yapma" gibi olcutlerin dikkate almmasi gerektigi sonucuna
ulasilmistir.

Buna neden olarak ise cogunlukla tum olcutlerin yoneticinin asli gorevleri

oldugunu belirtmislerdir,
Katihmci denetmen, yonetici ve ogretmenlerin
literatiir ile paralellik

gostermektedir,

Sabuncuoglu,

gorusleri ile belirtilen sonuclar
(2005), Oguz (2006), Erdogan

(2006) okulun performansirn belirlemek icin oncelikle okulda gerceklestirilen egitim ve
ogretimin genel hatlanyla degerlendirilmesi

gerekmektedir.

Aynca okul yoneticileri

ogretrnenleri karar siirecine katmah, okulun egitim programlanm anlamahdir,
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ABD'de Ilkogretim Okul Miidurleri Milli Kurulusu (NAESP) tarafmdan, okul
mudurlerinin

ne bilrnesi ve ne yapmasi gerektigine

yonelik,

goruslerinden yola cikilarak gelistirilen standartlar bulunmaktadir,

okul yoneticilerinin
Bunlardan bazilan:

biitceyi hazirlamak, egitimsel amaclan olusturmaktir (Ozmen ve Batrnaz, 2004:4).

Bu

standartlar belirtilen sonuclarla parallelik gostermektedir.

4) Ilkokul denetrnen, yonetici ve ogretmenleri ilkokul yoneticilerinin performanslanmn
okulu gelistirme acismdan degerlendirilmesinde,
rnotivasyonu saglamasi, kisiler/gruplar
bilgi iletisim

becerisini

kullanmasi

"cahsma arkadaslanm

gelistirmesi,

arasmdaki iliskileri planlarna ve desteklernesi,
ve rehberlik

hizrnetlerinin

yiirtitiilmesi"

gibi

olcutlerin dikkate almmasi gerektigi sonucuna ulasilrmstrr. Katihmcilann biiyiik bir
kisrm soz konusu nedenin, okulun gelismesi icin tum eksikliklerin giderilmesi gerektigi
gori.i~i.ini.ibildirmektedirler.

Katihmci denetrnen, yonetici ve ogretrnenlerin goriisleri ile belirtilen sonuclar
literatiir ile paralellik gostermektedir.

Sabuncuoglu,

(2005), Oguz (2006), Erdogan

(2006) yoneticinin ogretim icin uygun ortarn yaratmasi, ogretrnenlerle, diger personelle
ve velilerle dinlerneye dayah saglikh bir iletisim kurmasidir.
ABD'de Ilkogretim Okul Miidiirleri Milli Kurulusu (NAESP) tarafmdan, okul
miidiirlerinin

ne bilrnesi ve ne yapmasi gerektigine

yonelik,

goruslerinden yola cikilarak gelistirilen standartlar bulunmaktadir.

okul yoneticilerinin
Bunlardan bazilan:

rnotivasyonu saglama, ogrenciler, aileler ve toplurnla iliskileri yi.iri.itrnek, ogretrnenlerin
gelisimini saglamak (Ozmen ve Batrnaz, 2004:4).

Bu standartlar belirtilen sonuclarla

parallelik gostermektedir.

5) Ilkokul denetrnen, yonetici ve ogretrnenleri ilkokul yoneticilerinin performanslannm
okulu degerlendirme
degerlendirilmedigi,

acismdan degerlendirilmesinde,

"yapilan islerin degerlendirilip

cahsma arkadaslanrn degerlendirmesi

ve ogrenci basansi''

olcutlerin dikkate ahnmasi gerektigi sonucuna ulasilrmstrr. Katihmcilar,

gibi

cogunlukla

buna neden olarak, yoneticinin performanstni ortaya ctkarmasi icin oldugu goriisiinii
belirtmislerdir.
Katihmci denetrnen, yonetici ve ogretmenlerin
literatiir ile paralellik gostermektedir.

Sabuncuoglu,

gorusleri ile belirtilen sonuclar
(2005), Oguz (2006), Erdogan

(2006) okulun bir ust kademeye gecis icin yapilan smavlardaki,

ogretim yili sonu,

sosyal etkinliklerdeki basanlannm ve ogrenci basansmin da degerlendirilmesi gerekir.
ABD'de Ilkogretim Okul Miidiirleri Milli Kurulusu (NAESP) tarafmdan, okul
mudiirlerinin

ne bilmesi

ve ne yapmasi

gerektigine

yonelik,

okul yoneticilerinin

goruslerinden yola cikilarak gelistirilen standartlar bulunmaktadir,

Bunlardan bazilan:

ogretmen performansim degerlendirmek, ogrenci basansmi izlemek (Ozmen ve Batmaz,
2004:4).

Bu standartlar belirtilen sonuclarla parallelik gostermektedir.

6) Ilkokul denetmen, yonetici ve ogretmenleri, ilkokul yoneticilerinin performanslanmn
"iyi" oldugu; olumlu yonlerinin de okullan icin bir cabalanmn

oldugu ancak; eksik

yonleri olarak egitimden cok okulun fiziki yapisrm iyilestirmeye yoneldikleri sonucuna
ulasilrmstir.

7) Ilkokul yonetici ve 6gretmenleri, ilkokul yoneticilerinin

performanslanm

diisuren

etkenlerin, "egitim politikalan, calisma arkadaslan, okulun bazi yetersizlikleri, yonetim
egitimi yetersizligi ve okul-aile birliginin olmayrsi ya da yetersiz oldugu"; ilkokul
denetmenleri ise "egitim politikalan ve biitce yetersizligi" sonucuna ulasilrmstir. Buna
neden ise cogunlukla egitim ve siyasi politikalarin

duzensizligi oldugu gorii~ii ortaya

cikrrustir.
Katilimci denetmen, yonetici ve 6gretmenlerin

gorusleri ile belirtilen sonuclar

literatiir ile kismen paralellik gostermektedir. Woods (1997), Tamam, (2005), Pehlivan,
(2008), .

Oguz, (2006), egitim politikalannm

sik sik degismesini ve yoneticinin is

analizinin yapilmamasi iizerinde durulmustur.

8) Ilkokul

yonetici

degerlendirilmesinde

ve 6gretmenleri,

, ilkokul

yoneticilerinin

dikkate ahnmasi gereken yaklasrmlann,

performanslannm

"yoneticinin

katildigi

hizmet ici kurslar, yabanci dil bilgisi, alam ile ilgili aldigi oduller, yoneticinin yaptigi
bilimsel yaymlar, yoneticinin katildigi bilimsel yaymlar" oldugu; ilkokul denetmenleri
ise "yabanci dil bilgisi, bilgi iletisim becerisini

(bilgisayar

vb.) kullanmasi''

gibi

yaklasimlann onemli oldugu sonucuna ulasilrmstir. Buna neden olarak ise katihmcilann
biiyiik bir kisrm 'yoneticinin

performansiru

saglamak' oldugunu ortaya koymaktadirlar.

artirtp

egitim surecinin

ilerlemesini

.l .lJ

Katilimci denetmen, yonetici ve ogretmenlerin

gorusleri ile belirtilen sonuclar

literatiir ile paralellik gostermektedir. Palmer (1993), Oguz (2006), Sabuncuoglu (2005),
Fmd1k91 (2006), calisana iliskin degerlendirme sirasmda ozellikle onun yasi, kurumdaki
gecmisi, egitim diizeyi, yabanci dil durumu, is bilgisi ve yetenegi, bireysel ozellikleri ve
bireyin

iliski ve davramslan,

bilimsel

yaymlann

ve katrldigi

hizmet

ici egitim

kapsammda katildigi kurslar gibi ozellikler dikkate ahnmalidir.
ABD'de
Bunlardan

okul yoneticileri

en 90k bilinenleri;

ile ilgili kurulmus
Amerikan

bazi orgutler

Okul Yoneticileri

Association of School Administrators-AASA),

Ulusal

bulunmaktadir.

Dernegi

(American

Ortaogretim Okul Mudurleri

Dernegi (The National Association of Secondary School Principals-NASSP)

ve Ulusal

Ilkogretim Okul Miidurleri Dernegi (The National Association of Elementary School
Principals-NAESP)
yoneticilerine
cesitli

adlanm

tasiyan

demeklerdir.

Bunlann

ulusal

donuk sertifika ve hizmet ici egitim programlanmn

etkileri

soz konusudur.

yetistirilmesine

Ozellikle

bunlardan

ikincisi,

duzeyde

okul

diizenlenmesinde
okul

mudiirlerinin

temel olusturmak iizere yeterlik ve performans temelli programlann

hazirlanmasmda

onculuk etmis ve bu konuda imiversiteleri

etkilemeye

cahsrmstir

(Turan ve Sisman, 2002: 4).

9)

Ilkokul

denetmen

degerlendirme

ve

sonuclanndan

odullendirmede,

yoneticileri,

ilkokul

"derece/kademe

yurt d1~1 gorevlendirmede,

yoneticilerinin

ilerlemesinde,
nakillerde

performanslanm

mevkii yukselmesinde,

ve gorevlerine

devam edip

etmeme karannda"; ilkokul ogretmenleri de "mevkii yukselmesinde ve odullendirmede"
yararlamlmasi

gerektigi

sonucuna

ulasilrmstir.

Bunun

nedenini

de katihmcilar

cogunlukla, diger yoneticilere tesvik olup, performanslarini daha etkili hale getirmek
icin oldugunu ortaya koymaktadirlar.

Katilimci denetmen, yonetici ve ogretmenlerin

gorusleri ile belirtilen sonuclar

literatiir ile paralellik gostermektedir. Palmer (1993), Oguz (2006), Wilson ve Willys
(1998), Fmd1k91 (2006), degerlendirme
disiplin,

terfi,

zenginlestirme

egitim
gibi

sonucu ulasilan bilgi; iicret artist, ikramiye,

ihtiyacmm

belirlenmesinde,

uygulamalarda,

sozlesme

rotasyon,

yenileme

is

ve

genisletme,

isten

is

cikarmada

kullamlmaktadir.
Ozellikle

Batt Avrupa

ve Kuzey

Amerika'da

performans

idari/personel kararlanmn ahnmasi amacma hizmet etmistir.

degerlendirmesi

D cret belirleme,

terfi ya da

yiikselmeler ve isten cikarmalar gibi onemli idari kararlann almmasmda performans
degerlendirme onemli girdileri olusturmustur (Dilsiz, 2006: 28).

10)

Ilkokul

denetmen,

performanslannm

yonetici

ve

ogretmenleri,

ilkokul

yoneticilerinin

gelistirilmesi yonunde "hizmet ici kurslann duzenlenrnesi" gerektigi

sonucuna ulasilmistir.
Katihmci denetmen, yonetici ve ogretmenlerin gorusleri ile belirtilen sonuclar
literatiir ile paralellik gostermektedir.
gore

yenileyebilmeli

ve

Erdogan (2006), okul kendisini degisen sartlara

gelistirebilmelidir,

Okul

yoneticisi

okuyarak,

yazarak,

dinleyerek, gezip gorerek kendisini yetistirebilir ve gelistirebilir.

5.2 Oneriler

5.2.1. Uygulamaya Yiinelik Oneriler

1)

Yoneticilerin

degerlendirmesi;
kurullar

mevcut

sistemdeki

gibi

sadece

birinci

yani denetmen tarafmdan degerlendirmesi

tarafmdan

yapilmasi

saglanmasmm

uygun

dereceden

ammn

yerine, degerlendirmenin

olacagi

dusurnilmektedir.

Bu

kurullarda; denetmen, mudurun kendisi, miidur muavini, ogretmen, veli ve ogrenci
bulunabilir. Bu uygulama ingiltere' de de kullamlmaktadir.
2) Yoneticilerin degerlendirilmesi

mevcut sistemde oldugu gibi yilda bir kez yerine

daha saglikh bir degerlendirme olmasi icin yilda iki kez, alti ayhk siirelerle yapilmasi
uygun olacagi diisunulrnektedir. Bu degerlendirmenin

yilda iki kez, alti ayhk surelerle

olabilmesi icin bakanligm, denetmen sayismi artirmasi onerilebilir.
ingiltere'deki

sistem, denetimlerin sik sik yapilmasiru ongoriiyor. Ulkemizde de

bu uygulamanm diizenlenmesi onerilebilir.
3) Yoneticilerin
gozden

degerlendirilmesinde

gecirilmesi

uygun

olacagi

kullamlan

mevcut sistemdeki

diisimiilmektedir.

Yoneticilerin

olciitler tekrar
degerlendirme

olcutlerine, yoneticinin bilgi iletisim becerisini kullanmasi, yabanci dil bilgisi, egitimogretimle ilgili gelismeleri izleme konusunda yaptiklan da eklenmesi uygun olabilir.

4) Yoneticilerin alanla ilgili bilimsel cahsmalan izlemeleri, yeni yaymlarla ve egitim
programlan

ile saglanmasimn

uygun olacagi dusunulmektedir.

Y eni cikan yaymlar

belirli araliklarla yapilacak hizmet ici egitimlerle ve kitap tamtimlan yapilarak okul
yoneticilerine ulastmlmasi

saglanabilir, Bilimsel cahsmalara katilmalan

icin gereken

destek bakanhk tarafmdan saglanrnasi uygun olabilir.
ABD'de ulusal duzeyde okul yoneticilerine donuk sertifika ve hizmet ici egitim
programlannm
Ozellikle,

duzenlenmesinde

okul miidurlerinin

performans

temelli

bircok

dernegin

yetistirilmesine

programlann

cesitli

etkileri

temel olusturmak

hazirlanmasinda

onculuk

soz konusudur.
uzere

etmis

yeterlik ve

ve bu konuda

iiniversiteleri etkilemeye cahsrmslardir. Ulkemizde de bu uygulamanm

diizenlenmesi

onerilebilir.
5) Yoneticilerin kendilerini eksik ya da yetersiz gordukleri alanlarda; bilgisayar, internet
kullamrru,

yabanci

dil bilgisi;

kurslara

katilmalan

saglanmasmm

uygun

olacagi

dusiinulmektedir.

6) Bakanhk tarafmdan yoneticilere, goreve baslarken okul yonetimi ile ilgili yonetim
egitimi verilmesinin uygun olacagi diisunulmektedir.

7) Performans
icin

degerlendirme

okullann

dustiniilmektedir.

alt yapi,

sisteminde yoneticilerin

arac-gerec

ihtiyaclanmn

performanslannm
giderilmesinin

diismemesi

uygun

Bu ihtiyaclar Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgi

olacagi

tarafmdan

giderilirse okul yoneticileri de egitim-ogretime daha fazla onem verebilecek.

8) Egitim sisteminin icerisine siyasi degisiklikler
diisiinulmektedir.

Egitim politikalan

kanstmlmamasmm

sik sik degistirilmemelidir.

uygun olacagi

Egitim politikalan,

okul yoneticisinin performansim etkileyeceginden bu gibi durumlara onlem almmasmm
uygun olacagi dusunulmektedir.

9) Degerlendirmede
olacagi

hizmet ici kurslara katihm saatleri dikkate ahnmasmm

diisunulmektedir.

Y oneticilerin

katildiklan

egitimler,

yaptiklan

uygun
bilimsel

cahsmalar ve aldiklan yuksek lisans diplomasi degerlendirmede goz oniine almmasmm
uygun olacagi dtisunulmektedir.

ABD'de okul mudiirii olabilrnek icin yiiksek lisans derecesini zorunlu kilan 45
eyalet bulunmaktadir

(Turan ve Sisman, 2002: 3). Japonya , Fransa ve Ingiltere gibi

iilkelerde lisans ustu egitim prograrmm tamamlarms olrnalan sarti aranmaktadir (Cetin,
Y al9m,2002 :49).

10) Performans degerlendirme sonucunun ardmdan yoneticiye odiil verilrnesinin uygun
olacagi dusunulmektedir.

i~

analizleri yapilarak, yoneticinin

gorev tamrnlan tekrar

duzenlenebilir, Degerlendirme olcutleri yeniden yapilacak is analizleri sonucuna gore
diizenlenebilir.
yoneticinin

Performans

degerlendirme

sonuclan,

isine devarn edip edemeyecegi

karanmn

yoneticilerin

yiikselrnesinde ve

verilmesinde

kullamlrnasmm

uygun olacagi diisiiniilmektedir.

5.2.2. Arastirmaya Yonelik Oneriler

• Niceliksel yontem kullamlarak okul yoneticilerinin performanslan belirlenip bu
arastirmamn sonuclan ile karsilastmlabilir,
• Arastirma, farkh ilcelerdeki katihmci grubu ile yapilabilir.
• Okul yoneticilerinin degerlendirilmesi konusunda, veli ve ogrenci gorusleri
dikkate almarak arastirmalar yapilabilir.
• Dogrudan okul yoneticisinin performansmm ne dururnda oldugu belirleyen
cahsmalar yapilabilir,
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EKI

OKUL YONETiCiLERi

DENETiMiNDE KRiTERLER

Adi Soyadu
Cahsng; Okul:
Mezun Oldugu Okul ve Bransi:
Statiisii:
Ogretmenlige ilk tayin tarihi:
Simdiki statiisiine tayin tarihi:
I- "Mevzuat Bilgisi, planh cahsma ve uygulamadaki basarrsi" (10)
1- Milli Egitim Yasasmm Genel Amaclan ve Ilkelerini uygulatmada basanh mi?
2- Ogretmenlerle olan idari iliskilerde Ogretmenler Yasasi hukumlerine uyuyor mu?
3- Simf ve Smav Gecme Tiiziigiinii uygulatma basansi?
4- Disiplin Yonetmeligini uygulatmasi?
5- Okul Aile Birligi ve Federasyonlan Tiiziigiinii uygulama basansi?
6- Okulun Parasal gelir-giderini kayit altma alisi, seffafhk ve kullammda katihmcihk?
7- Ogretmenlerin Ek-odenek uygulamasmda esitlik?
II- "Egitim-Ogretim ve Ydnetim Hakkmdaki Bilgisi ve Uygulamadaki Basarisi" (10)
1- Diger yonetici ve ogretmenlerle olan iliskileri, onlan egitim icin hareket ettirme basansi?
2- Ogrencilerle, velilerle ve cevre ile iliskileri, onlan egitim-ogretim icin hareketlendirme
basansi?
3- Nobet cizelgelerini uygulama ve uygulatma basansi?
4- Ziimre toplantilan ve egitime yansimasi?
5- Idari toplantilar ve bunlann egitime yamsimasi?
6- Ogretmen, 6grenci, personel idari denetimi?
III- "Okulun olanaklarmdan ogretmen ve ogrencileri yararlandrrmada
esitilig!" (10)
1- Atelye,Lab,v.b olanaklarda 6grencilere saglanan firsat esitligi?
2- Ders ve gorev dagitunmda 6gretmenlere esitlik ilkesi?
3- Calisan memur ve iscilere uygulanan esitlik?

sagladigi frrsat

IV- "Ydnetici, ogretmen ve diger personeli isbasmda yetistirme, denetlemedegerlendirme ve sorunlan eozmedeki basarisr" (10)
1- Aday 6gretmenleri isbasinda yetistirme cabasi?
2- Ogretmenleri denetleme etkinlikleri?
3- Ogretmenlere idari islerde verilen firsat?
4- Ogretmen ve personelin mesleki sorunlanm cozme cabasi ve basansi?
V- "Tutum.davrarus ve krhk-kiyafeti ile ornek olma basarisr" (10)
1- Konusmasi, kullandigi uslubu ile cevreye ornek olusu?
2- Kiyafeti, tavir-hareketleri ile ogretmen, 6grenci, veli ve cevreye ornek olusu?

MJb V LU l JI\._ ULLAl~ lLAl~

Jl\._KI l JbKLJbK

VI-" Egitim-Ogretim cahsmalarun Atatiirk ilke ve Devrimleri dogrultusunda
siirdiirme basarrsr" (10)
1- Okul Atati.irk Biistii ve Bakimi?
2- Okuldaki Atatiirk Kosesi ve icerigi?
3- Tum etkinliklerde Atati.irk ilke ve devrimlerine baghhk ve bunlan hayata gecirme cabasi?
VII-" Yazr ve Kayrt islerinin mevzuata ve usulune uygunlugu" (10)
1- Ogrenci Aday Defteri
2- Ogrenci Kiinye Defteri
3- Ogrenci Devam Fisleri ve Y oklama Defteri
4- Ogretmen Y oklama Defteri
5- Ogrenci Velileri ile yazismalar
6- Not Fisleri
7- Simf Gecme Defteri
8- Gelen-Giden Evrak Dosyalamasi
9- Gelir-Gider'in kaydi evraklanmn KONTROL EDiLME DUZEYi?
VIII- "Ydnetici, ogretmen, veli ve ogrenci iletisimini gelistirme basarrsi" (5)
1- Okulunda Uygulattigi Sosyal Etkinliklerin niceligi ve niteligi?
2- Olusturulan iletisimin bicim ve icerigi?
IX- " Diger kurum, kurulus ve cevre ile iliskileri, olanaklardan
yararlanma/yararlandrrma basarrsi" (5)
1- Gorus-fikir alis verisi?
2- Maddi (fiziki) paylasim, katki ahsverisi?
X- "Okulun bina.arae-geree ve esyasnn korumadaki basarisi" (5)
1- Demirbas ve Kayitlan Dosyasmm kontrol diizeyi?
2- Demirbas ve egitim-ogretim arac gereclerinin bakim ve kullamm titizligi?
3- Okul bina ve cevre temizligini saglatmadaki basansi?
XI- "Bilimsel cahsma ve yarisma, teknolojik gelisme ve arasnrma konularnda ogretmen
ve ogrenciler icin ortanu hazirlama ve tesvik etmedeki basarrsi" (5)
1- Okul icinde diizenlenen ortamlar ve etkinlikler?
2- Okul disinda diizenlenen etkinliklere ogrenci ve ogretmenlerin katilnu?
XII- "Amirleri ile iyi iliskiler kurma ve iliskilerini gelistirmedeki
1- Ast-iist iliskilerinde resmiyete , sevgi ve saygiya verdigi onem?
2- Ast-iist iliskilerinde yetki ve/veya yeterlilik kullanma becerisi?

ydntem ve basarrsi" (5)

XIII- "Okulda saygr-gtiven ve hosgoruye dayah ortam olusturma ve okulun cevresine
bir kiiltiir merkezi konumuna getirme basarrsi" (5)
1- Okul iklimi, olaylar karsisindaki tavn, problem cozrnede kullandigi yontem?
2- Okul-cevre kiiltiirel iliskilerinin gelisim diizeyi?
Degerlendirmeler:
Oneriler:
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+Ogretrncnlcrdcn almacak izlenimler
+Ogrencilerden almacak izlenimler
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GORU~ME FORMU
Arastirmanm Amaci
Ilkokul yoneticilerinin
ortaya koymaktadir.

performanslarmm

degerlendirilmesine

iliskin

gorusleri

Giris
Merhaba,
Asagida "Ilkokul yoneticilerinin performanslannm
degerlendirilmesi'lni
amaclayan
trrmaya veri toplamak amaciyla gorusme formu hazirlanrmstir. Gorusmede elde edilecek
·erileri arastirmada kullamlacagindan
arastirmanm amaci I amaclan dogrultusunda
lusturulan gorusme soru/ sorulanna samimi ve ictenlikle cevap vermeniz arastirma
nucunun daha saghkli olmasma katkida bulunacaksiruz, Bu cahsmayla ilkokulda cahsan
·oneticilerin performanslanmn
degerlendirilmesine
yonelik
ilkokul
yoneticilerinin,
enetmenlerinin ve ogretmenlerinin goruslerinin neler oldugu ortaya cikanlacaktir, Bu
-rii~meyle arastirmamn amacma yonelik dusiincelerinizi belirleyecegim. Gonisme esnasmda
agidaki hususlar goz onimde bulundurulacaktir.
•

Gorusmede soylenilenlerin tiimu gizli tutulacaktir.

•

Goriisme yapilan kisilerin isimleri raporda belirtilmeyecektir.

•

Baslamadan once bu soylediklerirn ile ilgili belirtmek istediginiz bir dusimce ya da
sormak istediginiz bir soru var rm?

•

Bu gorusmenin yaklasik bir saat surecegini tahmin ediyorum.

•

Gorusme esnasmda bilgilerin analizinin daha dogru yapilabilmesi icin goriisme kayit
edilecektir. Bunun sizce bir sakmcasi var nu?

•

Izin verirseniz sorulara baslamak istiyorum.

Ara!)tlrmaSorulan

1)

Sizce ilkokul ydneticilerinin performanslarr kimler tarafmdan degerlendirilmelidir?

mudimm kendisi
ilkokul denetmenleri

* miidiir yardimcisi
*

ogretmenler

*
*
*
*

* ogrenci ile ilkokul
denetmenleri
* miidiir ile ilkokul
denetmenleri
* ogretmen ile ilkokul
denetmenleri

mudur ile ogretmen
veliler ile ilkokul denetmenleri
miidiir , miidiir yardimcisi
miidiir, mudiir yardimcisi ve veliler

*diger (Varsa liitfen belirtiniz)

.

) Sizce ilkokul ydneticilerinin performanslan yilda kae kez degerlendirilmelidir?
3eden?
onda:
*Yilda bir
*3 ayda bir
*6 ayda bir
Sizce ilkokul yoneticilertnin
performanslanm
okulu
degerlendirilmesinde hangi ol~iitler dikkate ahnmahdir? Neden?
onda:

ydnetme

aersmdan

gelistirme

aeismdan

* okulu amaclanna uygun yonetip yonetmedigi
* karara katma durumuna
* mevzuat bilgisine sahip olmasma
* okul butcesini saglamasina
* gorev dagilimmi yapmasma
*diger (Varsa lutfen belirtiniz)
.
4) Sizce ilkokul
ydneticilerinin
performanslanm
okulu
degerlendirilmesinde hangi ol~iitler dikkate almmahdrr? Neden?
Sonda:

* cahsma

arkadaslanm gelistirmesine
* motivasyonu saglamasina
* kisiler/gruplar arasidaki iliskileri planlama ve desteklemesine
*bilgi iletisim becerisini kullanmasma(bilgisayar vb.)
* okulda rehberlik hizmetlerinin yiiriitulmesine
*dig er (Vars a lutfen belirtiniz)
.
5) Sizce ilkokul ydneticilerinin performanslanm
okulu degerlendirme
degerlendirtlmesinde hangi ol~iitler dikkate ahnmahdir? Neden?
Sonda:

* yapilan

islerin degerlendirilip degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanni degerlendirmesine
ogrenci basansma
*diger (Varsa Iiitfen belirtiniz)
.

6) Kendi I miidiiriiniiz perforrnansr ile ilgili ne dilsiintiyorsunuz? Neden?
Sonda:
*~ok iyi, iyi, orta

acismdan

*Olumlu ve eksik yonleri nelerdir?

7) Sizce ilkokul
Sonda:

ydneticileriniu

performanslanm

dtisilren

etkenler nelerdir?

Neden?

* egitim politikalan

* iicret

* calisma

arkadaslan
* okulun bazi yetersizlikleri
* yonetim egitimi yetersizligi
* okul-aile birliginin olmayisi ya da yetersizligi
* degerlendirmeyi yapan kisilerin yanli olmasi
*diger (Varsa liitfen belirtiniz)
.
) Sizce ilkokul yoneticilerinin
performanslanm
gereken yaklasunlar neler olmahdir? Neden?
onda:

degerlendirmede

dikkate ahnmasr

* yoneticinin katildigi hizmet ici kurslar
* yabanci dil bilgisi
* alam ile ilgili aldigi oduller
* yoneticinin yaptrgi bilimsel yaymlar
* yoneticinin katildigi bilimsel yaymlar
*diger (Varsa liitfen belirtiniz)
.
9) Sizce ilkokul yiineticilermin
_,ararlamlmahdir? N eden?
onda:

performanslanm

degerlendirme

sonuclarmdan

* derece/kademe ilerlemesinde
* mevkii yiikselmesinde
* iicretle odiillendirmede
* yurt d1~1gorevlendirmelerde
* nakillerde
gorevlerine devam edip etmeme karannda
diger (Varsa liitfen belirtiniz)
.

10) Ilkokul yoneticilerinin

performanslarmm gelistirilmesi yonunde ne gibi dneriler

nasrl

Kanhmci Denetmen, Ydnetici ve Ogretmenlerin Gorii~me Formundaki Sorulara

Verdikleri Yamtlar

4.1 Gortismenin

1. Sorusuna Yonelik

ilkokul Denetmenleri, Ybneticileri

ve

tmenleri Aracrhgiyla Ortaya Cikan Bulgular
SORU 1: Sizce ilkokul inin performanslan kimler tarafmdan degerlendirilmelidir?

blo 4.1. 1: Arasnrmaya Katdan Denetmenlere Yonelik Bulgular

ilerle siirekli iletisim halindedir

•
•
•
•
•

Ogretmen
Denetmen
Ogrenci
Veli
Okul miiduni ile bu kisiler
iletisim icindedir,
' Iletisim icinde olduklan
icin olmah.

_,fiidiiriin kendisi ve denetmen. Miidiirun

•
•
•

kendi ozdegerlendirmesini yapmasi
-nernli, aynca distan bir degerlendirme
de gereklidir.

Denetmen 3:
Bu degerlendirme tek bir kisi tarafmdan
yapilmamahdir. Miidiiriin kendisi
elestirel gozle bakip degerlendirme
icinde olmahdir, Ogretmenlerin
gonislerine okul muduninun en
yakmmda olduklan icin deger
verilmelidir. Denetmenler ve
ogrencilerin goriislerine de
basvurulmahdir, Objektifligi de dikkate
alarak velilerin de gorusleri onemlidir.
Mevcut ortamda degerlendirme
yapilmahdir,

Mudiir
Denetmen
Miidiir ozdegerlendirmesi
distan degerlendirme
gerekir.

ve

Ozdegerlendirme ve distan
degerlendirme olmah.

•

•
•
•
•
•

Miidur
Ogretmen
Denetmen
Ogrenci
Veli
Kendine elestirel gozle
bakan miidiir, mudiire en
yakm ogretmen, objektiflik
icin denetmen, ogrenci ve
velilerin degerlendirmesi
gerekir.

En yakmmda olanlar ve
objektiflik cercevesinde
olmah.

Denetmen4:
Ilkokul denetmenleri, miidiir, mudur
yard1mc1lan, ogretmen, ogrenci ve
veliler. Tek bir gonisun degerlendirmesi
yerine coklu degerlendirme yapilmahdir.

•
•
•

•
•

•

Mudiir
Mudiir yardimcilan
Denetmen
Ogrenci
Veli
Coklu degerlendirme
gerekir.

Coklu degerlendirme
olmah .

I
Denetmen 5:
Milli Egitim Denetleme Degerlendirme
Yonlendirme Kurulu'na bagh
denetmenlerin, ogretmenlerin ve
velilerin degerlendirmeye katki
koymalan gerekir. En onemlisi de
velilerin degerlendirmesidir. Cunku
hizmet alanlann goriisu onemlidir.
Denetmen 6:
Mtidunin kendisi, ogretmenler,
ogrenciler, veliler ve denetmenler okul
miidiiruniin performansirn
degerlendirme soz sahibi olmahdir.
Mudurun kendisini gelistirebilmesi icin
ogrenci ve veli gonisleri onemlidir.
Aynca cevrenin goruslerine de
basvurulmahdir.

•
•
•

Ogretmen
Denetmen
Veli

Hizmet alan olduklan icin
olmah.

•
•
•
•

•

•

Mudur
Ogretmen
Denetmen

Ogrenci
Veli
Okul miiduru
ozdegerlendirmesi ile
ogrenci, veli ve cevrenin
degerlendirmesi gerekir.
Ozdegerlendirme ve distan
degerlendirme olmah.

Tablo 4.1.2: Arasnrmaya Kanlan Ytineticilere Yonelik Bulgular
Mudur 1:
Miidiiriin kendisi, ogretmenler,
denetmenler. Cunkii hep birlikte bir
degerlendirmenin daha saghkh oldugunu
diisiinii yo rum.

•
•
•
•

Ogretrnen
Denetmen
Miidtir
Cunkii hep birlikte bir
degerlendirmenin daha
saghkh oldugunu
diisuniiyorum.
Daha saghkh bir
degerlendirme olur.

•

Miidur 2:
Miidiiriin kendisi, denetmen, veli,
ogrenci, ogretmen ve c;;evre
degerlendirme ya12mahd1r. Basta veliler,
ogrenciler olmahdir, hizmet satm alan
bunlardir. Ogrenciler kiicuciik olsa bile
eek onemli goriisleri vardir,

Mudur 3:
Ilkokul yonetilerinin performanslanru
okul c;;ah~anlan, denetmen, veli, ogrenci
ve mudurun kendisi degerlendirmelidir.
Okul bir butundiir . Bir zincirin halkalan
seklindedirler, kopukluk olursa orada bir
bosluk olusur, o yiizden bir butun
olmahdir.

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

Miidiir 4:
Ilkokul denetmenleri, mudur, ogretmen,
ogrenci ve veliler. Egitimle ilgili kimler
etkileniyorsa bunlar olmahdir,

•
•
•
•

•

I
I

•

Miidiir 5:
--

Okul yoneticisi, tarafsiz oldukca herkes
tarafmdan degerlendirilebilir. Tum
paydaslar degerlendirebilir. ilkokul
denetmenleri, mudur, ogretmen, ogrenci
ve veliler degerlendirmeye katilmahdir,
Herkesle iliskiler onemlidir.

•
•
•
•
•

Mtidiir
Denetmen
Ogretmen
Cevre
Ogrenci
Veli
Basta veliler, ogrenciler
olmalidir, hizmet satm alan
bunlardir. Ogrenciler
kucuciik olsa bile cok
onemli gorusleri vardir.

Mudur
Ogretmen
Denetmen
Ogrenci
Veli
Okul bir biitiindiir . Bir
zincirin halkalan
seklindedirler, kopukluk
olursa orada bir bosluk
olusur, o yiizden bir butiin
olmalidir,

Okul bir butun oldugu icin
olmah.

Miidiir
Ogretmen
Denetmen
Ogrenci
Veli
Egitimle ilgili kimler
etkileniyorsa bunlar
olmahdir,

Egitimden etkilendikleri
icin olmah,

Miidiir
Ogretmen
Denetmen
Veli
Ogrenci
Tum paydaslar
degerlendirebilir. Herkesle
iliskiler onemlidir.
Tum paydaslarla iliski
icinde oldugu icin olmah.

I

Miidiir 6:
Miidiirim kendisi, ogretmenler,
denetmenler okul miidiinintin

Hizmet satm alanlar
olduklan icin olmah.

•
•
•
•

Miidur
Ogretmen
Denetmen
Denetleyecek kisiler,
mudurun bir ustunun ve bir

performansuu degerlendirme soz sahibi
olmahdir, Denetleyecek kisiler,
mudunin bir usniniin ve bir altmm
gorusune de basvurulmahdir, Belli
kriterlerin olmasi lazim.

altmm gorusune de
basvurulmahdir.
Dst ve astm gorii~u olmah.

Tablo 4.1.3: Arasnrmaya Katilan Ogretmenlere Ydnelik Bulgular
Ogretmen 1:
Mudiiriin kendisi, ogretmenler ve
denetmenler . Mudurun kendisi ne
yaptim diye bakmah, ogretmeni ile
birlikte cahstiklan icin degerlendirmeye
katilmahdir.

Ogretmen 2:
Bir tek kisi ya da makam performansi
degerlendirmemelidir. Bircok kisi ve
bircok makam tarafmdan
degerlendirilmelidir., Okulda birlikte
calistig; ogretmenler ve diger okul
cahsanlan, veliler, denetmenler. Bu
sekilde obj ektif ve reel bir
degerlendirme yapilrms olur. Mudur de
bu degerlendirmede kendi kendine
ozelestiri yapmasi olabilir.
Ogretrnen 3:
Mudurun performansmi
degerlendirmede ogretmenler, mudiir
muavini, denetmenler ve bir ayagi olarak
veliler olabilir. Tek ayakh bir
degerlendirme objektif olmaz, bircok
yonden degerlendirildigi zaman
mudurun perforrnansi tam olarak ortaya
cikar.

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Ogretmen
Denetmen
Miidiir
Miidiiriin kendisi ne yaptim
diye bakmah, ogretmeni ile
birlikte cahstiklan icin
degerlendirmeye
katilmahdir.
Ogretmen
Veliler
Denetmen
Mudur
Bircok kisi ve bircok makam
tarafmdan
degerlendirilmelidir. Bu
sekilde objektifve reel bir
degerlendirme yaprlmis

Birlikte cahstiklan icin
olmah.

Objektifve reel bir
degerlendirdirme icin
bircok kisi olmah.

Ogretmen
Denetmen
Mudur muavini
Veli
Tek ayakh bir
degerlendirme olmaz, bircok
yonden degerlendirildigi
zaman mudiiriin performansi
tam olarak ortaya cikar,

I

Bircok kisi tarafmdan
olmah.
Ogretmen 4:

ilkokul denetmenler, ogretmen ve
veliler. Muduriin yonettigi kesim okul
calisanlandir. Bu nedenle mudiirun
, performansiru en iyi derecede onlar
' bilmektedir.

•

•

•

•

Denetmen
Veli
Ogretmen
Mudurun yonettigi kesim
okul calrsanlandir. Bu
nedenle mudiirun
perfomansim en iyi derecede
onlar bilmektedir.

Okul cahsanlan olduklan
icin olmah.
Ogretrnen 5:
Miidiir, denetmen, miidur yard1mc1s1,
ogretmen birlikte bir degerlendirme
yapmahdir, Miidiir idaresi ile birlikte bir
biitun oldugu icin ogretmeni ve kendisi
dusiincelenni acik bir bicimde ortaya
koymasi ve goriislerin paylasilmasi
gerektigini diisiiniiyorum,

•
•

•
•
•

I

Ogretmen
Denetmen
Miidiir
Mudiir yardimcisi
Miidiir idaresi ile birlikte bir
butun oldugu icin ogretmeni
ve kendisi diistincelerini
acik bir bicimde ortaya
koymasi ve goruslerin
paylasilmasi gerektigini
diisunuyorum.
Bir biitun olduklan ve icin
olmah.

I
• Ogretmen 6:
'

: Miidiir muavini, ogretmenler ve
: denetmenler okul mudiirunun

•
•
•
•

performansim degerlendirme soz sahibi
olmahdir, Bu kisiler degerlendirme
yapip kendisine sunarsa eksiklikleri o
yonde gelistirmeye cahsir.

Miidiir muavini
Ogretmen
Denetmen
Bu kisiler degerlendirme
yapip kendisine sunarsa
eksiklikleri o yonde
gelistirmeye cahsir,
Eksikliklerini gelistirmesi
icin olmah.

I
Ogretmen 7:
Ogretmenler, veliler ve denetmenler
degerlendirmeye katilmalidir, Ogretmen
birebir mudiirle isleyen insandir,
uygulanan kararlan gorebilir,
Denetmenler yasa geregi uygulanlan
gorur, veliler da cocuklanyla ilgili'
kurallann uygulamp uygulanmadigim
gorur.

•

•
•
•

Denetmen
Veli
Ogretmen
Ogretmen birebir mudiirle
isleyen insandir, uygulanan
kararlan gorebilir.
Denetmenler yasa geregi
uygulanlan gorur, veliler da
cocuklanyla ilgili kurallann
uygulamp uygulanmadigiru
gorur.
Birlikte cahstiklan, yasayi
bilenler, hizmet alanlar
olduklan icin olmah,

Ogretmen 8:
Miidiirtin kendisi, ogretmenler, veliler
degerlendirmeye katilmahdir. Tek elden
degil de coklu degerlendirme onernlidir.
Veliler surekli okulun icinde, mudur ve
ogretmenle iletisim icinde . Aynca
denetmen de olmalidir.
Ogretmen 9:
Mudurun kendisi, ogretmenler, veliler,

•
•
•
•
•

Denetmen
Veli
Ogretmen
Miidiir
Tek elden degil de coklu
degerlendirme onemlidir.
Surekli iletisim icinde
olduklan icin olmah.

•
•

•

Denetmen
Veli
Ogretmen

denetmenler degerlendirmeye
katilmalidir. Okul bir biitiindiir, Bu
nedenle mudurle iliskisi olan herkes
degerlendirmeye katilmahdir.

•
•

Ogretmen 10:

•
•
•
•
•

Denetmen
Veli
Ogretmen
Miidiir
Tek elden degil de coklu
degerlendirme onemlidir.

•
•

Denetmen
Resmi bir degerlendirme
olmahdir,

Okul aile birligi, denetmenler,
ogretmenler, mudurun kendisi
degerlendirme yapmahdir. Tek elden
degil de coklu degerlendirme onemlidir.

Ogretmen 11:
Bence denetmen bu degerlendirmeye
katilmahdir, Ogretmen miidiirii
denetleyecek bilgiye sahip degildir. Veli
de tam anlarmyla bir degerlendirme
yapamaz. Resmi bir degerlendirme
olmahdir.

•
•
•
•
•

Coklu degerlendirme
gerektigi icin olmah.

Denetmen
Veli
Ogretmen
Mudur
Tek elden degil de coklu
degerlendirme onemlidir.

)

-

4.2 Gortismenin

Okul bir biitun oldugu icin
olmah.

Resmi degerlendirme
olmah.

Ogretmen 12:
Denetmenler, okul aile birligi,
i:igretmenler ve mudunin kendisi
degerlendirmeye katilmahdir. Miidiir
kendi ozdegerlendirmesini, koydugu
hedefler neydi, hangilerini
gerceklestirdik seklinde yapmahdir.
Ogretmen, hergun mudurle birlikte olan
kisidir, veliler, fiziki acidan bir
degerlendirme yapabilir, denetmenler de
yasa olarak mudurun gorevlerini yerine
getirip getirmedigine bakmahdir, Tek
elden degil de coklu degerlendirme
onemlidir.

Miidiir
Okul bir butundur. Bu
nedenle miidurle iliskisi olan
herkes degerlendirmeye
katilmalidir.

Coklu bir degerlendirme
gerektigi icin olmah.

2. Sorusuna Yonelik ilkokul Denetmenleri, Ydneticileri

Ogretmenleri Aracihgryla Ortaya Cikan Bulgular
SORU 2: Sizce ilkokul inin performanslan yilda kac kez degerlendirilmelidir?

Neden?

ve

Tablo 4.2. 1: Arastirmaya Kanlan Denetmenlere Ydnelik Bulgular
Denetmen 1:
Y1lda 2 kez degerlendirilmelidir. (6
ayda bir) Donem basi ve donem sonu.

•

•

Donem bas1 hedeflerinin neler olduguna,
donem sonu hedeflerinin gerceklestirme
diizeyine bakilmah.
Denetmen 2:
Yilda 3 kez degerlendirilmelidir. Donem
bas,, ortasi ve sonu. Donem basi
hedeflerinin neler olduguna.donemin
devammda nasil ilerledigine, donem
sonu hedeflerinin gerceklestirme
· diizeyine bakilmah.
Denetmen 3:
Y1lda 2 kez degerlendirilmelidir. ilk
donemin sonu ve ikinci donemin sonu.
Y1! icerisinde siirekli ilerleme olacagi
icin tatil doneminde degerlendirme
onemlidir. Y az doneminde de okul icin
neler yapildigi sorgulanmahdir, ilk
donem ve ikinci donem neler yapildigma
bakilmahdir.
Denetmen4:
Y ilda en az 2 kez degerlendirme
yapilmahdir. I. Donem ve II. donem
olmak uzere basmda ne durumdaydi ve
sonunda neler gerceklestirildi diye
bakilmahdir,

2 kez
Donem basi hedef koyma,
donem sonu hedefi
gerceklestirme diizeyine
bakihr.

•
•

3 kez
Donem bast hedef koyma,
donem ortasmda hedefin
nasil ilerledigine, donem
sonu hedefi gerceklestirme
diizeyine bakihr.

•
•

2 kez
ilk donem ve ikinci donern
neler yapildigma bakihr.

Hedefe ulasihp
ulasilmadigiru anlamak
icin.
Hedefe ulasihp
ulasilmadiguu anlamak
rein.

Hedefe ulasihp
ulasilmadigmi anlamak
icin.

•
•

2 kez
Donem basi durum
degerlendirmesi donem sonu
neler gerceklestigine
bakilmahdir.

Hedefe ulasihp
ulasilrnadignu anlamak
iyin.

-

Denetmen 5:
Y ilda en az 2 kez degerlendirme
yapilmahdir. Donem basmda ve
ortasmda bu degerlendirme
gerceklestirilmelidir. Donem basi nerede
olduguna , donem icerisinde nasil
ilerledigine bakihr.

•
•

2 kez
Donem basi nerede
olduguna , donem icerisinde
nasil ilerledigine bakilir.

Siireci ortaya cikarmak

rem,
Denetmen 6:
Yilda 3 kez ve daha fazla degerlendirme
yapilmahdir. Donem bas,, ortasi ve
sonu. Nasil bir gelisme gosterdigine ,

•

•

3 kez
Donem basi planm ne
olduguna , donem icerisinde
nasil ilerledigine, donem
sonu hedefe ulasildi nu

hedeflenen yere ulasip ulasmadigma, ilk
basta planlannm neler olduguna
bakilmahdir.j Aynca mudurun kendi
ozdegerlendirmesini sik sik yapmahdir,
Her haftamn sonunda bunu
gerceklestirrnelidir.

bakihr,
Hedefe ulasihp
ulasilmadigmi anlamak
icin.

Tablo 4.2. 2: Arastirmaya Kanlan Ydneticilere Yonelik Bulgular
Mudur 1:

•
•

Y1lda 3 kez degerlendirilmelidir.
Di.inem bas1, di.inem ortas1 ve di.inem
onu . Donern bast neredeydi, donem
icerisinde nasil ilerledigine ve donem
onu sonuclara bakilmahdir.

3 kez
Donem basi, donem ortasi
ve donem sonu . Di.inem bas1
neredeydi, donem icerisinde
nasil ilerledigine ve di.inem
sonu sonuclara bakilmahdir,

Siireci ortaya cikarmak
19m.
Miidiir 2:

•

2 kez

•

Sene basi hedeflerinin neler
olduguna.stratejileri vardir,
planlamr, i.incelikli hedefler
bunlardir denir, donern sonu
neleri basardik, neleri
basardik seklinde bakilmah,

Y1lda 2 kez degerlendirilmelidir. Sene
bas1 ve sene sonu. Sene bast hedeflerinin
neler olduguna.stratejileri vardir,
planlamr, i.incelikli hedefler bunlardir
denir, donem sonu neleri basardik, neleri
basardik seklinde bakilmah,
Miidiir 3:
Y1lda 2 kez degerlendirilmelidir .. Sene
bas1 ve sene sonu. Sene basi konan
hedefler nelerdir, dogru bir oncelik strasi
verildi mi ve bir de haziranda bu
hedeflerin hangilerine ulasildi
bakilmahdir. Ulasilamadiysa
sebeplerinin ortaya konmasi gerekir.
Miidur 4:

Y tlda 2 kez degerlendirme yapilmahdir.

•
•

•
•

Di.inem ve II. di.inem olmak uzere
mda ne durumdaydi ve sonunda neler
= rceklestirildi diye bakilrnahdir.
,liidiiriin performansi okulda
ilanlarla ilgilidir. Miidiir hem lider

Y tlda en az 2 kez degerlendirme
yapilmahdir. Di.inem basmda ve sonuna

2 kez
Sene basi konan hedefler
nelerdir, dogru bir oncelik
sirasi verildi mi ve bir de
haziranda bu hedeflerin
hangilerine ulasildi
bakilmalidir.

Hedefe ulasihp
ulasilmadignu anlamak
icin.

I

Hedefe ulasihp
ulasilmadigim anlamak
icin,

2 kez
Y ilm bast okulun nerede
olduguna , sonuna dogru da
nereye vanldigma bakihr.

I

Hedefe ulasihp
ulasrlmadigmi anlamak
19m.

•
•

2 kez
Y ilm basi okulun nerede
olduguna , sonuna dogru da
nereye vanldigma bakihr,
Hedefe ulasihp

ulasilmadigim anlamak
rein.

dogru bu degerlendirme
gerceklestirilmelidir. Y ilm basi okulun
nerede olduguna , sonuna dogru da
nereye vanldigma bakihr.

•
•

Miidiir 6:
Yilda 1 kez degerlendirme yapilmalidir.

1 kez
Egitimle ilgili her sey
degerlendirilmeli.

Egitimle ilgili her sey degerlendirilmeli.
Aslmda biz egitimden 90k altyapi
isleriyle ugrasiyoruz. Donem sonu.

..
Tablo 4.2. 3: Arasnrmaya Katilan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
Ogretmen 1:
Y ilda en az 2 kez degerlendirilmelidir.
donem ve II. donem . Her donem ne
yaptigma bakilmahdir,

I

Ogretmen 2:
Yilda 1 kez degerlendirilmelidir. Bir yil
icerisinde egitim baslamasi ve bitmesine
kadar gecen siirede degerlendirilmesi
yeterlidir. Ogretim yih icerinde okuldaki
uyumuna, ogrencilerin okuldaki
egitimine, bir yonetici olarak okula
kattigi artilan ya da eksileri, calisanlara
nasil bir cahsma ortami sagladigi, onlara
yeterli imkan saglamasi yoniinden
degerlendirilebilir.

•
•

2 kez
Her donem ne
yaptigma
bakilmahdir.
Sureci ortaya cikarmak icin.

•
•

1 kez
Bir yil icerisinde
egitim baslamasi ve
bitmesine kadar
gecen surede
degerlendirilmesi
yeterlidir.

Siireci ortaya cikarmak icin.
Ogretmen 3:
Y ilda 2 kez degerlendirilmelidir.
Ilerleme var rm veya yerinde mi duruyor
seklinde bakilmahdir.

Ogretmen 4:
Yilda 2 kez degerlendirme yapilmahdir.
I. Donem ve II. donem olmak iizere
basinda mudurun belirlemis oldugu
hedefler olmak uzere II. donem ise bu
hedeflere ulasma hizmm ne olciide
ilerledigini gorme acisindan
degerlendirilir.

•

2 kez

•

Ilerleme var mi veya
yerinde mi duruyor
seklinde
bakilmahdir.

•
•

2 kez
I. Donem ve II .
donemolmak uzere
belirlemis oldugu
hedefler olmak iizere
II. donem ise bu
hedeflere ulasma
hizmm ne olcude
ilerledigini gorme
acismdan
degerlendirilir.

Siireci ortaya cikarmak icin.

Hedefe ulasihp ulasilmadigim
anlamak icin.

Ogretmen 5:

I

Yilda 2 kez degerlendirme yapilmahdir,
Sene bas1 ve sene sonu. Koydugu
hedefleri gorme ve ulasmasi bakmundan
iki defa olabilir.
Ogretmen 6:
Y ilda 2 kez degerlendirme yapilmalidir.
I. Donem ve II. donem yapilmalidir.
Eksikler neler, neler yapihyor goriiliir ve
tamamlamr.
Ogretmen 7:
Yilda 1 kez degerlendirme yapilmalidir.
Y1l sonu acik olarak degerlendirmeye
katilacak kisiler tarafmdan yapilmalidir.

Ogretmen 8:
Y ilda en az 3 kez degerlendirme
yapilmahdir, Yilm bas1, ortasi ve
sonunda olmah. Yihn basinda okulun
durumu nedir, ortasmda ne kadar ileriye
gitti ve sonunda nereye ulasildi,
hedeflere ulasilabildi mi diye
degerlendirilmelidir.

I

•

•

•
•

2 kez
Eksikler neler, neler
yaprhyor gorulur ve
tamamlamr.

•
•

I kez
Y1l sonu acik olarak
degerlendirmeye
katilacak kisiler
tarafmdan
yapilmahdir.

•
•

3 kez
Y ihn basinda okulun
durumu nedir,
ortasmda ne kadar
ileriye gitti ve
sonunda nereye
ulasildi, hedeflere
ulasilabildi mi diye
degerlendirilmeli.

I

•
•

3 kez
Okul neredeydi ve
nereye gotiiruldu
izlenmelidir.
Geli_ijimler
degerlendirilmelidir.

•
•

1 kez
Yilsonu boyle bir
degerlendirme
yapilmasi yeterli
olacaktir. Y1l sonu
iirettiklerinin
semeresini
gorecektir,

Y1lda 3 kez degerlendirme yapilmahdir.
Y 1lm bas1, ortas1 ve sonunda olmah.
Okul neredeydi ve nereye gotunildu
izlenmelidir. Gelisimler
degerlendirilmelidir.

Y1lda 1 kez degerlendirme yapilmahdir.
Y ilsonu boyle bir degerlendirme
yapilmasi yeterli olacaktir. Y1l sonu
iirettiklerinin semeresini gorecektir,

2 kez
Koydugu hedefleri
gorme ve ulasmasi
bakimmdan iki defa
olabilir.

Hedefe ulasihp ulasilmadiguu
anlamak icin,

Hedefe ulasihp ulasilmadigirn
anlamak icin.

Hedefe ulasihp ulasilmadigiru
anlamak icin,

Siireci ortaya cikarmak icin.

Hedefe ulasihp ulasilmadigim
anlamak icin.

•
•

Ogretmen 11:
Y ilda 3 kez degerlendirme yapilmahdir.
Denetmen mudur hakkmda rapor yazar,
bazi diizeltilmesi gereken durumlan
gormesi acismdan, nasil ilerledi acaba
bakmahdir.

I

•
•

Ogretmen 12:
Yilda 3 kez degerlendirme yapilmahdir.
Sene basi, okulun durumunu gorme
acisindan, sene ortasmda ortaya konan
hedefleri gerceklestirme duzeyine,
donem sonunda gene! bir degerlendirme
yapilmahdir.

i

3 kez
Denetmen mudur
hakkmda raper
yazar, bazi
diizeltilmesi gereken
durumlan gorrnesi
acismdan, nasil
ilerledi acaba
bakmalidir,

Siireci ortaya cikarmak icin,

3 kez
Sene basi, okulun
durumunu gorme
acismdan, sene
ortasmda ortaya
konan hedefleri
gerceklestirme
duzeyine, donem
sonunda gene! bir
degerlendirme
yapilmahdir.

Sureci ortaya cikarmak icin,

4.3 Gdrusmenin 3. Sorusuna Yonelik

Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri

ve

Ogretmenleri Aracihgtyla Ortaya Cikan Bulgular
SORU 3: Sizce ilkokul inin performanslanm
hangi olcutler dikkate almmahdir? Neden?

okulu y6netme acisindan degerlendirilmesinde

Tablo 4.3. 1: Arasnrmaya Katilan Denetmenlere Yonelik Bulgular
Denetmen 1:

•

Okulu ama',:ianna uygun yoneti12
yonetmedigi, karara katma durumuna,

•
•

mevzuat bilgisine sahi12 olmasma, okul
biit!tesini saglamasma, gorev dag1hm1m
ya12masma bakilmalidir. Tum bunlar
miidurun asli gorevlerindendir.

•
•
•

Denetmen 2:

•

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglarnasma
gorev dagihmuu yapmasina
Bunlar mtiduriin asli gorevidir.

Miidurun asli gorevleri
oldugu icin.

I

Karara katma durumuna, mevzuat
bilgisine sahi12 olmasma, arkada~lannm
fikirlerine onem veren, bu i~in ehli biri
olu12 olmad1gma bakilmahdir. Bunlar
mudiirtin onemli gorevleridir. Okul

•
•
•
•

karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
arkadaslannm fikirlerine onem
vermesme
isin ehli olmasma
Bunlar mudurun onemli
gorevleridir.

Miiduriin onemli gorevleri
oldugu icin.

butcesini saglama gorevi daha geridedir.

Denetmen 3:

•

Okulu amai;;lannauygun yoneti2
yonetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahi2 olmasma, okul
biiti;;esinisaglamasma, gorev dag1hm1m
ya2masma bakilmahdir, Bunlar
mudunin onemli gorevleridir.
Bakanhgin asli gorevi olan okul
butcesini saglama isini okul
yoneticilerine devrediliyor. Bu nedenle
miidiir, egitimden cok okul biitcesini
diisiinmeye sevk ediliyor. Okul biitcesini
olusturmayi kendisine gorev hisseder.
Aynca mudurun adaletli olup olmadigi
da dikkate almmahdir.

•

Denetmen4:
Oncelikle muduriin okulu icin bir vizyon
olu~turu2 olu~turmad1gmabakmak
gerekir. Olusturduysa bu vizyona uygun
olarak nu okulu yonetiyor diye
bakilmahdir. Katihmcr bir miidiir mu",
mevzut bilgisine sahip mi?, okulu
yonetmede gorev dag1hm1yapmasi,
bunu demokratik dag1hm ve adaletli mi
yaptigma bakilmahdir.
Denetmen 5:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglamasma
gorev dagihmuu yapmasma
Bunlar mudurun onemli
gorevleridir,

vizyon olusturmasma
vizyona uygun yonetim
yapmasma
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
gorev dagihnum yapmasma
demokratik ve adaletli olmasma
Okulu yonetme becerisini ancak
bunlara bakarak anlayabiliriz.

Mtidiinin onemli gorevleri
oldugu icin,

Okulu yonetme becerini
gormek icin,

•

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi

Okulu amai;;lannauygun yoneti2
yonetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahi2 olmasma, okul
biiti;;esinisaglamasma, gorev dag1hmm1
ya2masma bakilmalidir. Gozlem
yapilmah, sozlii ve yazili cok miktarda
bilgi verilmelidir.

karara katma durumuna
• - . mevzuat bilgisine sahip
olmasma
• okul biitcesini saglamasma
• gorev dagihrmm yapmasma
• Gozlem yapip bunlar
degerlendirilir ve bilgi verilir.

Denetmen 6:

•

Mevzuat yani yasalar bilgisine , liderlik
ozelligine, bir grubu arkasmdan
siirekleyebiliyor mu, insam dogru
tarud1gma,sinerii yani biz duygusu
yaratabiliyor mu gibi olcutler dikkate
almmahdir, Egitim hedeflerine,
ogretmen ve ogrencinin beklentilerine

•
•
•
•
•
•

•

•

mevzuat bilgisine sahip
olmasma
liderlik becerisine
grubu siiruklemesine
insam tammasma
sinerji yaratmasma
gorev dagihnuru yapmasma
cahsanlann beklentilerine cevap
vermesme
seffaf, acik ve adaletli olmasma

Ogrencilerin egitimi icin

•

ceva12 verebilmesine,i:igretmenin ilgi,
ihtiyaQ ve becerilerine gore gi:irev
dag1hm1 yapmasma bakilmahdir. Okul
mudurunun ;;effaf, aQ1k ve adaletli
olmasi i:inemlidir. Okul kurallarmm he12
birlikte konulu12 vurutulmesini saglamasi
dikkate ahnmahdir. Tum bunlar
ogrencinin egitimi icin dikkate deger
unsurlardir.

•

okul kurallanm birlikte
olusturmasma
Tum bunlar ogrencilerin egitimi
icin i:inemlidir.

onemli olmasi.

Tablo 4.3. 2: Arastirmaya Kanlan Ydneticllere Yonelik Bulgular
Miidur 1:

• okulu amaclanna uygun yi:inetip
yonetmedigi
• karara katma durumuna
• mevzuat bilgisine sahip olmasma
• okul butcesini saglamasma
• gorev dagihrmm yapmasma
• Tum bunlar mudurun asli
gi:irevlerindendir. Bunlann
hepsini yapabilmesi gerekir. Bir
tanesi eksik olursa islerin duzeni
bozulur.

Okulu amaQlanna uygun yi:ineti12
yi:inetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahi12 olmasma, okul
butQesini saglamasma, gi:irev dag1hmm1
ya12masma bakilmalidir. Tum bunlar
miidiirun asli gi:irevlerindendir. Bunlann
hepsini yapabilmesi gerekir. Bir tanesi
eksik olursa islerin diizeni bozulur.

Mudiir 2:
Okulu amaQlanna uygun yi:ineti12
yi:inetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahi12 olmas1na, okul
butQesini saglamasma, gi:irev dag1hm1m
ya12masma bakilmahdir, Objektifve
adaletli olmasi gerekir. Mudiinin
karsismdaki kisilerin hepsinin de
memnun olmasi mumkim degil ctinkii
eskiden kalma bazi ahskanhklar yeni
uygulamalan engelleyebilir. Gorev
dagihrm degisken olmah. Veliler ile
iliskiler de i:inemlidir.

•
•
•
•
•
•

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglamasma
gorev dagihrmru yapmasma
Objektifve adaletli olmasi
gerekir. Mudurun karsismdaki
kisilerin hepsinin de memnun
olmasi mumkun degil cunku
eskiden kalma bazi ahskanhklar
yeni uygulamalan
engelleyebilir. Gorev dagihmi
degisken olmah. Veliler ile
iliskiler de i:inemlidir.

Muduriin

asli

gi:irevlerinden oldugu icin.

Mudiiriin
adaletli

objektif
olmasi

ve

gerektigi

icin.

Okuldaki eksiklikleri tedarik etmek icin
diger kuruluslarla saglanmalidir.

Miidiir 3:

•

Okulu amaQlanna uygun yi:ineti12
yi:inetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahi12 olmasma, okul
butQesini saglamasma, gi:irev dag1hm1m
ya12masma bakilmahdir, Gorev dagrhmi

•
•
•

•

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglamasma
gorev dagilmum yapmasma

Mudurun gorevleri oldugu

yaparken adaletli davramp
davranmadigi, mevzuati biliyor mu, okul
biitcesini iyi takip edebiliyor mu,
denklestirebiliyor mu, kararlan ahrken
demokratik davranmah diye
dusunuyorum,

•

Gorev dagilmu yaparken adaletli
davramp davranmadigi,
mevzuati biliyor mu, okul
biitcesini iyi takip edebiliyor
mu, denklestirebiliyor mu,
kararlan ahrken demokratik
davranmah diye diisunuyorum.

Miidur 4:

•

Okulu ama~lanna uygun yoneti2
yonetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahi2 olmasma, okul
but~esini saglamasma, gorev dag1hmm1
ya2masma bakilmalidir. Bu konuda
bilgili olanlar ancak degerlendirme
yapacaktir. Okulu yonetme becerisini
ancak bunlara bakarak anlayabiliriz.

•
•

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglamasma
gorev dagrlmurn yapmasma
Okulu yonetme becerisini ancak
bunlara bakarak anlayabiliriz.

Mudur 5:

•

Okulu ama~lanna uygun yoneti2
yonetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahi2 olmasma, okul
but~esini saglamasma, gorev dag1hm1m
ya2masma bakilmahdir, Dogru
yonlendirme ile degerlendirme
yapilmahdir. Bir kisinin gozuyle
gonilebilecekler farkhdir, cogunlugun
goziiyle gorulebilecekler farkhdir.
Cogunlugun gonisii ahmrsa daha giizel
ve huzurlu olur.

•
•

•
•
•

•
•
•

1

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul biitcesini saglamasina
gorev dagilurnru yapmasma
Dogru yonlendirme ile
degerlendirme yapilmahdir. Bir
kisinin goziiyle gorulebilecekler
farkhdir, cogunlugun goziiyle
goriilebilecekler farkhdir,
Cogunlugun gorusu ahmrsa
daha giizel ve huzurlu olur.

i9in.

Okulu yonetme

becerisini

anlayabilmek icin,

Dogru

yonlendirme

degerlendirme

gerektigi

19m.

Mudiir 6:

•

Okulu ama~lanna uygun yoneti2
yonetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahi2 olmasma, okul
but~esini saglamasma, gorev dagihm1m
ya2masma bakilmahdir. Okul biitcesi
icin her sey olsun ama gerektiginde
kullamlacak. Bir kurus harcanaksa diger
ogretmenlerin fikri de almarak gerekirse
yapanm. Demokratik davramp
cogunluga uyanm. Tum bunlar
ogrencilerin egitimi icin onemlidir.

•
•
•
•
•

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglarnasma
gorev dagihmmi yapmasma
Tum bunlar ogrencilerin egitimi
icin onemlidir,

Ogrencilerin egitimi icin.

Tablo 4.3. 3: Arastirmaya Katdan Ogretmenlere Yonelik Bulgular

ile

Ogretmen 1:

•

Okulu ama!,lanna uygun yonetiQ
yonetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahiQ olmasma, okul
biit!,esini saglamasma, gorev dag1hmm1
yapmasma bakilmahdir. Aynca
demokratik olmahdir. Miidiirun okulu
yonetebilmesi icin gelirini, giderini ve
yonetim becerilerini bilmesi gerekir.
Ogretrneni ve varsa miidiir muavini ile
karar almah.

•
•
•

•

•

•

Ogretmen 2:

•

Okulu ama!,lanna uygun yonetiQ
yonetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahiQ olmasma, okul
biit!,esini saglamasma, gorev dag1hm1m
yapmasma bakilmahdir. Bunlann
tumunun kapsamim icine alacak bir
degerlendirme yapilmalidir. Genis
katilrmh bir degerlendirme daha saghkh
olur.

•

•
•
•

•

Ogretmen 3:

•

Okulu ama!,lanna uygun yonetip
yonetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahip olmasma, okul
biit!,esini saglamasma, gorev dag1hmm1
ya2masma bakilmahdir. Bunlar
mudurun onemli gorevleridir.
Degerlendirmeye katilacak kisiler bilgisi
oldugu alanda degerlendirme
yapmalidir. Ornegin velinin mevzuat
bilgisine sahip olmadigim dusunuyorum.
Bunu denetmen ve mudur muavini
yapabilir. Herkes kendi alanmda
degerlendirme yapmalidir,

•
•
•
•
•

•

-·

Ogretmen 4:

•

Okulu ama!,lanna uygun yonetiQ
yonetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahiQ olmasma, okul
biit!,esini saglamasma, gorev dag1hmm1
ya2masma bakilmahdir. Bunlar
mudunm onemli gorevleridir. Gorev
dagihmi yaparken okulun huzurunun
bozulmamasi icin ogretmenlerin is
huzuru onemlidir. Karar ahmrken
demokratik bir sekilde ahnmasi
ogretmenlerin performanslan ve ise

•
•
•

•
•

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglamasma
gorev dagilimnu yapmasma
demokratik olmasma
Miiduriin okulu yonetebilmesi
icin gelirini, giderini ve yonetim
becerilerini bilmesi gerekir.

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglamasma
gorev dagihmnu yapmasma
Genis katihmh bir
degerlendirme daha saghkh olur

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglamasma
gorev dagihnuru yapmasma
adaletli olmasma
Bunlar mudurun onemli
gorevleridir

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul biitcesini saglamasina
gorev dagihnuru yapmasma
i~ huzuru anlammda okulu
yonetme becerisinde onemlidir.

Okulu yonetme

becerisini

anlamak icin,

Okulu

yonetmede

bunlar

onemli oldugu icin,

Mudiirun onernli gorevleri
oldugu icin .

Okulu
becerisindeki
anlamak icin,

yonetme
is huzurunu

11JUtlu devam etmeleri acismdan
roemlidir. i~ huzum anlammda okulu
~iinetme becerisinde onemlidir.

Ogretmen 5:

•

Okulu amac;Janna uygun yonetiQ

•

,unetmedigi, karara katma dummuna,
mevzuat bilgisine sahiQ olmasma, okul
biitr,;esini saglamasma, gorev dag1hmm1
,11pmasma bakilmahdir. Hepsine hakim
olmayan bir mudiir bir yonden eksik
demektir. Yanhs kararlar alabilir. Bire
bir ogretmenden de gorus alabilir ki
sorunlan goren ogretmenden de
faydalanabilsin.

•
•

•

•

amar,;larma
uygun
yonetiQ
Okulu
yonetmedigi, karara katma dummuna,
mevzuat bilgisine sahiQ olmasma, okul
biitr,;esini saglamasma, gorev dag1hmm1
yapmasma bakilmalidir. Karara katmada
bilgilendirilecek,
go rev
ogretmen
yaparken
kimin
neyi
dagihmmi
yapabildigini bilmelidir. Tiim bunlar
, mudurun onemli gorevleridir.

Bunlann hepsini mudurun
bilmesi gerektigi icin,

Hepsine hakim olmayan bir
miidur bir yonden eksik
demektir.

•

Ogretmen 6:

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma dummuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglarnasma
gorev dagilmum yapmasma

•
•

•

•

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma dummuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglamasina
gorev dagihrmrn yapmasma
Tum bunlar mudurun onemli
gorevleridir.

Miidiirun onemli gorevleri
oldugu icin.

,

•

Ogretmen 7:
s,

Okulu amar,;lanna uygun yonetiQ
yonetmedigi, okul biitr,;esini
saglamasma, gorev dag1hm1m
ya12masma bakilmahdir. Gorev
dagihmda ogretmenin guciine gore i~
verilmeli, bunun ustiinde ise beklenen
hizmet olmaz. Bunlar muduriin onemli
gorevleridir.

•
•

Ogretrnen 8:

•

Okulu amar,;lanna uygun yonetip
yonetmedigi, karara katma dummuna,
mevzuat bilgisine sahip olmasma, okul
biit£esini saglamasma, gorev dag1hmm1
yapmasma bakilmahdir. Gorev
dagihrmm esit bir bicimde yaparsa somn
cikmaz, Okulun havasi ayarlanmis olur.
Okul butcesi her tarafa esit dagihrsa hie;
kimse itiraz etmez. Herkese esit bir
dagihm olmahdir.

•
•

•
•

•
•
•

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
okul butcesini saglamasma
gorev dagilmuru yapmasma
karara katma dummuna
Bunlar mudurun onemli
gorevleridir,

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma dummuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglamasina
gorev dagihmnu yapmasma
herkese esit bir dagihm
olmalidir.

Miidiirun onemli gorevleri
oldugu icin,

Okulun huzum icin.

Ogretmen 9:

•

amaQlanna
yi:inetiQ
Okulu
uygun
yi:inetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahiQ olmasma, okul
biitQesini saglamasma, gi:irev dag1hm1m
ya12masma bakilmahdir, Tek bir yonde
degerlendirme mutlaka eksik olur. Hepsi
bir biitundur. Gorev dagihmmda her
kisiye kendine gore gorev verilmeli, tek
bir kisi uzerine yikmamah gorevleri.

•

Ogretmen 10:

•

amaQlanna
yi:inetiQ
Okulu
uygun
yi:inetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahiQ olmasma, okul
biitQesini saglamasma, gi:irev dag1hmm1
ya12masma bakilmahdir, Ashnda bir de
onemlidir,
gene!
kanaat
da
katilanlann goriisii
Degerlendirmeye
daha da onemlidir,

•
•

Ogretmen 11:

•

amaQlanna
uygun
yi:inetiQ
Okulu
yi:inetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahiQ olmasma, okul
biitQesini saglamasma, gi:irev dag1hm1m
bakilmahdir,
iyi
bir
ya12masma
yoneticinin bunlara uymasi gerekir.
----

•
•

•
•
•

•

•
•
•

-.•

•

Ogretmen 12:

•

amaQlanna
uygun
yi:inetiQ
Okulu
yi:inetmedigi, karara katma durumuna,
mevzuat bilgisine sahiQ olmasma, okul
biitQesini saglamasma, gi:irev dag1hmm1
Okul
bir
ya12masma bakilmalidir.
butiindiir, hedeflerin gerceklestirilmesi
yalmz mudurle olmaz, mevzuat bilgisine
Okulun
islerinin
sahip
olmahdir.
yuriitulmesi acisindan okul biitcesinin
saglanmasi gerekir. Gorev dagilurunda
i:igretmenler arasmda adaletli olmalidir,

•

•

•
•
•

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul biitcesini saglamasma
gorev dagihrmm yapmasma
T ek bir yonde degerlendirme
mutlaka eksik olur. Hepsi bir
biitimdur.

Tum

bunlar

bir

biitiin

oldugu icin,

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglamasma
gorev dagihrrum yapmasma
Degerlendirmeye katilanlann
gorusu daha da onemlidir.

okulu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglamasma
gorev dagihmmi yapmasma
Iyi bir yoneticinin bunlara
uymasi gerekir.

oldilu amaclanna uygun yonetip
yonetmedigi
karara katma durumuna
mevzuat bilgisine sahip
olmasma
okul butcesini saglamasma
gorev dagihmuu yapmasma
Okul bir biitundur, hedeflerin
gerceklestirilmesi yalmz
mudurle olmaz, mevzuat
bilgisine sahip olmahdir, Okulun
islerinin yiinitiilmesi acismdan
okul biitcesinin saglanmasi
gerekir. Gorev dagihmmda
ogretmenler arasmda adaletli
olmahdir.

iyi bir yoneticiyi

anlamak

rein.

Okul bir butun oldugu icin,

4.4 Gorii~menin 4. Sorusuna Yonelik Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri

ve

Ogretmenleri Aracihgryla Ortaya Crkan Bulgular
SORU 4: Sizce ilkokul inin performanslanm okulu gelistirme acrsindan degerlendirilmesinde
hangi olcutler dikkate ahnmahdir? Neden?

Denetmen 1:
Cahsma arkadaslanm gelistinnesine,
motivasyonu saglamasma, kisiler/gruplar
arasidaki iliskileri planlama ve
desteklemesine, bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.), okulda
rehberlik hizmetlerinin yiiriitiilmesi gibi
olcutler dikkate almmahdir. Okulun
nerede oldugunu bilmeli, eksikleri
'
saptayip o yonde hedefler koyarak onlan
gidermeli. Gelistirilmesi gereken ne
: varsa onun iizerine gidip
tamamlamahdir. Tum bunlan yapip
• yapmadigma degerlendirme esnasmda
bakilmahdir.
Denetmen 2:
gelistirmesine,
arkadaslanm
Cahsma
motivasyonu saglamasma, kisiler/gruplar
iliskileri
planlama
ve
arasidaki
desteklemesine, bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar
vb.),
okulda
rehberlik hizmetlerinin yiiriitulmesi gibi
olcutler dikkate almmahdir. Planlama
yap1p arkadaslanna soz hakki veren bir
miidiir gelisimden soz edebilir. Okulunu
sahiplenen ve benim okulum degil,
bizim okulumuz diyen bir mudur olmah.
Bu noktada katki ve katihmla eksikler
belirlenip gidermeye yonelik etkinlikler
yapilmah.

Denetmen 3:
Okul muduru her seydir. Projeleri
olmah, yerel sartlarla degil uluslar arasi
gelisime de bakrnahdir. Vizyon sahibi
olmah, iyi iliski kurma, iyi yoneticilik
bilgisi olmah, konusmas,, davrams1, esi_~
ve dengeli paylas1m1 saglamahdir.
Arkadaslannm gelisimine katki saglayan
ve eksikliklerini gelistiren olmahdir.
Okul oncelikli hedefini koymah ve
miidiir de bunun farkma varmahdir. Tum
bunlar dikkate almarak
degerlendirilmelidir.
Denetmen4:

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

cahsma arkadaslanm
gelistirmesine
motivasyonu saglamasina
kisiler/gruplar arasidaki iliskileri
planlama ve desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
ytiriitiilmesine
Okulda gelistirilmesi gereken
eksiklikleri gidermesi gerekir.
Bunlara bakip degerlendirme
yapilmahdir.

cahsma arkadaslanm
gelistirmesine
motivasyonu saglamasma
kisiler/gruplar arasidaki iliskileri
planlama ve desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yurutulmesine
okulunu cahsma arkadaslan ile
sahiplenmesine
cahsrna arkadaslanndan katki
alarak okulun eksikliklerini
gelistirmelidir.
Cahsma arkadaslanna soz hakki
vennesine
projeleri olmasma
uluslararasigelisimi takip etmesine
vizyon sahibi olmasma
kisiler/gruplar arasidaki iliskileri
planlama ve desteklemesine
cahsma arkadaslanrn
gelistirmesine
Tum bunlar miidurun okulun
hedeflerinin farkmda olup
olmadignu degerlendirmek icin
onemlidir.

cahsma arkadaslanru
gelistirmesine

Gelistirilmesi gerekenleri
yapmasi icin,

Eksiklikleri gidermesi
gerektigi icin,

Hedef dogrultusunda
eksikliklerin
gelistirilmesi gerektigi
icin.

Yeniliklere a<;:1k olu2 olmad1gma ,
gelisimle ilgili yenilikleri takip ediyor
mu, 2ersonelin ve kendisinin geli~imi
i<;:in bir <;:aba sarfediyor mu, geli~im i<;:in
2lanlama ve organizasyonu ya21yor mu,
okuldaki tiim calisanlann hizmetici
egitim planlamasmi yapiyor mu
seklindeki olcutler dikkate almmahdir.
Okulda gelistirmesi gereken ne varsa
yapmahdir. Degerlendirme icin bunlar
onemlidir.
Denetmen 5:

1

Okul yoneticisinin misyonu, vizyonu
olmah. Bilgisayar, teknolojik iirunleri
. biliyor mu seklindeki unsurlar dikkate
almmahdir, Okulun gelisimi icin
mudurun de gelismesi gerekir.

'

•
•
•

•
•
•

Denetmen 6:

•

ileti~irn becerisi ve liderligi olmah, her
ogretmeni geli~tirecek yeniliklere a<;:1k
olmah, her konudan egitim almah,
motivasyon saglamah. Bilgisayar,
internet kullanmu sart. Miidiir ve
ogretmenlerin tumu bilmelidir,
eksiklikler tamamlanmahdir. Bireysel
gelisim, profesyonel gelisim icin
onemlidir.

•
•
•
•

•
•

gelisimle ilgili yeniliklere acik
olmasma
gelisim icin planlama,
organizasyon yapmasma
Okulda gelistirmesi gereken ne
varsa yapmahdir. Degerlendirme
icin bunlar onemlidir.

bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
misyon ve vizyonu olmasma
Okulun gelisirni icin mudiirun de
gelismesi gerekir.

cahsma arkadaslanm
gelistirmesine
motivasyonu saglamasina
kisiler/ gruplar arasidaki iliskileri
planlama ve desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
iletisim becerisi olmasma
liderligi olmasma
profesyonel gelisim icin bireysel
gelisim onemli oldugundan
bunlara bakip degerlendirme
yapihr.

Gelistirilmesi gerekenleri
yapmak icin.

Okulun gelisimi icin.

Profesyonel ve bireysel
gelisim icin,

I

Tablo 4.4. 2: Arasnrmaya Kanlan Yoneticilere Yonelik Bulgular
Miidur 1:

•

~ah~ma arkada~lanm geli~tirmesine,
motivasyonu saglamasma, ki~iler/gru2lar
arasidaki ili~kileri 2lanlama ve
desteklemesine, gibi olcutler dikkate
almmahdir, imkanlar cercevesinde
eksiklikler gelistirilmelidir.
Miidiir 2:

•

arkada~lanm
geli~tirmesine,
~ah~ma
. motivasyonu saglamasma, ki~iler/gru2lar
ili~kileri
Qlanlama
ve
: arasidaki
desteklemesine, bilgi ileti~im becerisini
kullanmasma(bilgisayar
vb.),
okulda
rehberlik hizmetlerinin vunitulmesi gibi
, olcutler dikkate almmahdir.
Bilgisayar
!
bilirse iyi olur. Miidiir okuldaki egitim
1 amaclan olan teknolojik araclan okuluna

•
•

•
•
•

•
•
•

cahsma arkadaslanm
gelistirmesine
motivasyonu saglamasma
kisiler/gruplar arasidaki iliskileri
planlama ve desteklemesine
Imkanlar cercevesinde
eksiklikler gelistirilmelidir.
cahsma arkadaslanru
gelistirmesine
motivasyonu saglamasma
kisiler/ gruplar arasidaki iliskileri
planlama ve desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitulmesine
Bilgisayar bilirse iyi olur .
Miidiir okuldaki egitim amaclan
olan teknolojik araclan okuluna

Imkanlann

oldugu

surece

gelistirrnesi

eksiklikleri
gerektigi icin.

Miidurun
olan

egitim

amaclan

teknolojik

iiriinleri

okuluna getirmesi gerektigi

bir sekilde getirmelidir. Ancak
tum teknolojik araclann olmasi
verimin artacagi anlamma
gelmez. Burada i:inemli olan
kullarucilardir. Eger ogretmenler
kullanmayi bilmezse onun
gelistirilmesi gerekir.

Ancak tum
sekilde getirmelidir.
teknolojik
araclann
olmasi verimin
Burada
artacagi
anlamma
gelmez.
i:inemli olan
kullarucilardir.
Eger
ogretmenler kullanmayi bilmezse onun
Performans
gelistirilmesi
gerekir.
degerlendirme mutlaka olmalidir. Testiyi
dolu goturen ile bes gotiiren arasmda
fark olmahdir.

! bir

'

,
:

I
!

;

Miidiir 3:

•

Mudur sene bast okul cahsanlannm,
denetmenin, velinin, i:igrencinin
gorusiinu de alarak hedeflerini koymah,
gelisimi saglamah, Motivasyonu iyi
tutmak gerekir. Cahsma arkadaslanm
gelistirmesine, motivasyonu
saglamasma, kisiler/gruplar arasidaki
iliskileri planlama ve desteklemesine,
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.), okulda
rehberlik hizmetlerinin viiriitulmesi gibi
olcutler dikkate ahnmahdir. Miidiir
okulu bir biitiin halinde gelistirmelidir.

•
•
•
•
•

cahsma arkadaslanm
gelistirrnesine
motivasyonu saglamasma
kisiler/ gruplar arasidaki iliskileri
planlama ve desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yiirutiilmesine
Miidiir okulu bir butun halinde
gelistirmelidir.

rein.

Miidur okulu bir butiin
halinde gelistirmesi
gerektigi icin,

i

•

: Mudiir 4:
Cahsma arkadaslanm gelistirmesine,
motivasyonu saglamasma, kisiler/gruplar
: arasidaki iliskileri planlama ve
· desteklemesine, bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.), okulda
rehberlik hizmetlerinin viiriitiilmesi gibi
olcutler dikkate almmahdir. Okulda
gelistirmesi gereken ne varsa yapmahdir.
Degerlendirme icin bunlar i:inemlidir.
Motivasyon saglanmadan hedeflere
ulasmak kolay degildir,
f

cahsma arkadaslanru
gelistirrnesine
---• motivasyonu saglamasma
• kisiler/ gruplar arasidaki iliskileri
planlama ve desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
•
-- ·-.
kullanmasma(bilgisayar vb.)
• okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitiilmesine
• Okulda gelistirmesi gereken ne
varsa yapmahdir. Degerlendirme
icin bunlar i:inemlidir.

Miidiir 5:

•

arkadaslanm
gelistirmesine,
Cahsma
motivasyonu saglamasma, kisiler/gruplar
planlama
ve
arasidaki
iliskileri
desteklemesine, bilgi iletisim becerisini
okulda
kullanmasma(bilgisayar
vb.),
rehberlik hizmetlerinin vurutulmesi gibi
Bunlar
olcutler dikkate almmahdir.
mudiirun tek basma yapabilecegi
i~
ile
degil, dig er cahsma arkadaslan
birlikte bunlarm ustesinden gelebilir.

•
•

Miidur 6:

•

Cahsma arkadaslanm

gelistirmesine,

•

•
•

•

Bunlan

saglayip hedeflere

ulasmak icin,

cahsma arkadaslanm
gelistirmesine
motivasyonu saglamasina
kisiler/gruplar arasidaki iliskileri
planlama ve desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yurutiilmesine
Bunlar miidurun tek basina
yapabilecegi is degil, diger
cahsma arkadaslan ile birlikte
bunlann ustesinden gelebilir.

Okulu

calisma arkadaslanrn
gelistirmesine
motivasyonu saglamasma

Calisanlann

bir butun

halinde

almasi gerektigi icin,

eksikliklerinin

hepsi

de

gidermesi

motivasyonu saglamasma, kisiler/gru12lar
arasidaki iliskileri Qlanlama ve
desteklemesine, bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.), okulda
rehberlik hizmetlerinin yiiriitiilmesi gibi
olcutler dikkate ahnmahdir. Gorev
dagilmu yaparken kisinin ilgi, yetenek
ve becerilerine gore aymyor mu
bakilmahdir. Adil davramyor mu, is
yapilirken ogretmenleri onure ediyor mu
bakilmah, mutlaka mudur bilgisayar
kullanmah. Yoneticilik, liderlik
yasayarak ogrenilrneli. Her ogretmen ile
iliskileriniz iyi olmahdir, Mudur ve
ogretmenlerin tiimu eksikliklerini
tamamlanmalidir,

•
•
•
•

kisiler/ gruplar arasidaki iliskileri
planlama ve desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitulmesine
Mudiir ve ogretmenlerin tumu
eksikliklerini tamamlanmalidir,

gerektigi icin,

Tablo 4.4. 3: Arasnrmaya Katdan Ogretmenlere Yonelik Bulgular

,
;
'
·
'

i

:
•
'

.
·

Ogretmen 1:

•

Cahsma arkadaslanm
gelistirmesine, motivasyonu
saglamasma, kisiler/gru12lar
aras1daki iliskileri planlama ve
desteklemesine, bilgi iletisim
becerisini kullanmasma(bilgisayar
vb.), okulda rehberlik hizmetlerinin
yuriitiilmesi gibi olciitlerin hepsi
onemlidir. Iliskilerde de tarafsiz
olmahdir. Tum bunlan yapip
yapmadigma degerlendirme
esnasmda bakilmahdir.
Ogretmen 2:
~
Cahsma
arkadaslanm
gelistirmesine,
motivasyonu
saglamasma,
kisiler/gru12lar
aras1daki iliskileri planlama ve
desteklemesine,
bilgi
iletisim
becerisini KUllanmasma(bilgisayar
vb.), okulda rehberlik hizmetlerinin
yuriitiilmesi gibi olciitler dikkate
ahnmahdir, Cahsma arkadaslanm
gelistirmede
motive etmek ve
ogrencilerine daha eek sey verecek
pozisyona getirmesi bakimmdan
bunu
mudiir
saglayabilir,
Bilgisayar ve vb. teknolojik ~l~tle_ri
okula kazandirmak
yoneticilerin
caismasiyla olabilecek seylerdir.
Calisma arkadaslanmn teknolojik
alet kularnrru yetersizligi
varsa
sadece telkinde bulunabilir.
Onlara kursa gitmelerini onerebilir.

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

cahsma arkadaslanm
gelistirmesine
motivasyonu saglamasma
kisiler/gruplar arasidaki
iliskileri planlama ve
desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yiinitiilmesine
iliskilerde tarafsiz olmasma
Bunlara bakip degerlendirme
yapilmahdir,
cahsma arkadaslanrn
gelistirmesine
motivasyonu saglamasma
kisiler/gruplar arasidaki
iliskileri planlama ve
desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitulmesine
Calisma arkadaslanm
gelistirmede motive etmek ve
ogrencilerine daha cok sey
verecek pozisyona getirmesi
bakimmdan bunu mudur
saglayabilir. Bilgisayar ve vb .
teknolojik aletleri okula
kazandirmak yoneticilerin
caismasryla olabilecek
seylerdir.

Bu olciitler onemli oldugu icin.

1

,

·

Yoneticilerin
. .
rein,

cahsmasiru

gormek

I
1

,
:
:

·
1

,

1

!

Ogretmen 3:

•

~ahsma arkadaslanm
gelistirmesine, motivasyonu
saglamasma, kisiler/ gru12lar
arasidaki iliskileri 12lanlama ve
desteklemesine, bilgi iletisim
becerisini kullanmasma(bilgisayar
vb.), okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitiilmesinin tiimiine bakilmasi
gerekir. U zman kisilerin bunlan
degerlendirmesi gerekir ki tam
anlamiyla sonuc elde edebilelim.
Yoneticiler ve ogretmenler aym
okuldan mezun olduklan icin belli
bir standart yok. Yoneticiler ayn
bir egitimden gecip de mtidiir
olmuyor. Tamamen bir smavla
miidiir olabiliyorlar, degisik
kriterlerle. 0 yiizden ogretmen
miidiir aym statude mezun
olduklan icin kim kimi
degerlendirecek, kim kime bakacak
bu acidan bir problem var diye
dusiinuyorum. Cunkii diger
ulkelerde ayn yoneticilik
okullanndan mezun oluyorlar.
Bizde de en azmdan egitim
yonetiminde master yapmis olmasi
gerekir.

•
•

, Ogretmen 4:

•
•

•

cahsma arkadaslanru
gelistirmesine
motivasyonu saglamasma
kisiler/gruplar arasidaki
iliskileri planlama ve
desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitiilmesine
Uzman kisilerin bunlan
degerlendirmesi gerekir ki
tam anlamiyla sonuc elde
edebilelim.

Y oneticilerin

gorevleri

oldugu

icin.

,

'

•

En onemlisi bilgi iletisim
becerisini kullanmasma(bilgisayar
vb.) bakanm. Giinumuz teknoloji
cagidir, ~ahsma arkadaslanm
gelistirmesinde onlara telkinde
bulunabilir, motivasyonu
saglamasma bakilmahdir, Okulda
gelistirmesi gereken ne varsa
yapmahdir. Degerlendirme icin
bunlar onemlidir.
Ogretrnen 5:

•

~ahsma arkadaslanm
gelistirmesine, motivasyonu
saglamasma, kisiler/gru12lar
arasidaki iliskileri 12lanlama ve
desteklemesine, bilgi iletisim
becerisini kullanmasma(bilgisayaF
vb.), okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitiilmesinin tiimiine bakilmasi
gerekir. Bunlara bakip
· degerlendirme yapilmalidir,

•

•
•

•
•

•
•
•

cahsma arkadaslanm
gelistirmesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
motivasyonu saglamasina
Okulda gelistirmesi gereken
ne varsa yapmalidir.
Degerlendirme icin bunlar
onemlidir.

calisma arkadaslanni
gelistirmesine
motivasyonu saglamasma
kisiler/gruplar arasidaki
iliskileri planlama ve
desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yuru tiilmesine
Bunlara bakip degerlendirme
yapilmahdir.

Okulda

gelistirilmesi

gerekleri

yapmasi icin,

Okulun

gelisimi

olduklan icin,

rein

onemli

Ozellikle cahsma arkadaslanm
gelistirmesine ve motivasyonu
saglamasina dikkat edilmelidir.
Okulda rehberlik hizmetlerinin
yuriitiilmesi de onemlidir.
Ogretmen 6:

•

arkada~lanm
~ah~ma
geli~tirmesine,
motivasyonu
saglamasma,
ki~iler/ grui;,lar
arasidaki ili~kileri i;,lanlama ve
desteklemesine,
bilgi
ileth,im
becerisini kullanmasma(bilgisayar
vb.), okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitiilmesinin tumune bakilmasi
gerekir.
Bunlara
bakip
degerlendirme yapilmahdir. Hicbiri
eksik olmamah. Mudiir cahsma
arkadaslanru
eksik
yonlerinde
motive
etmelidir.
Okulumuzu
gelistirelim
diyerek
yol
gosterebilir.

•
•

Ogretmen 7:

•
•

Motivasyonu
saglamasma,
ki~iler/grui;,lar arasidaki ili~kileri
i;,lanlama ve desteklemesine, bilgi
becerisini
ileti~im
kullanmasma(bilgisayar
vb.)
gerekir.
Oncelikle
bakilmasi
mudurun kendisini gelismis olmasi
gerekir.

•

•
•

•
•

Ogretmen 8:

•

arkada~lanm
~ah~ma
geli~tirmesine,
motivasyonu
saglamasma,
ki~iler/grui;,lar
·arasidaki ili~kileri i;,lanlama ve
desteklemesine,
bilgi
ileti~im
becerisini kullanmasma(bilgisayar
vb.), okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitiilmesinin tiimiine bakilmasi
gerekir.
Motivasyon
rencide
Tiim
edilmeden
saglanmalidir.
bunlar
mudurun
performansi
acismdan cok onemlidir,
c;

•
•

Ogretmen 9:

•

~ah~ma
geli~tirmesine,

arkada~lanm
motivasyonu

•
•
•

•

•

cahsma arkadaslanm
gelistirrnesine
motivasyonu saglamasina
kisiler/gruplar arasidaki
iliskileri planlama ve
desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitulmesine
Bunlara bakip degerlendirme
yapilmalidir. Hicbiri eksik
olmamah. Mudur calisma
arkadaslanm eksik yonlerinde
motive etmelidir. Okulumuzu
gelistirelim diyerek yol
gosterebilir.

Okulun

gelisimi

icin

onemli

olduklan icin,

motivasyonu saglamasina
kisiler/gruplar arasidaki
iliskileri planlama ve
desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
Oncelikle miidiiriin kendisini
gelismis olmasi gerekir.

Mudurun gelismesini gormek icin.

calisma arkadaslanm
gelistirmesine
motivasyonu saglamasma
kisiler/gruplar arasidaki
iliskileri planlama ve
desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitiilmesine
Tum bunlar mudurun
performansi acismdan cok
onemlidir,

Miidiirtin

calisma arkadaslanni
gelistirmesine
motivasyonu saglamasma
kisiler/gruplar arasidaki

Tiim olcutler onemli oldugu icin,

performansuu

ortaya

cikarmak icin.

saglamasma,
kisiler/gruplar
aras1daki iliskileri planlama ve
desteklemesine,
bilgi
iletisim
becerisini kullanmasma(bilgisayar
vb.), okulda rehberlik hizmetlerinin

•
•

yiiriitiilmesinin tumune bakilmasi
gerekir.
Bunlar
hepsi
cok
onemlidir.
motivasyonu
Mudiir
diisurebilir
de
artirabilir
de.
Miidiirun
bir konusmasi
bile
motive eder. Cagrmiz teknoloji
9ag1, mudunin
bunlan bilmesi
gerekir. V eliye artik el yazisi
gitmemelidir.

•

Ogretmen 10:

•

Cahsma arkadaslanm
gelistirmesine, motivasyonu
saglamasma, kisiler/ gruplar
aras1daki iliskileri planlama ve
desteklemesine, bilgi iletisim
becerisini kullanmasma(bilgisayar
vb.), okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitiilmesinin tumune bakilmasi
gerekir. Yoneticiler altyapi
gelistirmekle karsi karsiya
birakihyorlar. Devlet butcesi
olmadigindan bu gorevi de iistlenip
okulun butcesini olustururlar, Y Ii
sonu yapilan degerlendirmede bu
ortaya cikacaktir. Cagm gerisinde
kalanbirmudiir yanma mutlaka
birilerini isteyecektir yazismalan
yapmasi icin, Boyle bir kisinin
miidiir yapilmasi yanhstir.

•
•

Ogretmen 11:

•

arkadaslanm
~ma
gelistirmesine,
motivasyonu
saglamasma,
kisiler/ gruplar
aras1daki iliskileri planlama ve
desteklemesine,
bilgi
iletisim
becerisini kullanmasma(bilgisayar
vb.), okulda rehberlik hizmetlerinin

•
•

•
•

•

•
I" •

yiiriitiilmesinin tumune bakilmasi
gerekir. Bir mudunin
cahstigi
ortami
gelistirip
gelistirmedigi
bunlara bakarak belli olur.

•

Ogretmen 12:

•

~ma

arkadaslanm

I •

iliskileri planlama ve
desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yurutulmesine
Bunlar hepsi cok onemlidir.

cahsma arkadaslanru
gelistirrnesine
motivasyonu saglamasina
kisiler/gruplar arasidaki
iliskileri planlama.ve
desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitiilmesine
Y1l sonu yapilan
degerlendirmede bu ortaya
cikacaktir.

I Mudiirun gelisimini gorrnek icin .

cahsma arkadaslanru
gelistirmesine
motivasyonu saglamasma
kisiler/gruplar arasidaki
iliskileri planlama ve
desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yurutulmesine
Bir miidiiriin calistig. ortami
gelistirip gelistirmedigi
bunlara bakarak belli olur.

Miidurun

okulunu

gelistirmesi

cahsma arkadaslanni
gelistirmesine
motivasyonu saglamasma

Tum olcutler onemli oldugu icin,

gormek icin,

motivasyonu
gelistirmesine,
saglamasma,
kisiler/gru2lar
arasidaki iliskileri 2lanlama ve
desteklemesine,
bilgi
iletisim
becerisini kullanmasma(bilgisayar
vb.}, okulda rehberlik hizmetlerinin
yuriitiilmesinin tiimiine bakilmasi
gerekir. Ogretmenleri gelistirmesi,
bilgi
iletisim
becerilerini
kullanmasma
firsat
verilmeli,
rehberlik hizmetine ihtiyac varsa
temin
edilmeli,
her ogretmen
miidiirle
diizenli
iletisim
kurmahdir,
i;ok
Bunlar
hepsi

•

•
•
•

kisiler/gruplar arasidaki
iliskileri planlama ve
desteklemesine
bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
okulda rehberlik hizmetlerinin
yiiriitiilmesine
Bunlar hepsi cok onemlidir.

onemlidir.

4.5 Gorii~menin 5. Sorusuna Yonelik

Ilkokul Denetmenleri, Ydneticileri

ve

Ogretmenleri Aracihgryla Ortaya Crkan Bulgular
SORU 5:
Sizce ilkokul mm performanslanm
okulu
degerlendirilmesinde hangi olcutler dikkate almmahdir? Neden?

degerlendirme

acismdan

Tablo 4.5. 1: Arastirmaya Katilan Denetmenlere Yonelik Bulgular
) Denetmen 1:

•

I Ya2ilan islerin degerlendirili2

•

degerlendirilmedigi, c,:ahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmahdir, Oncelikle
miidiir okulun egitiminden sorumludur.
Okulu degerlendirme basamaginda okul
miidiirii oncelikle degerlendirilmelidir.
Calisma arkadaslanna ve ogrenci
basansina bakarak okul degerlendirilir.
, Tiim bunlar dogrultusunda miidiiriin
performansi degerlendirilir.
Denetmen 2:
Y a2ilan islerin degerlendirili2
degerlendirilmedigi, c,:ahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmahdir. Liderlik,
. paylasimci, ortak karara onem veren,
ileriye tasiyabilen vizyonu olan, oncu

•
•

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanni
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Hepsine bakildigt takdirde
miidiiriin performansi
degerlendirilir.

~

Miidiiriin

performansuu

ortaya cikarmak icin.

•
•
•
•

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanm
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Oncii bir miidiir oldugu takdirde
okulu degerlendirme acismdan
bakihr.

olan bir mudur olmahdir,
Denetmen 3:

•

Y apilan islerin degerlendirilip

•

degerlendirilmedigi, cahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmalidir, Ogrenci
merkezinde olan her sey
degerlendirilmelidir. Takim
cahsmasindaki arkadaslan onemli,
okulun ihtiyaclannm yapihp yapilmadigi
degerlendirilmeli. Hedefe ulasildi rm,
altyapi ve egitim yoniinden
degerlendirilmelidir. Okul muduru
ogretmenini degerlendirmeli.
Ogretmenin istegi onemli ve ogretmenin
hayatma aktivite sokmah. Ogrenci
basansi onemli. Miidiir kauhmci olup,
arkadaslanm arzulu ve istekli hale
getirmelidir.

•
•

Egitim icin.

Denetmen4:

•

Ogrencilerin gelisimleri ac1smdan neler
yaptlgma, okulun tiimii hakkinda gelisim
saglay1p degerlendiriyor mu, okul
calisanlan miidiir ve ogretmenlerin
verimliligi ac1smdan degerlendirme
yapiyor mu olcutlerine bakilmahdir.
Hepsine bakildigi takdirde miidiiriin
performansi degerlendirilir.

•

Denetmen 5:

•

Y ap1lan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi, cahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmahdir. Aynca okul
miiduriiniin rehberlik yap1p yapmad1gma
da bakilmalidir.

•

Turn bunlar mudtirun performansi icin
_g_ereklidir.
Denetmen 6:
Y apilan
islerin
degerlendirilip
degerlendirilmedigi,
£fil!Sma
arkadaslanru degerlendirmesine, ogrenci
basansma
bakilmahdir,
Okulun
atmosferi, havasi onemli. Okul kiiltiirii,
iletisim, liderlik gelistirmeli,
Egitim
kalitesi onemli, ogrencinin basansi icin
aile
de
egitilmelidir.
Cahsma

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanru
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Hedef ile altyapi egitim yominden
degerlendirilmelidir.

•
•

•
•
•

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanru
deger lendirmesine
ogrenci basansma
Hepsine bakildigi takdirde
mudurun performansi
deg er lendirilir.

yapilan islerin degerlendirilip
deger lendirilmedigi
calisma arkadaslanm
degerlendirmesine
ogrenci basansma
rehberlik yapmasma
Tiim bunlar mudurun performansi
icin gereklidir.

Miidiiriin

performansnu

ortaya cikarmak icin.

/

Mudiirun performansim
ortaya cikarmak icin.

•
•
•
•

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
calisma arkadaslanru
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Egitim kalitesi icin mtidiir
performansi degerlendirilmelidir.

Egitim kalitesi icin.

arkadaslanni
degerlendirmede
aktivitelere
katilan ile hicbir seye
kansmayam ayirt etmelidir. Ikaz yapilip,
ben dili konusulmahdir, Onu kazanma
yoluna gidilmelidir.

Tablo 4.5. 2: Arasnrmaya Katdan Yoneticilere Yonelik Bulgular
Miidiir 1:

•

Ya111lan
islerin
degerlendiriliQ
degerlendirilmedigi,
c;:ahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma
bakilmalidir.
Bunlar bir
Belli
bu tiindur.
amaclar
konulur,
arkadaslannla beraber degerlendirirsin,
eksiklikler ne, nasil ilerliyor. Planlama
yapihr, sonucuna geldik mi miidiir
bakmahdir.

•
•
•

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanru
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Bunlar bir biitiindiir. Belli amaclar
konulur, arkadaslannla beraber
degerlendirirsin, eksiklikler ne,
nasil ilerliyor. Planlama yapihr,
sonucuna geldik mi mudiir
bakmahdir.

Bunlar bir biitiin oldugu
rein,

Miidur 2:

•

Y a111lan islerin degerlendiriliQ
degerlendirilmedigi, c;:ahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmahdir. Yonetici
cahsma arkadaslanm performanslanna
bakarak degerlendirir ve ona gore gorev
verir.

•
•
•

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
calisma arkadaslanni
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Yonetici cahsma arkadaslanrn
performanslanna bakarak
degerlendirir ve ona gore gorev
verir.

-

Mudur 3:

•

Ya111lan
islerin
degerlendiriliQ
degerlendirilmedigi,
c;:ahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmalidir. Ogretmenlerin
sirufta gosterdigi performans, ogrenci
basansr, okulun alt yap1 yoniinden
gelistirilmesi dikkate almmalidir

•

•
•

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
calisma arkadaslanm
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Ogretrnenlerin smifta gosterdigi
performans, ogrenci basansi,
okulun alt yapi yoniinden
gelistirilmesi dikkate almmahdir,

Bunlar
performansiru

mudurun
ortaya

cikanr.
Miidiir 4:

•

Y a111lan islerin degerlendiriliQ
degerlendirilmedigi, c;:ahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmahdir, Hepsine
bakildigi takdirde mudurun performansi
degerlendirilir. Ogretmenlerin gosterdigi

•
•
•

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanm
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Hepsine bakildigi takdirde
miidiiriin performansi
degerlendirilir, Ogretmenlerin
gosterdigi performans okul

Bunlar
performansmi
cikanr.

mudurun
ortaya

miidiiruniin performansnn
ortaya cikanr,

performans okul miidiiriiniin
performansuu da ortaya cikanr,

Mudur 5:

•

Y a12ilan islerin degerlendirili12
degerlendirilmedigi, r;:ahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmahdir. Tum bunlar
mudurun performansi icin gereklidir.

•

Miidiir 6:

•

Y a121lan islerin degerlendirili12
degerlendirilmedigi, r;:ahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmalidir. Sene bast miidiir
hedeflerini koyar, ozellikle altyapi
yapmaya calisir. Miidiir cahsma
arkadaslanm takip etmeli, onlan
degerlendirmelidir. Y apilan hedefler,
alman kararlar, sonuc degerlendirilmeli,
Ne gelisti , ne gelismedi bakilmah.
Nedenleri de bulunmah.

•

•
•

•
•

da

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanm
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Tum bunlar mudurun performansi
icin gereklidir.

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilrnedigi
cahsma arkadaslanru
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Yapilan hedefler, alman kararlar,
sonuc degerlendirilmeli. Ne gelisti
, ne gelismedi bakilmah,
Nedenleri de bulunmah.

Bunlar

miidurun

performansiru

ortaya

cikanr.

Hedeflerin

gerceklesip

ger9ekle~medigini
gormek icin.

Tablo 4.5. 3: Arasnrmaya Katilan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
Ogretrnen 1:

•

Y a121lan islerin degerlendirili12
degerlendirilmedigi, r;:ahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmahdir. Ortaya cikan
islere bakilmalidir. Okulu degerlendirme
basamaginda okul mudimi oncelikle
degerlendirilmelidir. Calisma
arkadaslanna ve ogrenci basansina
bakarak okul degerlendirilir. Tum bunlar
dogrultusunda mudiiriin performansi
degerlendirilir.

•
•
,•

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilrnedigi
cahsma arkadaslanm
degerlendirmesine
ogrenci basansina
Hepsine bakildigt takdirde
mudurim performansi
degerlendirilir

Mudiirun performansiru
ortaya cikarmak icin.

Ogretmen 2:

•

Ya121lan islerin degerlendirili12
degerlendirilmedigi, r;:ahsma
arkadaslarm1 degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmahdir, Her egitim
yilmda planlanan hedeflere vanhp
vanlmayacagi miidiir tarafmdan

•
•
•

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanrn
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Her egitim yihnda planlanan
hedeflere vanhp vanlmayacagi
miidur tarafmdan
degerlendirilebilir, Tum bunlar

onemlidir.

degerlendirilebilir. Somut bir sekilde
degerlendirilebilir. Ogrenci basansma
aile, sosyo-ekonomik duzeyleri, cevre
etkendir. Bu nedenle sadece ogrencinin
basansma bakarak degerlendirme
yapmak 90k saghkh olmaz.

Hedeflerin gerceklesip
ger9ekle5medigini
gormek icin,

Ogretmen 3:

•

Yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi, cahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmahdir. Bir de ogrenci
ve aile profiline bakmamiz Iazim, 9
Eyhil Ilkokulu ve Arabahmet ilkokulu
yoneticilerini ayni oranda
degerlendirmemiz hence haksizhk olur.
Cunku orda ozel ders, dershaneye gitme
durumu, sosyo-ekonomik durumlan 90k
iyidir. Veliler 90k ilgilidir. Bizim
okululumuzda veliler ilgilenmiyor, yani
okulda ogretmen ne yapiyorsa, mudiir ne
kadar ugrasiyorsa onunla goturuyoruz
isi. Y ani okulun durumuna bakihp da o
olcutler dogrultusunda okulu
degerlendirmeliyiz.

•

Ogretmen 4:

•

Y ap1lan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi, cahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmahdir. Bu bir butundur
ogrenci, ogretmen, mudunin basansi, Ya
basan hep birlikte ahmr ya da
basansizligm sorumlulan da yine
onlardir. Hepsine bakildigi takdirde
mudurun performansi degerlendirilir.

•

Ogretmen 5:

•

Y apilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi, cahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmahdir, Ogrenci basansi
okulun kalitesini, basansnu gosterir.
Tum bunlar mudurun performansi icin
gereklidir.

•

Ogretmen 6:

•

degerlendirilip
Y ap1lan
islerin
.cill.!§.ma
degerlendirilmedigi,
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci

•

•
•

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsrna arkadaslanm
degerlendirmesine
ogrenci basansina
Okulun durumuna bakihp da o
olcutler dogrultusunda okulu
degerlendirmeliyiz.

Bunlar bir butun oldugu
19m.

•
•

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanm
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Hepsine bakildigi takdirde
mudiirun performansi
degerlendirilir.
Bunlar bir biitun oldugu
19m.

•

•

•

yap1lan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanru
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Tum bunlar mudiinin performansi
icin gereklidir.

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
calisma arkadaslanm
degerlendirmesine
ogrenci basansma

Mudiirun

performansuu

ortaya cikarmak icin,

ba§ansma bakilmalidir, Miidiir cahsanla
cahsmayam
ayirmahdir.
Ogrenci
basansma
bakarak
ogretmenin
de
basansi cikmis olur.

1

•

Ogretmen 7:

•

degerlendirilip
Y apilan
islerin
degerlendirilmedigi,
~ma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma
bakilmahdir,
Tum bunlan
degerlendirmezse
miidiir
kendinin
istediklerinin olup olmadigim gormez.

•

Ogretmen 8:

•

Y ap1lan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi, cahsma
arkadaslanm degerlendirmesine, ogrenci
basansma bakilmahdir. ilk basta islerin
yiiriiyiip yiirumedigini denetleyecek olan
mudiirdur. Daha sonra denetmen de
degerlendirme yapacaktir. Ogrenci
basansi acismdan ogretmen
degerlendirilmelidir.

•

Ogretmen 9:

•

•
•

•
•

Yap1lan
degerlendirilip 1 •
islerin
degerlendirilmedigi,
cahsma
arkadaslanm
degerlendirmesine
ve I •
Belli
•
ogrenci basar1sma bakilmahdir,
olciilerde mudiirun bunlan yaptigmin
farkmdayiz.
Ogretmen 10:
Yap1lan
islerin
degerlendirili12
degerlendirilmedigi,
cahsma
arkadaslanm
degerlendirmesine
ve
ogrenci basansma bakilmahdir. Okulun
idarecisi miidurdiir, dolayrsiyla okulun
basansuun
da
basansrzhgmm
da
sorumlusu miidiirdiir. Katkisi vardir.

I

•

1

•

•
•

•

Ogretmen 11:
Y apilan
islerin
degerlendirilmedigi,

degerlendirilip

1

•

~ma

arkadaslanm
degerlendirmesine
ve I •
ogrenci
basansma
bakilmalidir. , , •
Miidiiriin gorevini yapip yapmadignu bu
olcutlere bakarak anlayacak.

Mudiir cahsanla cahsmayaru
ayirrnahdir. Ogrenci basansma
bakarak ogretmenin de basansi
cikrms olur.
yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanm
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Tum bunlan degerlendirmezse
mtidiir kendinin istediklerinin
olup olmadignu gormez,

Hedeflerin

gerceklesip

gerceklesmedigini
gormek icin.

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanm
degerlendirmesine
ogrenci basansina
ilk basta islerin yuriiyiip
yunimedigini denetleyecek olan
mudurdur, Daha sonra denetmen
de degerlendirme yapacaktir,

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
calisma arkadaslanru
degerlendirmesine
ogrenci basansina
Belli olculerde mudurun bunlan
yaptiginm farkmdayiz,

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
,;
cahsma arkadaslarun
degerlendirmesine
ogrenci basansma
Okulun idarecisi mudurdur,
dolayisiyla okulun basansinm da
basansizhgmm da sorumlusu
mudurdur. Katkisi vardir,

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanm
degerlendirmesine
ogrenci basansina
Mudiinin gorevini yapip
yapmadiguu bu olcutlere bakarak
anlayacak.

Mudiirun

gorevi

oldugu

gorevi

oldugu

gorevi

oldugu

icin.

Miidiiriln
icin.
Mildiiriin
icin,

Ogretmen 12:

•

Y ap1lan islerin degerlendiriliQ
degerlendirilmedigi, cahsma
arkadaslanm degerlendirmesine ve
ogrenci basansma bakilmahdir. Ogrenci
basansi okuldan okula degisir, Okullan
kendi icinde degerlendirilmelidir. Baska
okullarla kiyaslama yapilmalidir.
Miidurun gorevini yapip yapmadigim bu
olcutlere bakarak anlayacak.

•
•

•

yapilan islerin degerlendirilip
degerlendirilmedigi
cahsma arkadaslanm
degerlendirmesine
ogrenci basansina
Miidiiriin gorevini yapip
yapmadigrm bu olcutlere bakarak
anlayacak.

Miiduriin

gorevi

oldugu

i9in.

4.6 Gortlsmenin 6. Sorusuna Yonelik ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri ve
Ogretmenleri Aracrhgiyla Ortaya Cikan Bulgular
•

SORU 6: Kendinizin/ Mudtiriiniiziinperformansi ile ilgili ne dusiinuyorsunuz? Neden?
Olumlu ve eksik yonleri nelerdir?

Tablo 4.6. 1: Arastirmaya Kanlan Denetmenlere Yonelik Bulgular
Denetmen 1:
!yi.
Olumlu yonleri: okullanru sahiplenme, okula
baghhklan ve cabalan vardir.
Eksik yonleri: genellikle yoneticiler okulun fiziki yam
eksikligi, bina yetersizligi ile ugrasmaktad1r. Egitim
icinde pek fazla bulunmuyorlar. Profesyonel
davranmiyorlar. ~ahsma arkadaslanmn bazilanna
ayncahk11 davranma gibi. Bu anlamda cahsma
saatlerinde musamaha gosterme, izin kolayhg1. Baz1
sorunlu cahsma arkadaslan ile ugrasmay1p denetmene
gonderme gibi eksiklikler vardir, Ozellikle
yoneticilerin vizyonu yok, gunu birlik karar almamah,
uzun siireli hedefbelirlemeli. Egitim dinamik bir siirec
oldugundan hedefleri dogrultusunda her yil biraz daha
ilerlemelidir.

Denetmen 2:
Kararsizim. Bazilan iyi, bazilan kotu.
Olumlu yonleri: yap1sal bir caba var; bina, arac-gerec.
~aba var, bulundugu konumdan ileriye gitmeye
'>
cahsir.
Eksik yonleri: tum eksikliklerin nedenini bakanhgm
uzerine one suruyorlar. Sadece bina, arac-gerec ile
ugrasiyorlar, egitim eksikligi var.

Denetmen 3:

•

Iyi

•
•
•

Okullanm sahiplenme
Okula baghhk
Caba

Olumlu yonleri:

Eksik yonleri:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Okulun fiziki yap, eksikligi, bina yetersizligi
ile ugrasma,
Egitim icin ugrasmama
Cahsma arkadaslanrun bazilanna ayncalikh
davranma
Cahsma saatlerinde musamaha gosterme, izin
kolayhgi saglama
Bazi sorunlu cahsma arkadaslan ile
ugrasmayip denetmene gonderme
Vizyonu yok, giinii birlik karar alma
Kararsizim, hem iyi, hem kotu olanlar var.

Olumlu yonleri:
Caba
Okulun bina, arac-gerec eksikligini
gidermeye cahsma

Eksik yonleri:

•
•
•

Tum eksikliklerin nedenini bakanligin
uzerine yigma
Egitim eksikligi
Olumludurlar. Hem iyi hem de kotiiler var.

Cesitlidirler.

Olumludurlar. Hem iyi hem de kotuler var.
Cesitlidirler.
Olumlu yonleri: caba var. Ogretmen istekli ise o da
isteklidir. Bina, alt ya121 gibi iyi gelismeler var.
Ogretmen ve ogrencilerin basanlan viiksek.
Eksik yonleri: ogrenci yapilanndan dolayi okulun
butcesi yok, bu nedenle eksiklikler cok, bu okulu nasil
duzene koyacagiz diye diisiiniirler. Zorluklar y1ldmr.
Kendi onceliklerini k0Yl!12 okulun gelisimine katki
saglam1yorlar. Okul aile birligine gerek yok diyen
mudur var.

•
•
•

•

Okulun bina, arac-gerec eksikligini
gidermeye cahsma
Kendileri ve ogretmenleri istekli
Ogretmen ve ogrencilerin basanlan yiiksek.

Eksik yonleri:

•
•
•

Zorluklar yildirmasi
Kendi onceliklerini koyup okulun gelisimine
katkt saglamama
Okul aile birligine gerek yok dtisiinceleri
iyi

•

Caba

•
Denetmen 4:

hi
Olumlu yonleri: Olumludurlar. Bir cabalan var.
Eksik yonlerittamamlanmasi gereken): okulun vizyon
olusturmas1, bir 12lanlama ya12112 devam etmesi daha
organize bir bicimde olmahdir,

Olumlu yonleri:

Eksik yonleri:

Denetmen 5:
Iyi bir diizeye koyabiliriz.
Olumlu yonleri: Bir cabalan var.
Eksik yonleri: egitim, ogretimden cok fiziki ya121 ile
ilgilenirler. Okulu acar, kapatir gi.ini.i birlik is yaparlar.
Bilgisayar kullanmay1 bilmedikleri icin teknolojik
isleri yaparmyorlar; yazismlan e-mail ile
gerceklestiremiyorlar. Gelisime ve teknolojiye ac1k
de giller.

Denetmen 6:
Gelismeye ac1k olduklan icin iyidirler. Hem iyi hem
de kotiiler var. Cesitlidirler.
Olumlu yonleri: basanh olanlan da var, Olumlu
vonleri:. Mutlaka bir caba var. Gelisime ve
yenilenmeye aciktirlar.
Eksik yonleri: bazi yoneticilerin gelistirilmesi gerekir.
Ben mudiinim, her sey tamamdir ve bu nedenle
gelismeyi istemez, iletisim becerisi yok. insan
12sikolojisini bilmez. Mesleki yillar miidiirluk icin
yetersizdir, bircok kursa katilmahdirlar. Yoneticilik
baska liderlik baska. Liderligi bilmez. Kibir,
bilgisizlik, yetersizlik oldugu icin savunma
mekanizmasmi kullamrlar.

Olumlu yonleri:
Caba

•

•

okulun vizyon olusturmasi
planlamalann organizeden eksik olmasi

•

Iyi

•

Caba

Olumlu yonleri:

Eksik yonleri:

•

:
J

•
•
•

.

Egitim, ogretimden cok fiziki yapi ile
ilgilenmeleri
Giinu birlik is yapmalan
Bilgisayar kullanmayi bilmemeleri
Gelisime ve teknolojiye acik degiller .
Gelismeye acik olanlar iyidir, hem iyi, hem
kotu olanlar var.

Olumlu yonleri:

•
•

Gelisime ve yenilenmeye acik olmalan

Caba
Eksik yonleri:

•

•
•
•
•
•
•

Miidiir olduktan sonra gelismeyi istemezler.
Iletisim becerisi yok
Insan psikolojisini bilmemeleri
Liderligi bilmemeli
Kibirlerinin olmasi
Bilgisizlik
Y etersizlik

Tablo 4.6. 2: Arasnrmaya Kanlan Yoneticilere Yonelik Bulgular
Mi.idi.ir 1:
!yi.
Olumlu yonleri: mevzuata uygun olarak cahsmalan

•

Iyi

Olumlu ~onleri:

yaptlg1m1 dusunuyorum. Arkadas iliskilerine onem
veriyorum, gerek birbirleriyle gerekse benimle
iliskilerinde.
Eksik yonleri: bilgi iletisim becerimin eksik oldugunu
dusunuyorum.

•
•

Mevzuata uygun cahsma
Arkadas ilskilerini onemserne

•
•

Bilgisayar kullammi yetersizligi
Iyi

•
•

Karam kattigimi dusiinuyorum
Adaletli olmam

Eksik yonleri:

Miidiir 2:
Miidiir eger geriye doniip baktigmda ic huzuru varsa
kendi performansmdan memnun demektir.
oldugumu diisiiniiyorum,
Olumlu yonleri: karara kattiguru dusunuyorum.
Adaletli davramyorum.
Eksik yonleri: ani tepki vermem. Kotii niyetimden
degil,

Olumlu ydnleri:

hi

Eksik yonleri:

Miidiir 3:
ill
Olumlu yonleri: ogretmenin gorev dagihmi yapip
onlann motivasyonunu sagladim,
Eksik yonleri: okul butcesinin yetersiz olusu.

•
•

Ani tepki vermem
Iyi

•

Motivasyonu saglama .

Olumlu yonleri:

Eksik yonleri:
Mudur a:

hi.
Olumlu yonleri: insanlarla rahat iletisim kurabildigime
inamnm. Istedigim bir durumu karsimdaki insana
rahat bir sekilde anlatabildigimi diisiiniirum.
Eksik yonleri: devlet sisteminden dolay1 bazi
istediklerimizi yapamiyoruz. Gorevini tam olarak
yerine getirmeyen ogretmenlerin erken ve onlemle
gorevini yerine getirmeye zorlanmasi gerekir. Bu
sikinti ile zaman zaman karsilasiyoruz,
Mudiir 5:
ill
Olumlu yonleri: meslegimi, ogrencileri, insanlan cok
sevmem. is yapmay1, yaratmay1 severim.
Eksik yonleri: aceleci olusum. D1s iilkelerdeki egitimi
gorememek.

•
•

Okul butcesinin yetersiz olusu .
Iyi

•

insanlarla rahat iletisim kurabilme .

Olumlu yonleri:

Eksik yonleri:

•

Gorevini tam olarak yerine getirmeyen
ogretmenlerin performansirrn etkilemesi.

•

lyi

.
•

Olumlu yonleri:
Meslegimi sevme
i~ yaratmayi sevme

Eksik ydnleri:

•
•
Mudur 6:
ill
Olumlu yonleri: okul ben geldigimde 90k kotu
durumdayd1, alt yap1, bina yonunden. Bunlar hep
giderildi, duzgun bir okul haline geldi. Okul bakimh
duruma geldi.
Eksik yonleri: bu yapilanlar hep bir sov, alatyapi icin,
Egitim yonunden bir sey yapam1yoruz.

•

Aceleci olusum
D1~ ulkelerdeki egitimi gorememek
Iyi

•

Okulu altyapi yonunden gelistirdim .

Olumlu yonleri:

Eksik ydnleri:
V

•

Egitim , altyapi ile ilgilenmemizden
ilerleyemi yor.

Tablo 4.6. 3: Arasnrmaya Katilan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
Ogretmen 1:
Orta.
Olumlu yonleri:kararlan birlikte almaktad1r.
Eksik yonleri: ders saatleri hususunda ayncahkl1
davranmas1, giris/c1kis saatlerini onemsememsi,
okuldaki disiplin eksikligi.

•

Orta

•

Kararda birliktelik

Olumlu yonleri:

Eksik yonleri:

dolayi

•

•
•
•

Ogretmen 2:

hl
Olumlu yonleri: c;:ahsanlan ile iletisimi, almacak
kararlara ogretmeni de katmasi,
Eksik yonleri: teknoloji ile ilgili, bilgisayar, internet,
diger teknolojik egitim eki12manlan hakkmda bilgi
sahibi olmad1g1m di.isi.im1yorum.

ders saatleri hususunda ayncahkh
davranmasi
giris/cikis saatlerini onemsememsi
okuldaki disiplin eksikligi
Iyi

Olumlu yonleri:

•
•

calisanlan ile iletisimi
almacak kararlara ogretmeni de katmasi

Eksik yonleri:

•
Ogretmen 3:
Gecmis yoneticilerime gore bir degerlendirme
yapacak olursam bence basanh bir mi.idi.irdi.ir.
Olumlu yonleri: karar alacag1 zaman ogretmen
arkadaslanna da dams1r.
Eksik yonleri: bir anda aniden Qarlayabiliyor.

•

teknoloji ile ilgili, bilgisayar, internet, diger
teknolojik egitim ekipmanlan hakkmda bilgi
sahibi olmamasi
Basanhdir, iyi

•

Karara katmasi,

Olumlu yonleri:

Eksik yonleri:

Ogretmen 4:
Cok iyi.
Olumlu yonleri: alacag1 kararlarda ogretmenlere
damsmas1 demokratiklik acisindan onemlidir. Siruf
dagihmlan onemlidir, Okul cahsanlannm gorusleri
onemlidir, Cogunlugun karanna uyuluyor.
Eksik yonleri: tecri.ibelerime dayanak eksik yon
goremiyorum.
Ogretmen 5:
Cok iyi.
Olumlu yonleri: motivasyon verir. Bir karar
alacagmda dams1r.
Eksik yonleri: ogrenci basans1m degerlendirmede
daha da etkili olabilir. Ogretmen basansi yanmda
ogrenci basansi da degerlendirilebilir. 0 bakimdan
biraz daha gelistirilebilir,

•
•

Aniden cikis yapmas1. ·
Cok iyi

•
•

Karara katma
Demokratik olusu

Olumlu yonleri:
-;.

Eksik ybnleri:

I
•

Yok
Cok iyi

•
•

Motivasyon olusturmasi
Karara katma

Olumlu yonleri:
v

Eksik yonleri:

•

Ogrenci basansirn degerlendirmede
etkili olabilir.

•

Iyi

Olumlu yonleri., iletisimmimiz iyidir. Bir sikmn
oldugunda rahat konusabiliriz,
Eksik yonleri: maddi kaynaklar dahilindeki
eksikliklerdir. Ornegin bilgisayar.
.

•

Iletisim becerisi

Ogretmen 7:

•
•

Maddi kaynaklardan dolayi olusan eksiklikler
Iyi

•
•

Cabasi var
Insancildir

Ogretrnen 6:

hl

daha da

Olumlu yonleri:

Eksik yonleri:
I

hl
Olumlu yonleri: insancildir, herkese yard1mc1dir.
Cabas1 var.
Eksik yonleri: teknoloji bilgisi yetersizligi ve baskalan
tarafmdan yonlendirilmeye ac;:1ktir.

Olumlu yonleri:

Eksik yonleri:
'

Ogretmen 8:

hl
Olumlu yonleri: istenilen her sey olur.

•
•
•

Teknoloji bilgisi yetersizligi
Baskalan tarfmdan yonlendirmeye acik
olmasi
Iyi

Olumlu yonleri:

•

Eksik yonleri: sadece istenilenler yava~ olur.

istenilen her sey kaynak bulunarak tedarik
edilir.

Eksik yonleri:

•
•

Ogretmen 9:
Cok iyi.
Olumlu yonleri: Qok sabirhdir. Kisiyi dinlerken ani
2arlamaz. Etrafh dii~iiniir.
Eksik yonleri: tez canhdir ama i~ler daha hizh
ilerlemelidir.

Yavas hareket edilmesi .
Cok iyi

Olumlu yonleri:

•
•

Sabirhdir .
Etrafh dusunur,

Eksik yonleri:
Ogretmen 10:
Orta.
Olumlu yonleri: ho~goriiliidiir. Olaylan Qok
sivrilmeden Qozmeye Qahs1r. iyi niyetlidir. Mevzuat
bilgisi var ve uygular.
Eksik yonleri: organizasyon ve gorev dag1hm1
ya2makta ustun basanh bulmam. Okulun
gelistirilmesi yoniinde karara katmadan yoksundur.

•
•

Orta

•
•
•
•

Hosgoriiliidiir
Olaylan 90k sivrilmeden cozmeye calisir
Iyi niyetlidir
Mevzuat bilgisine hakimdir

Islerin yava~ ilerlemesi .

Olumlu yonleri:

Eksik yonleri:

Ogretmea 11:

hl
Olumlu yonleri: yeniliklere, bir sey yapmamiza f1rsat
verir.
Eksik yonleri: mudur ile ogretmen arkadas gibidir.
Dogal olarak insamn isini de ya2mas1 bu sekilde
engellenir.

•
•
•

Gorev dagilmu yoksunlugu
Karara katma eksikligi
iyi

•

Y eniliklere, bir sey yapmamiza firsat vermesi

Olumlu yonleri:
I

Eksik yonleri:

•
•

Ogretmen 12:

hl

Olumlu yonleri: kendi kendine cahsir, sorunlan
~
Qozmeye Qahs1r, gayret gosteri2, zamamm harcar ve
basanr. Caliskan bir mudurum var. Adaletlidir.
- ..
Basladigi isi bitirir.
Eksik yonleri; sinirlidir. KiiQiik sorunlarda buvuk
te2kiler verir. Pire icin yorgan yakabilir.

insani iliskilerin is yapmayi engellemesi
Iyi

Olumlu yonleri:

•
•

•
•

Adaletli olmasi
Sorunlan cozmesi
Cahskan olmasi
Basladigi isi bitirmesi

Eksik yonleri:

•
4.7 Gdrtismenin

Kiiciik sorunlarda buyiik tepkiler vermesi

7. "°Sorusuna Yonelik ilkokul

Denetmenleri,

Yoneticileri ve

Ogretmenleri Aracihgryla Ortaya Cikan Bulgular

•

SORU 7: Sizce ilkokul inin performanslanm diisiiren etkenler nelerdir? Neden?

Tablo 4.7. 1: Arasnrmaya Kanlan Denetmenlere Yonelik Bulgular
Denetmen 1:

•
•

Toplum sistemi, egitim sistemi
Okullann yeterince butceye sahip

I

To11lum sistemi, egitim sistemi.
Okullann yeterince buti;:eye sahiQ
olmamalan, okula ya111lan yard1mlann
yetersizligi, okullann i:igretmenleri gibi.
Genel olarak maddi ve 11ersonel
yetersizligi.

•

•
•

olmamalan
Okula yapilan yardirnlann
yetersizligi
Okullann i:igretmenleri
Maddi ve personel yetersizligi
performansi diisiiriir.

Maddi

ve

personel

yetersizligi oldugu icin.

-

I
I Denetmen 2:
1

Egitim 11olitikalan, siyasi 12olitikalar,
i;:ah~an ile i;:ah~mayanlan aym kefeye
koyduklan icin performansi iyi olan da
bir sure sonra usamyor. Yiikselmelerde
mutlaka performansa bakilmah.
Denetmen 3:
Egitim 12olitikalan, i;:ahsma arkada~lan,
kendisinden de kaynaklanabiliyor,
okulun bazi yetersizlikleri, yi:inetim
egitimi yetersizligi, okul-aile birliginin
olmay1s1 ya da yetersizligi etkenleri
etkiler. Agirhklan her okulda farkhdir,
degiskendir,

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

Denetmen4:

•

Vizyon olusturma konusundaki
eksiklikleri, egitime gerekli zamam
ayirmak yerine okulun fiziksel ya121sm1
geli~tirmeleri 12erformanslanm diisiirur.
istenilen hedefe ulasamadiklan icin
performanslan etkilenir.

•
•

Denetmen 5:

•

Okullann icinde bulundugu maddi
sorun, siyasi hukiimetin sik sik
degismesi moral ve motivasyonu
diisuriir. Sosyo-ekonomik duruma gore
okul-aile birligi degi~kendir:-Ogretmeni
ile takim havasi ii;:inde i;:ahsamayan bir
yi:ineticinin performansi diisiiktur.
Ogretmenini 90k iyi tammah, gorev
verecegi konumu bilmelidir.

•
•

Denetmen 6:

•
•
•
•

Egitim 12olitikalan, mevzuat, i;:ahsma
arkadaslanmn yetersizligi performansim
dusurebilir. Mtiduriin isi 90k zor. En

•

Egitim politikalan
Siyasi politikalar
Calisan ile cahsmayanlan aym
kefeye koymalan
Yukselmelerde mutlaka
performansa bakilmahdir,

Egitim

ve

siyasi

politikalann diizensizligi.

Egitim politikalan
Cahsma arkadaslan
Miidtiriin kendisi
Okulun bazi yetersizlikleri
Yi:inetim egitimi yetersizligi
Okul-aile birliginin olmayisi ya da
yetersizligi
Bu etkenlerin agirhklan her okul
icin farkhdir.

Vizyon olusturma konusundaki
eksiklikleri
Egitime gerekli zamam ayirmak
yerine okulun fiziksel yapisim
gelistirnteleri
istenilen hedefe ulasamadiklan
icin performanslan etkilenir.

Okullann yeterince butceye sahip
olmamalan
)
Egitim politikalan
Calisma arkadaslan
Tum bunlar performansi etkiler,
ogretmeni birlikte calisip
cahsmamasi performansim etkiler.

Egitim politikalan
Cahsma arkadaslan
Mevzuat bilgisi
Sistemden ve mevzuattaki
bosluklardan mudiir istedigini

Vizyon

yetersizligi

oldugu icin.

Butce yetersizligi

oldugu

icin,

Sistem

ve

mevzuattaki

bosluklardan
etkilendikleri icin,

yapamiyor; ornegin 6gretmeni
sendiklarm savunmasi,

basta sistem 90k onemli, mevzuatta
bosluklar var, ogretmeni sendikalar 90k
savunur.

Tablo 4.7. 2: Arasnrmaya Katdan Ydneticilere Yonelik Bulgular
Miidiir 1:
Egitim 12olitikalan, <,:ah~ma arkada~lan,
okulun bazi yetersizlikleri, yonetim
egitimi yetersizligi, okul-aile birliginin
olmay1~1 ya da yetersizligi etkenleri
etkiler. Egitimde devamhhk olmuyor
bizde maalesef. Cahsma arkadaslan da
90k onemlidir. Okul-aile birligi mutlaka
iyi cahsan okul ile hie cahsmayan
okulda fark yaratir.

Miidiir 2:
Egitim QOlitikalan, <,:ah~ma arkada~lan,
okulun bazi yetersizlikleri, yonetim
egitimi yetersizligi, okul-aile birliginin
olmay1~1 ya da yetersizligi etkenleri
etkiler. Egitim politikalan 90k
onemlidir, Dst mevkilerin davramsi
yoneticilerin performansiru etkiler.
Kusur isleyenlere herhangi bir y~ptlnm
olmadigi icin bu diizen boyle devam
eder.
Miidiir 3:
Egitim 12olitikalan, <,:ah~ma arkada~lan, ,
okulun bazi yetersizlikleri, yonetim
egitimi yetersizligi, okul-aile birliginin
olmay1~1 ya da yetersizligi,
degerlendirmeyi ya12an ki~ilerin yanh
olmas1 etkenleri etkiler. Ozellikle
degerlendirmeyi yapacak kisilerin tarafli
davranacaklanni dusunmemiz
performansmuzr diisiirur.

Miidiir 4:
Egitim QOlitikalan, <,:ah~ma arkada~lan, ,
okulun bazi yetersizlikleri, yonetim
egitimi yetersizligi, okul-aile birliginin
olmay1~1 ya da yetersizligi, etkenleri
etkiler. Bizlerin okul miidiirii olarak

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Egitim politikalan
Cahsma arkadaslan
Okulun bazi yetersizlikleri
Yonetim egitimi yetersizligi
Okul-aile birliginin olmayisi ya da
yetersizligi
Egitimde devamhhk olmuyor
bizde maalesef. Cahsma
arkadaslan da 90k onemlidir.
Okul-aile birligi mutlaka iyi
cahsan okul ile hie cahsmayan
okulda fark yaratir.

Egitim politikalan
Cahsma arkadaslan
Okulun bazi yetersizlikleri
Yonetim egitimi yetersizligi
Okul-aile birliginin olmayisi ya da
yetersizligi
Ust mevkilerin davramsi
yeneticilerin performansmi
etkiler, Kusur isleyenlere herhangi
bir yaptinm olrnadigi icin bu
diizen boyle devam eder.

Egitim politikalan
Calisma arkadaslan
Okulun bazi yetersizlikleri
Yi:inetim egitimi yetersizligi
Okul-aile birliginin olmayisi ya da
yetersizligi
Degerlendirmeyi yapan kisilerin
yanh olmasi
Ozellikle degerlendirmeyi
yapacak kisilerin tarafh
davranacaklanni dusunmemiz
performansinuzi dusurur,
Egitim politikalan
Calisma arkadaslan
Okulun bazi yetersizlikleri
Yonetim egitimi yetersizligi
Okul-aile birliginin olmayisi ya da
yetersizligi
Bizlerin okul miidiirii olarak

Egitimde devamhhk
olmadigi icin,

Herhangi bir yaptmm
olmadigi icin,

Degerlendirmeyi

yapacak

kisilerin tarafh
davranacaklanm
dusiindukleri icin .

Cahsma arkadaslanni
yoneticiler

cahsacagimiz personeli
kendimizin belirleyememesi ve
maalesef kim gelirse onunla her
seye ragmen cahsmak zorunda
kalmak, yapmayi diisundtigumiiz
isleri zorlastmyor,

belirleyemedigi

•
•

Egitim politikalan
Bazi seylerin onune gecilebilir,
yeter ki yapilmak istensin.
Devletin yaptiklan bizi etkiler.

Devlet politikalannm

•

Egitim politikalan
Cahsma arkadaslan
Y onetim egitimi yetersizligi
Okul-aile birliginin olmayisi ya da
yetersizligi
Aile yapisi
Ogretmenlerin performans
degerlendirme sistemi olmarnasi
Tum bunlar egitimi etkiler.

cahsacagumz personeli kendimizin
belirleyememesi ve maalesef kim gelirse
onunla her seye ragmen calisrnak
zorunda kalmak, yapmayi
dusundugumuz isleri zorlastmyor. Bir
sekilde diger i:igretmenleri de etkilemesi
okulun performansmm dusmesi
demektir.
Miidiir 5:
Egitim 11olitikalan etkileyebilir. Bazi
seylerin onune gecilebilir, yeter ki
yapilmak istensin. Devletin yaptiklan
bizi etkiler.
Miidiir 6:
Egitim 11olitikalan, Qahsma arkadaslan, ,
okulun bazi yetersizlikleri, yi:inetim
egitimi yetersizligi, okul-aile birliginin
olmay1s1 ya da yetersizligi, etkenleri
etkiler. Daire ,
Bakanhk yonetici olarak huzurlu
olmamiza imkanlan vermez. Surekli
egitim dismda birakiyorlar, Para yok,
okullara aynlan bir butce, egitim
politikarruz yok. Okullardaki aile, veli
yapuruz islerin yiiriimesini engeller.
Siireklilik yok, 3 ay sonra okuldan
cocugu ahr, egitimini takip edemez.
Cahsma arkadaslanmn sorunlan., . _
performans degerlendirme yapilmadigi
icin etkiler. Nakiller, iicretler performans
degerlendirmeye gore yapilmadigi icin
i:igretmen kendini o okulun demirbasi
gorur,
Bunlann engellenebilmesi icin ;
performans degerlendirmesi olacak.
Eksikler goruldii, bakanhk tarafmdan
a91g1 gidermek lazim,

•
•
•
•

•

•

icin.

eksikligi.

I

J

'

Egitimi etkiledikleri icin,

·-

)

I

I

--

Tablo 4.7. 3: Arasnrmaya Kanlan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
Ogretmen 1:
Egitim 11olitikalan, Qahsma arkadaslan
ve diger gi:irevliler, okulun bazi
yetersizlikleri, yi:inetim egitimi
yetersizligi, okul-aile birliginin olmay1s1
ya da yetersizligi, degerlendirmeyi

•
•
•

•

•

egitim politikalan
cahsma arkadaslan
okulun bazi yetersizlikleri
yonetim egitimi yetersizligi
okul-aile birliginin olmayisi ya da
yetersizligi

Tum

bunlar

performansuu

mudurun
etkiledigi

yapan ki~ilerin yanh olmasi hepsi
etkendir. Okuldaki i:igretmenin ve
mudunin performansi bir yerde ilinti
gibidir. Cahsarun performansi dusuk ya
da kotu olmasi yoneticinin
performansmda da etkili olabilir. Bina,
arac-gerec yetersizliklikleri
performansiru etkiler. Yonetim egitimi
eksikligi performansi diisiirebilir, Ciinkii
okul idarecileri ozel bir egitim almis
degil, bu nedenle egitim yonetiminde
kurs almahdirlar, Egitim, okul,aile,
ogretmen isbirligi icinde goturulmesi
gereken bir konudur. Bu nedenle okulaile birligi ile okulun cahsmasi egitimin
arti yonde ilerlemesinde fayda saglar,
Ogretmen 2:

•
•

•
•
•

Egitim politikalan, siyasi politikalar,
i;;ah~an ile i;;ah~mayanlan aym kefeye
koyduklan icin performansi iyi olan da
bir sure sonra usaruyor, Yiikselmelerde
mutlaka performansa bakilmah.

•

Ogretmen 3:

•

Yasamizda bir eksikliktir, performans
degerlendirmenin getirilmesini
istiyorum. Gerek yoneticilerde gerekse
ogretmenlerde testiyi dolu gi:ituren de
bo~ gi:ituren de aym olmamahdir, Ceza

•

degerlendirmeyi yapan kisilerin
yanli olmasi
Cahsarun performansi diisuk ya da
kotii olmasi yoneticinin
performansmda da etkili olabilir.
Yonetim egitimi eksikligi
performansi dusurebilir. Ciinku
okul idarecileri ozel bir egitim
alrms degiller. Okul-aile birligi ile
okulun cahsmasi egitimin arti
yonde ilerlemesinde fayda saglar,

Egitim politikalan
Siyasi politikalar
Calisan ile cahsmayanlan ayru
kefeye koymalan
Yiikselmelerde mutlaka
- performansa bakilmahdir.

Cahsan ile cahsmayanlan ayru
kefeye koymalan
Yasamizda bir eksikliktir,
performans degerlendirmenin
getirilmesini istiyorum.

icin.

Cahsan

ile

cahsmayan

ayirt edilmedigi icin.

Calisan

ile

cahsmayan

ayirt edilmedigi icin,
<,

veya maas kesintisi olmamak kaydiyla
bazi yaptmmlar olmah. Performans
degerlendirmenin yapilmasmi
---.dusiinuyorum cunkii gerek yoneticilerde
gerekse i:igretmenlerde bir devinim
saglayabilelim, Okulda olan i:igretmen de
miidiir de bana kimse dokunamaz, ben
oldum kimse bana bisey yapamaz diye
dusunur.

)

~
Ogretmen 4:
Egitim politikalan, cagdas olmahdir.
Gunumuzun egitiminde degilse demode
olmussa mutlaka muduriin performansim
diisiirecektir, ~ah;lma arkada;llan da
mudurun performansmda cok etkilidir.
Cahsma arkadaslan mudure yardrmci
olup mutlu ve huzurlu bir ortam
saglanirsa miidiinin performansi da artar.
okulun bazi yetersizlikleri, yi:inetim
egitimi yetersizligi, okul-aile birliginin
olmayt;ll ya da yetersizligi, onemlidir.
Tum bunlar performansi etkiler.

•
•
•
•
•
•

egitim politikalan
cahsma arkadaslan
okulun bazi yetersizlikleri
yonetim egitimi yetersizligi
okul-aile birliginin olmayrsi ya da
yetersizligi
Tum bunlar performansi etkiler .
Tum

bunlar

performansuu
icin,

miidiirim
etkiledigi

Ogretmen 5:
Egitim politikalan, cahsma arkadaslan
da cok etkiler. Cahsma arkadaslan ile
okulda bir takmuz. Bu takimda bir
kisinin bile eksik olmasi basarryi
dolayisiyla miidiiriin performansmm
dusecegini dusimuyorum. okulun bazi
yetersizlikleri, okul-aile birliginin

•
•
•
•
•
•

bile eksik olmasi basanyi
dolayisiyla miidiiriin
performansmm dusecegini
diisiinuyorum.

olmay1s1 ya da yetersizligi maddi
yetersizliklere baghdir ve diisiirur.
Yi:inetim egitimi yetersizligi olan bir
kisinin yi:inetimde basanh olabilecegine
inanmiyorum, Dogustan boyle bir
yetenegi olanlann oldugunu biliyorum
ama egitimini ahrsa daha bilincli bir
sekilde yonetecegine inanmm.
Ogretmen 6:
Egitim
politikalan,
okulun
baz1
yetersizlikleri,
okul-aile
birliginin
olmay1s1 ya da yetersizligi performansmi
dusurur.
Teknolojik
arac-gerecimiz,
salonumuz yok. Bu unsurlar yapilacak
isleri dolayisiyla performansmi etkiler.
Ogretmen 7:
Egitim politikalan, okulun baz1
yetersizlikleri, oktiT--aile birliginin
olmay1s1 ya da yetersizhgi performansmi
diisiiriir. Egitim politikalan, i:ig-retmene
herhangi bir ceza yoktur, miidiiriin eli,
kolu baghdir, Okula herhangi bir sey
yapmak isterse butcesi smirhdir.

Ogretmen 8:

•

•
•
•

Egitim politikalan
okulun bazi yetersizlikleri
okul-aile birliginin olmayisi ya da
yetersizligi
Bu unsurlar yapilacak isleri
dolayisiyla performansuu etkiler.

Yonetim

egitimini

almadiklan icin.

Tum

bunlar

miidiiriin

performansim

etkiledigi

icin,

•

•

•
•

•

•

•
Cahsma
arkadaslan,
okulun
baz1
yetersizlikleri,
yi:inetim
egitimi
yetersizligi, okul-aile birliginin olmay1s1
ya da yetersizligi etkendir. Okul-aile
birliginin olmayrsi ya da yetersizligi
islerin daha yavas ilerlemesine sebep
olur. Cahsma arkadaslarinm
iliskileri
bozuksa
performansim
etkiler,
en
azmdan o gun icin,

•

Ogretmen 9:

•
•

Aslmda miidiir bence bunlann

egitim politikalan
cahsma arkadaslan
okulun bazi yetersizlikleri
yonetim egitimi yetersizligi
okul-aile birliginin olmayisi ya da
yetersizligi
Cahsma arkadaslan ile okulda bir
takirmz. Bu takimda bir kisinin

•
•

•

Egitim politikalan
okulun bazi yetersizlikleri
biitce yetersizligi
okul-aile birliginin olmayisi ya da
yetersizligi
Egitim politikalan, i:igretmene
herhangi bir ceza yoktur, mudurun
eli, kolu baglidir. Okula herhangi
bir sey yapmak isterse butcesi
sirurhdir.

Egitim

politikalan

okul butcesinin

ve

olmadigi

icin.

cahsma arkadaslan
okulun bazi yetersizlikleri
yonetim egitimi yetersizligi
okul-aile birliginin olmayisi ya da
yetersizligi
Okul-aile birliginin olmayisi ya da
yetersizligi islerin daha yavas
ilerlemesine sebep olur. Cahsma
arkadaslannm iliskileri bozuksa
performansuu etkiler, en azmdan
o gun icin,

Cahsma

Egitim politikalan
cahsma arkadaslan
Miidiiriin c;ah~rnas1yla bunlann

Miidiir,

cahsmasiyla

bunlann

iistesinden

iliskilerinin

arkadaslanrun
bozuk

olmasi.

ustesinden gelebilecegini
dusunurum,
~

iistesinden gelebilir. Cahsma arkadaslan,
egitim politikalan dusiirebilir. Miiduriin
cahsmasiyla bunlann ustesinden
gelebilecegini dusununim.
Ogretmen 10:
Egitim politikalan, cahsma arkadaslan
ve diger gorevliler, okulun baz1
yetersizlikleri, yonetim egitimi
yetersizligi, okul-aile birliginin olmay1s1
ya da yetersizligi, degerlendirmeyi
yapan kisilerin yanh olmas1 hepsi
etkendir. Bunlar 90k onemlidir,
Yoneticilerin mutlaka egitim yonetimi
almalan gerekir. Kurslar acilip bu yonde
gelistirilmelidirler, Okul-aile birlikleri
daha islevsel olmahdirlar. Yoneticilerin
yetkileri artmlmahdir. Ogretmen icin
odul ve ceza olmahdir, bu da
motivasyonu artmr, Yoneticileri
degerlendirip de onlara yetki verilir,
okulda boylece daha etkili olurlar odiil
ve cezada. Egitim sisteminden
kaynaklanan bozuluklar var, 90k fazla
siyasi partiden mudahale vardir. Bunlar
90k onemlidir,
Ogretmen 11:
Egitim politikalari, cahsma arkadaslan,
yonetim egitimi yetersizligi, etkendir.
Egitim politikalan diisuriir, miiduriiri" ciinku uymak zorunda oldugu bir egitim
politikasi vardir. Calisma arkadaslan ile
aile gibi oldugundan performansim
dusurur. Bu i~ iliskisinden cikar.
Yonetirn egitimi 90k onemlidir.

Ogretmen 12:
Cahsma arkadaslan, okulun baz1
yetersizlikleri, yonetim egitimi
yetersizligi, okul-aile birliginin olmay1s1
ya da yetersizligi etkendir. Calisma
arkadaslan ile iletisimsizlik varsa okulda
birtakim sorunlar olabilir. Eger
uyumluluk varsa her sey daha giizel
ilerler. Okulun bazi yetersizlikleri
miidiirtin performansmi etkiler. Yonetim
egitimi yetersizligi onemlidir, Miidiir
olmak kolaydir ama iyi bir yonetici
olmak zor. Dengeyi saglamak en onemli

•
•
•
•
•
•

gelebilecektir.

egitim politikalan
calisma arkadaslan
okulun bazi yetersizlikleri
yonetim egitimi yetersizligi
okul-aile birliginin olmayisi ya da
yetersizligi
Bunlar 90k onemlidir.

Egitime 90k fazla siyasi
miidahale oldugu icin.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

egitim politikalan
cahsma arkadaslan
yonetirn egitimi yetersizligi
Egitim politikalan dusurur,
muduriin ciinku uymak zorunda
oldugu bir egitim politikasi vardir,
Cahsma arkadaslan ile aile gibi
oldugundan performansim
dusuriir. Bu is iliskisinden cikar,
Yonetim egitimi 90k onemlidir.

Calisma

arkadaslan

iliskilerin,

ile

i~ iliskisinden
aile

iliskisine

donii~tiigii icin,

calisma arkadaslan
okulun bazi yetersizlikleri
yonetim egitimi yetersizligi
okul-aile birliginin olmayisr ya da
yetersizligi
Tumu de mudurun calismasuu
etkiler.

Tum

bunlar

cahsmasmi

mudiirun
etkiledigi

gorevidir. Okul-aile birliginin olmayisi
ya da yetersizligi bir bakima etkilidir.
Tiimii de miidiiriin cahsmasuu etkiler.

4.8 Goril~menin 8. Sorusuna Yonelik ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri

ve

Ogretmenleri Aracrhgiyla Ortaya Cikan Bulgular
•

SORU 8: Sizce ilkokul inin performanslanm degerlendirmede dikkate ahnmasi
gereken yaklasnnlar neler olmahdir? Neden?

Tablo 4.8. 1: Arasnrmaya Kanlan Denetmenlere Yonelik Bulgular
Denetmen 1:
Egitim durumu, tecri.ibesi, ba~an
durumu, liderlik ozellikleri, yabanc1 dil
bilgisi, teknoloji kullamm1, egitim ile
ilgili ilgilendigi yenilikler, yaymlar
dikkate almmahdir. Hepsi de 90k
onemlidir.

•
•
•

•
•
•

•
•

Denetmen 2:

-

Verimli olu~una, yonetim becerisine,
mevzuati uygulay1~ma, motivasyon
edi~ine, karara katma durumuna, keiidini
geli~tiri12 geli~tirmedigine, lisanma
(ingilizce), egitimine devam edi12
etmedigine bakmah. Tum bunlar
mudiinin perfomansim ortaya cikanr,

Denetmen 3:

-

Okul miidurii goni.illi.i olmah, hizmeti!<i
katihmma, kendisine geli~im saglayacak
seminere katihmma ve goniillii olmasma
bakilmahdir, Bilgisayar ve yabanc1 dil
bilgisi olmah, kendisini gelistirmesi icin
tum gayretleri goriiniir bicimde yapmah.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Egitim durumu
Tecri.ibesi
Basan durumu
Liderlik ozellikleri
Yabanci dil bilgisi
Bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
Egitim ile ilgili ilgilendigi
yenilikler, yaymlar
Hepsi de bunlann
degerlendirmede 90k onemlidir.

Degerlendirmede

onemli

olduklan icin.

"

Verimli olusuna
Yonetim becerisine
Mevzuati uygulayisina
Motivasyonu saglamasma
Karam katma durumuna
Kendini gelistirip
gelistirmedigine,
Y abanci dil bilgisine
Turn bunlar rnudiiriin
perfomansmi ortaya 9~~anr.

Yoneticinin kauldigi hizmet ici
kurslar/seminerler
Goniillii olusuna
Y abanci dil bilgisine
Bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
Yoneticinin performansim
gelistirmek icin tiim bun1an
yapmalidir. Degerlendirme
esnasinda da bu olciitlere
bakilmahdir,

Mudiirun

performansmi

ortaya cikardigi icin .

Y oneticinin
performansiru gelistirmek

icin .
. Denetmen 4:
Yeniliklere ayak uydurabilmeli,
ilerlemeli. ~agdas tiim yenilikleri taki12
eder bir yapida olmah. Eksikliklerini,
gelistirmesi gereken yonlerine katki
saglamasina, hizmetici kurslara
katilmada isteklilik ve diizenlemesine
bakilmalidir. Yabanci di! ve bilgisayar
bilmezse bunu gelistirmeli. Miidiir bu
olcutlere uydugu takdirde performansmi
artinr.
Denetmen 5:
Kendi ile bans1k, i:igretmeni ile iyi iliski
icinde olan, liderlik, kendini gelistiren,
sosyal ve takim ruhu olan, bilgisayar,
internet, yabanc1 di! bilgisine
bakilmalidir. Tiim bunlar dinamik bir
egitim siirecinin ilerlemesi icin okul
miidiiriinde olmahdir.

•

•

•
•

•

Y eniliklere acik olmasma
Yoneticinin katildigi hizmet ici
kurslar
"
Y abanci di! bilgisine
Bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
Miidiir bu olcutlere uydugu
takdirde performansim artmr.
Performansmi

artirmak

icin.

•
•
•
•

•

•
•

•

Denetmen 6:

•

Yoneticinin katildigi hizmet ici kurslar,
yabanc1 di! bilgisi-,-alam ile ilgili ald1g1
i:idiiller, yi:ineticinin ya12tig1 bilimsel
yaymlar, yi:ineticinin kat1ld1g1 bilimsel
yaymlar onemlidir. Aynca i:igrenci
basans1 onemlidir, Bir miidiir okulun
sisteminden anlasihr, Degerlendirme,
denetim asagidan yukanya dogrudur,
Ogrenci basansi bu nedenle onemlidir.

•
•

•

•
•
•

Kendi ile bansik,
Ogretmeni ile iyi iliski icinde olan
Liderlik
Kendini gelistiren
Sosyal ve takim ruhu olan
Y abanci di! bilgisine
Bilgi iletisim becerisini
kullanmasma(bilgisayar vb.)
Tiim bunlar dinamik bir egitim
siirecinin ilerlemesi icin okul
miidiiriinde olmahdir.

Yoneticinin katildigi hizmet ici
kurslar
Y abanci di! bilgisi
Alam ile ilgili aldigi oduller
Yoneticinin yaptigi bilimsel
yaymlar
Yoneticinin katildigi bilimsel
yaymlar
Ogrenci basansi
Bir miidiir okulun sisteminden
anlasihr. Degerlendirme, denetim
asagidan yukanya dogrudur.
Ogrenci basansi bu nedenle
onemlidir.

Egitim siirecini ilerlemesi
icin,

Okulun gelisimi icin .

Tablo 4.8. 2: Arastirmaya Katilan Ydnetieilere Yonelik Bulgular
Miidiir 1:

•

Yoneticinin katildigi hizmet ici kurslar,
onemlidir, Yoneticinin gelisimi icin bu
gereklidir.

•

Miidiir 2:

•

Yoneticinin okulunu gelistirme
diizeyine, i:igrenci basansma

•

•

Yoneticinin katildigi hizmet ici
kurslar
Yoneticinin gelisimi icin bu
gereklidir.

Y oneticinin gelisimi icin.

Okulunu gelistirme diizeyine
Ogrenci basansma
Yoneticinin katildigi hizmet ici
kurslara katilmasi onun basanh

Cahstigi kurumu ileriye
tasiyip tasimadiguu

oldugu anlamma gelmez. Yi:inetici
cahstig; kurumu nereden aldi ve
nereye gotiirdu i:inemlidir.

bakilmalidir. Yi:ineticinin katildigi
hizmet ici kurslara katilmasi onun
. basanh oldugu anlamma gelmez.
Yi:inetici cahstigr kurumu nereden aldi
ve nereye goturdu i:inemlidir.
Mudur 3:

•

Yi:ineticinin katildigi hizmet ici kurslar,
yabanc1 di! bilgisi, alam ile ilgili ald1g1
i:idiiller, yi:ineticinin ya12ttg1 bilimsel
yaymlar, yi:ineticinin kattld1g1 bilimsel
yaymlar i:inemlidir. Hizmetici kurslar
i:inemli, gelismeleri takip etmeli.egitim
gelisen bir surectir o nedenle yenilikler
takip edilmeli.

•
•
•

Mudur 4:

•

Yi:ineticinin kanldigi hizmet ici kurslar,
yabanc1 dil bilgisi, alam ile ilgili ald1g1
i:idiiller, yi:ineticinin ya12t1g1 bilimsel
yaymlar, yi:ineticinin katild1g1 bilimsel
yaymlar i:inemlidir. Bunlar miidiinin
meslegi ile olan ilgisini gi:istermektedir.
Performansma katki saglar,

•
•
•
•

Mudur 5:

•

Yi:ineticinin katildigi hizmet ici kurslar,
yabanc1 dil bilgisi, alam ile ilgili ald1g1
i:idiiller, yi:ineticinin ya12tig1 bilimsel
yaymlar, yi:ineticinin kattld1g1 bilimsel
-·--yaymlar i:inemlidir. Egitim ile ilgili
gelisimler i:inemlidir.

•
•
•

•
•

•

•

•

Miidiir 6:

•

Yi:ineticinin katildigi hizmet ici kurslar,
alam ile ilgili ald1g1 i:idiiller, yi:ineticinin
ya12tig1 bilimsel yaymlar, yi:ineticinin
kattld1g1 bilimsel yaymlar i:inemlidir.
Yiiksek lisansa bakilmah. Miidiir
mutlaka kendini gelistirmelidir,

•

•
•
•
•

Yi:ineticinin katildigi hizmet ici
kurslar
Y abanci dil bilgisi
Alam ile ilgili aldigi oduller
Yi:ineticinin yapngi bilimsel
yaymlar
Y i:ineticinin kanldigi bilimsel
yaymlar
Hizmetici kurslar i:inemli,
gelismeleri takip etmeli.egitim
gelisen bir surectir o nedenle
yenilikler takip edilmeli.
Yi:ineticinin katildigi hizmet ici
kurslar
Y abanci dil bilgisine
Alam ile ilgili aldigi odiiller
Yi:ineticinin yaptigi bilimsel
yaymlar
Yi:ineticinin katildigi bilimsel
yaymlar
Bunlar mudurun rneslegi ile olan
ilgisini gi:istermektedir.
Yi:ineticinin katildigr hizmet ici
kurslar
Y abanci di! bilgisine
Alam ile ilgili aldigr oduller
Yi:ineticinin yaptigi bilimsel
yaymlar
Yi:ineticinin katildigi bilimsel
yaymlar
Egitim ile ilgili gelisimler
i:inemlidir.
Yi:ineticinin katildigi hizmet ici
kurslar
Alam ile ilgili aldigi odiiller
Yi:ineticinin yapngi bilimsel
yaymlar
Yi:ineticinin katildigi bilimsel
yaymlar
Yiiksek lisansa
Miidiir mutlaka kendini
gelistirmelidir.

Tablo 4.8. 3: Arastirmaya Kanlan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
Ogretmen 1:
Kattld1g1 hizmetici kurslar, yabanci dil

•
•
•

Katildigi hizmetici kurslar
Kendi i:igretmeninin goriisu
okul , ogrenci basansi

gormek icin,

Egitimin yeniliklerini
yakalayabilmek

icin.

Mudiiriin meslegi ile olan
ilgisini gormek icin,

Egitimin yeniliklerini
yakalayabilmek

icin.

Miidiirun kendini
gelistirip gelistirmedigini

gormek icin .

gereklidir ama illa ki iyi bir yonetici
olmasi icin yabanci di! bilmesi
.gerekmez, Ancak bilimsel yaymlan
takip edecekse gereklidir. Ancak boyle
yapan oldugunu da diisunmuyorum.
Kendi i:igretineninin gi:iriisii ve okul ,
i:igrenci basans1 dikkate ahnmahdir.
Hizmetici kurslar da amacma hizmet
ediyorsa degerlendirmede bakilmahdir.
Hepsi de bunlann degerlendirmede cok
onernlidir.

•

Ogretmen 2:

•
•
•
•

Y abanci di! bilgisine
Kauldigi hizrnetici kurslar
Alam ile ilgili aldigi odiiller
Tum bunlar mudurun
perfomansuu ortaya cikanr.

Ogretmen 3:

•

Yoneticinin kauldigi hizmet ici kurslar,
yabanc1 di! bilgisi, alam ile ilgili ald1g1
i:idiiller, yi:ineticinin yaphg1 bilimsel
yaymlar, yi:ineticinin katild1gi bilimsel
yaymlar dikkate almmahdir. Bunlara
belli bir emek harcamyor. Belli bir
egitimden gecerek ya da kendisi zaman
ayirarak bilgisinin uzerine bir seyler
koyarak yaptigi isi oldugu icin hence -degerlendirilmesi gerekir. Aynca okulun
kazand1gi basanlann da mudurim etkisi
vardir, Yoneticinin performansuu
gelistirmek icin tum bunlan yapmahdir,
Degerlendirrne esnasmda da bu olcutlere
bakilmahdir,

•
•
•

Yoneticinin katildigi hizmet ici
kurslar/seminerler
Y abanci dil bilgisi
Alam ile ilgili aldigi odiiller
Yoneticinin yaptigi bilimsel
yaymlar
Yoneticinin katildigi bilimsel
yaymlar
Ogrenci basansi
Okulun kazandigi basanlar
Yoneticinin performansrm
gelistirmek icin tum bunlan
yapmahdir, Degerlendirrne
esnasmda da bu olciitlere
bakilmahdir,

Ogretmen-l:

•

Yoneticinin katildigi hizmet ici kurslar,
alam ile ilgili ald1g1 i:idiiller, yi:ineticinin
yaphg1 bi!1msel yaymlar, yi:ineticinin
kahld1g1 bilimsel yaymlar dikkate
almmahdir. Yabanci di! mutlaka
olmazsa olmaz degildir, Mudur bu
olcutlere uydugu takdirde performansmi

•
•

Tum bu sayilanlara sahip bir miidur
olmadigim dusunuyorum. Ancak surekli
kendini gelistiren bir mudiirun
performansi arti yonde artar. Yabanc1 dil
bilgisi arti bir donammdir. Ancak
dikkate almabilir. Tum bunlar muduriin
perfomansim ortaya cikanr. Katild1g1
hizmetici kurslar da dikkate ahnmalidir.
Alam ile ilgili ald1gi i:idiil varsa tabii ki
dikkate almmahdir, Tum bunlar
miidurun perfomansmi ortaya cikanr,

Hepsi de bunlann
degerlendirmede eek onemlidir,

Degerlendirmede

onemli

olduklan icin.

•
•
•
•

•
•

Yoneticinin kauldigi hizmet ici
kurslar/seminerler
Alam ile ilgili aldigi odiiller
Yoneticinin yaptigr bilimsel
yaymlar
Yoneticinin katildrgi bilimsel
yaymlar
Mudiir bu olcutlere uydugu
takdirde performansnu artmr.

Mudurun

performansmi

ortaya cikardigi icin,

Yoneticinin
performansuu gelistirmek
icin,

Yoneticinin
performansuu gelistirmek
rein.

artmr.
Ogretmen 5:

•

Yoneticinin katildigi hizmet ici kurslar,
alam ile ilgili ald1g1 odiiller, yoneticinin
yapt1g1 bilimsel yaymlar, yoneticinin
katild1g1 bilimsel yaymlar dikkate

•
•

almmahdir. Aldigi odiil yoneticinin ne
kadar etkili oldugunu gosterir, bu oduh;
bosuna almarrnstir. Yaptigi bilimsel
yaymlar onun ne kadar genis fikirli
oldugunu gosterir. Yabanci dil en az
gereklidir.

•

•

Ogretmen 6:

•

Yoneticinin kanldigi hizmet ici kurslar,
yabanc1 dil bilgisi onemlidir. Bence bir
mudurun egitim yonetimi konusunda bir
bilgisi olmah. Yoneticilik bambaskadir,
Eskiden bu egitimi almadiysa sonradan
mutlaka almahdir. Yabanci dil artik sart.
Donarumh olunmasi _g_iizel olur.
· ·- -·
Ogretmen 7:

•
•

Yoneticinin katildigi hizmet ici
alam ile ilgili ald1g1 odiiller
almmahdir, Bunlan yapmissa
bir seyler katmisur. Bunu
dikkate almmalidir.

•

kurslar,
dikkate
kendine
nedenle

•
•

Yoneticinin katildigi hizmet ici
kurslar
Alam ile ilgili aldigi oduller
Yoneticinin yaptigi bilimsel
yaymlar
Yoneticinin kanldigi bilimsel
yaymlar
Aldigi odiil yoneticinin ne kadar
etkili oldugunu gosterir, bu odiilii
bosuna almarmstir. Yaptigi
bilimsel yaymlar onun ne kadar
genis fikirli oldugunu gosterir.

Yoneticinin kauldigi hizmet ici
kurslar
Y abanci dil bilgisi
Mudiirun egitim yonetimi
konusunda bir bilgisi olmah.
Donammh olunmasi giizel olur.

Yoneticinin katildigr hizmet ici
kurslar
Alam ile ilgili aldigi odiiller
Bunlan yapmissa kendine bir
seyler katmistir. Bunu nedenle
dikkate almmahdir.

Miiduriin

performansmi

ortaya cikarmak icin,

Egitimin gelismesi icin,

Miidtiriin

kendini

gelistirmesi icin,

Ogretmen 8:

•

Yoneticinin kanldigi hizmet ici kurslar,
alam ile ilgili ald1g;i odiiller, yonetidiiin
yaptJg1 bilimsel yaymlar, yoneticinin
katild1g1 bilimsel yaymlar dikkate
ahnmalidir. Kendisini gelistirmesi
acismdan hizmet ici kurslar onemlidir.
Yabanci dil biliyorsa artidir ama ilia ~
gerekmez.

•
•

Ogretmen 9:

•

Yoneticinin katildigi hizmet ici kurslar,
alam ile ilgili ald1g1 odiiller, yabanc1 dil
bilgisi,
yoneticinin
yaptig1 bilimsel
yaymlar, yoneticinin kat1ld1g1 bilimsel
yaymlar dikkate almmalidir, Cunkii bir
yoneticinin kendini gelistirmesi lazim.
Egitim gelisimseldir, Bunu yakalamasi
gerekir.
Ozellikle
hizmetici
kurslar

•
•

•
•

•
•
•

Yoneticinin katildigi hizmet ici
kurslar
Alam ile ilgili aldigi oduller
Yoneticinin yaptigi bilimsel
yaymlar
Y oneticinin katildigi bilimsel
yaymlar
Kendisini gelistirmesi acismdan
bunlar onemlidir,

Yoneticinin katildigi hizmet ici
kurslar
Alam ile ilgili aldigi odiiller
Yoneticinin yaptigi bilimsel
yaymlar
Yoneticinin katildigi bilimsel
yaymlar
Yabanci dil bilgisi
Cunku bir yoneticinin kendini
gelistirmesi Iazim, Egitim
_g_eli~imseldir.

Mudiiriin

kendini

gelistirmesi icin.

Hem

kendinin

hem

egitimin gelismesi icin,

de

kendini gelistirecektir,
bir artidir.

Digerleri kendine

Ogretmen 10:

•

Yoneticinin kauldigi hizmet ici kurslar,
alam ile ilgili ald1g1 odiifler, yoneticinin
ya12ttg1 bilimsel yaymlar, yoneticinin
kattld1g1 bilimsel
dikkate
yaymlar
almmahdir,
Hepsi de yonetici lylll
onemli artilardir.

•

Ogretmen 11:

•

Yoneticinin katildigt hizmet ici kurslar,
alam ile ilgili ald1g1 odiiller, yoneticinin
ya12t1g1 bilimsel yaymlar, yoneticinin
kat1ld1g1
bilimsel
yaymlar
dikkate
ahnmahdir. Hizmet ici kurslar, oduller
kendi gelisimi acismdan cok onernlidir.

•

•

Ogretmen 12:

•

Yoneticinin katildigi hizmet ici kurslar,
ygbanc1 dil, alam ile ilgili ald1g1 odiiller,
yoneticinin ya12t1g1 bilimsel yaymlar,
yoneticinin kat1ld1g1 bilimsel yaymlar
dikkate almmahdir, Gelisen diinyada
insan kendini yenilemelidir. Yabanci dili
bilmesi kendini gelistirrnesi, arastirma
yapmasi acismdan onemlidir.

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Yoneticinin kauldigi hizmet ici
kurslar
Alam ile ilgili aldigi odiiller
Yoneticinin yaptigi bilimsel
yaymlar
Yoneticinin kanldigi bilimsel
yaymlar
Hepsi de yonetici icin onemli
artilardir.

Yoneticiye

arti

deg er

kattiklan icin,

Yoneticinin katildigi hizmet ici
kurslar
Alam ile ilgili aldigi oduller
Yoneticinin yaptigi bilimsel
yaymlar
Yoneticinin katildigr bilimsel
yaymlar
Hizmet ici kurslar, odiiller kendini
gelisimi acismdan cok onemlidir.

Yoneticinin gelisimi icin.

Yoneticinin katildigi hizmet ici
kurslar
Y abanci dil bilgisi
Alam ile ilgili aldigi odiiller
Yoneticinin yaptigr bilimsel
yaymlar
Yoneticinin katildigi bilimsel
yaymlar
Gelisen diinyada insan kendini
yenilemelidir.

Yoneticinin

kendini

gelistirrnesi icin.

4.9 Gtirii~menin 9. Sorusuna Ydnelik Ilkokul Denetmenleri, Ytineticileri ve
Ogretmenleri Aracrhgryla Ortaya Cikan Bulgular
•

SORU 9: Sizce ilkokul inin performanslanm degerlendirme

sonuclanndan nasil

yararlamlmahdir? Neden?

Tablo 4.9. 1: Arasnrmaya Kanlan Denetmenlere Yonelik Bulgular
Denetmen 1:
Hizmet ici egitimi sa12tamada, miidur
alum kriterlerini belirlemede, belli bir
smmn iizerinde ise odiil, altmda ise

•
•
•

Hizmet ici egitimi saptamada
Miidiir ahmi kriterlerini
belirlemede
Belli bir smmn iizerinde ise odul,
altmda ise eksiklikleri gidermede

Performansm

daha etkili

eksiklikleri gidermede onlemler
almmah. Performansm daha etkili
olabilmesi icin onemlidir.

•

Denetmen2:

•

Performansi iyi olam tesekkiir belgesi ile
onure etmek onemli. Eger belli
eksiklikleri varsa planh bir hizmetici
egitim verilmeli, bir sans verilmeli, bu
sure zarfmda olmuyorsa o zaman
gorevine son verilmeli. Ilkokul inin
yetistirilmesi ile ilgili bir egitim
verilmediginden gorevine son vermek
yerine gelistirilmesine izin vermek
gerekir.

•

Denetmen 3:

•

Odiil olmasi acismdan sikmti var. Eger
tarafsiz olarak 10 kisiden olusmus bir
kurul varsa odiil olabilir. Bazi kriterlerle
objektifbir olcum olabilir. Rotasyon
olabilir; iyi bir okulda gosterdigi
performansla eksikleri fazla olan bir
okulda gosterdigi performansm ne
olacagma bakilmah, Perforrnansi kotu
olan mudiiru kazanma yoluna gidilmeli,
dikkate ahnmah, dusunme yoluna
gidilmeli ve sonunda da bir yaptmm
olmah.

•
•

Denetmen4:
Odiillendirme onemli, cahsan kisiyi
odullendirme olmah. Omek olana mevki
viikselmesi, nakil, ucret, Y!)rtd1s1
gorevlendirmesi ve derece/kademe
ilerlemesi olabilir. Performansi kotu olan
biri uyanlmah ve siirekli takip
edilmelidir. Performansm daha etkili
olabilmesi icin tum bunlar onemlidir.

•

•
•
•

•
•
•
•

onlemler almmasmda
Performansm daha etkili
olabilmesi icin onemlidir.

Belli bir simnn uzerinde ise odul,
altmda ise eksiklikleri gidermede
onlemler almmasmda
ilkokul inin yetistirilmesi ile ilgili
bir egitim verilmediginden
gorevine son vermek yerine
gelistirilmesine izin vermek
gerekir.

Bazi kriterlerle objektifbir
odullendirme
Rotas yon
Performansi kotu olan miidurii
kazanma yoluna gidilmeli
Objektif bir degerlendirmeden
cikacak sonuc performansm
ortaya konmasi acisindan 90k
onemlidir.

Derece/kademe ilerlemesinde
Mevkii yiikselmesind
Odullendirmede
Yurt d1~1 gorevlendirmelerde
Nakillerde
Performansi kotu olan biri
uyanlmah ve siirekli takip
Performansm daha etkili
olabilmesi icin tum bunlar
onemlidir.

olabilmesi icin.

Miidiirii kazanmak icin,

Miiduru kazanmak icin,

Performansm

daha etkili

olabilmesi icin.

C

Denetmen 5:

•

Oncelikle performansm1 idareci ile
paylasmah, olumlu yonlerini disanya
cikarmah. Performansi kotu olan biri
icin yaptmmlar yasada var ama
uygulanmaz. Kadrolanma asamasmda 1

•
•

Olumlu yonlerinin yoneticiye
soylenmesi
Performansi dusukse ikaz yoluyla
uyarma
Performansm daha etkili
olabilmesi icin tum bunlar
onemlidir.

Performansm

daha etkili

olabilmesi icin.

yil ertelenebilir, ikaz yoluyla uyanhr
ancak gi:irevine son verilmez.
Performansm daha etkili olabilmesi icin
tum bunlar onemlidir.
Denetmen 6:
Derece/kademe ilerlemesinde, mevkii
viikselmesinde, iicretle odiillendirmede,
yyrt d1s1 gorevlendirmelerde, nakillerde,
gorevlerine devam edi2 e_~meme
karannda uygulanabilir. Oduller beige
niteliginde olabilir. Performansi dusuk
ise konusulmali, bir sans verilmeli, en
son cezaya gidilmeli. Oncelikle
kazanmaya Qahslimah cunkii
motivasyon bozulabilir.

•

•
•
•
•
•

•

Derece/kademe ilerlemesinde
Mevkii yiikselmesinde
Ucretle odtillendirmede
,
Yurt d1~1 gorevlendirmelerde
Nakillerde
Gorevlerine devam edip etmeme
karannda
Performansi diisiik ise
konusulmah, bir sans verilmeli, en
son cezaya gidilmeli. Oncelikle
kazanmaya cahsilmah cunkii
motivasyon bozulabilir.

Motivasyonun
bozulmamasi icin.

Tablo 4.9. 2: Arasnrmaya Kanlan Ydneticilere Ydnelik Bulgular
Mudiir 1:
Derece/kademe ilerlemesinde,
odiillendirmede, uygulanabilir. Mutlaka
odiil ve ceza olmahdir, Performansi iyi
olmayan biri uyanlmah ve
yonlendirilmelidir, Ona yardim etmek,
rehberlik etmek gerekir.
Mudiir 2:
Yonetici boyle bir beklenti icerisine
girmemeli, onernli olan kendisinin ic
huzurudur. Ben bugiin neleri basardim
diye kendine sormah, aldigi cevaplar
olumlu ise o zaman ic huzuru vardir,
Motivasyon acismdan derece/kademe
ilerlemesinde, mevkii viikselmesinde,
ucretle odiillendirmede, yyrt d1s1
gorevlendirmelerde, nakillerde,
, •..
gi:irevlerine devam edi2 etmeme
karannda uygulanabilir. En azmdan
diger yoneticilere de tesvik olur. Mudiir
bilmesi gerekir ki performansi iyi
degilse bir yaptinrm olacak.
Miidur 3:
Derece/kademe
ilerlemesinde,
mevkii
viikselmesinde, ucretle odiillendirmede,
yyrt d1s1 gorevlendirmelerde, nakillerde,

•
•

•

•
•
•
•

•

•

Derece/kademe ilerlemesinde
Mutlaka odul ve ceza olmalidir.
Performansi iyi olmayan biri
uyanlmah ve yonlendirilmelidir.
Ona yardim etmek, rehberlik
etmek gerekir.

Mudiiru kazanmak icin.

Derece/kademe ilerlemesinde
Mevkii yiikselmesinde
Ucretle odiillendirmede
Yurt d1~1 gi:irevlendirmelerde
Nakillerde
Gorevlerine devam edip etmeme
karannda
En azmdan diger yoneticilere de
tesvik olur. Miidiir bilmesi gerekir
ki performansi iyi degilse bir
yapunmi olacak.
Diger yoneticilere
olmasi icin,

•

•
•
•

•
•

Derece/kademe ilerlemesinde
Mevkii yiikselmesinde
Ucretle odiillendirmede
Yurt d1~1 gorevlendirmelerde
Nakillerde
Gi:irevlerine devam edip etmeme

tesvik

gi:irevlerine
devam
edip
etmeme
kararmda uygulanabilir. Ceza niteliginde
uyarma olmahdir, Performansi iyi olam
hizmetici kursa gonderme , kisa tatile
gonderme olabilir. Basanh mudure bir
kolaylik saglamrsa diger yoneticilere de
tesvik gelecektir. Basansiz mtidiiriin de
kademe ilerlemesi durdurulabilir, nakli
geciktirilebilir.

I

•

karannda
Ceza niteliginde uyarma olmahdir,
Performansi iyi olam hizmetici
kursa gonderme , kisa tatile
gonderme olabilir. Basanh
miidiire bir kolaylik saglamrsa
diger yoneticilere de tesvik
gelecektir. Basansiz mudurun de
kademe ilerlemesi durdurulabilir,
nakli geciktirilebilir.

Diger yoneticilere tesvik
olmasi icin.
Miidiir 4:
Derece/kademe ilerlemesinde, mevkii
yiikselmesinde, iicretle i:idiillendirmede,
yurt d1s1 gi:irevlendirmelerde, nakillerde,
gi:irevlerine devam edip etmeme
karannda uygulanabilir. Bu oduller
saglamrsa biiyiik bir motivasyon olur.
Performansi iyi olmayan biri icin
sorgulanmah, kokenine inilmeli, neden
kotudur diye, performansmi ilerletmek
icin ona yardimci olunmah.

Miidiir 5:
Performans1 iyi degilse muhakkak
si:iylenmeli ki, bu yi:inde kendini
gelistirmelisin diye. Niyeti varsa
yukanya cekilecek, eger yoksa gi:irevden
almsm. Derece/kademe ilerlemesinde,
yurt d1s1 gi:irevlendirmelerde, nakillerde,
gi:irevlerine devam edip etmeme
karannda uygulanabilir.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Derece/kademe ilerlemesinde
Mevkii yiikselmesinde
Odullendirmede
Yurt d1~1 gorevlendirrnelerde
Nakillerde
Gorevlerine devam edip etmeme
karannda
Performansm iyilestirilmesi icin
arastmlmah ve ona yol
gosterilmeli
Bu oduller saglarnrsa buyuk bir
motivasyon olur.

Motivasyonun
saglanmas1 i9in.

Derece/kademe ilerlemesinde
Yurt d1~1 gorevlendirmelerde
Nakillerde
Gorevlerine devam edip etmeme
karannda
Gayretli olan daha da gelistirilsin,
erformansm daha etkili olabilmesi
icin tum bunlar onemlidir.
Performansm

daha etkili

olabilmesi icin.
Gayretli olan daha da gelistirilsin,
Performansm daha etkili olabilmesi icin
tum bunlar onemlidir.
Mudiir 6:
Derece/kademe
ilerlemesinde,
mevkii
yiikselmesinde,
i:idiillendirmede,
yurt
d1s1 gi:irevlendirmelerde,
gi:irevlerine
devam
edip
etmeme
karannda
uygulanabilir. Oduller belge niteliginde
olabilir. Performansi diisuk ise kademe
ilerlemesinin duracagiru bilmelidir.

•
•

•
•

•

•

Derece/kademe ilerlemesinde
Mevkii yiikselmesinde
Odiillendirmede
Yurt d1~1 gorevlendirrnelerde
Gorevlerine devam edip etmeme
karannda
Oduller belge niteliginde olabilir.
Performansi dusuk ise kademe
ilerlemesinin duracagmi
bilmelidir.

Tablo 4.9. 3: Arastirmaya Katilan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
Ogretmen 1:
Ki~inin kendisini degerlendirmesi
acismdan kullamlabilir. Eksik yonlerini
gidermesi acismdan, Adaletli bir
degerlendirme olsun ki herkes buna
inansm ve V]Jrtd1~1 gorevlendirme ve
ucretle odiillendirme olsun.
Performansm daha etkili olabilmesi icin
onemlidir,

Yurt d1~1 gorevlendirmede
odullendirme
Performansm daha etkili
olabilmesi icin onemlidir,

•
•

Derece/kademe ilerlemesinde
Mevkii yiikselmesinde
Odullendirmede
Yurt d1~1 gorevlendirmelerde
Nakillerde
Kurslara yonlendirme
Tum bunlar diger i de motive
etmesi acismdan onemlidir.

•

Ogretmen 2:
Gorevine devam edip etmeme karan
uygulanrnaz. Performansi iyi olan
miidiire nakil olarak odul verilebilir.
Diger i de motive etmesi acisindan
onemlidir. Yurt d1~1 gorevlendirmede
kullamlabilir. Derece/kademe
ilerlemesinde ve mevkii viikselmesinde
de olabilir. Performansi kotii olan bir
miidiire telkin yoluyla kurslar
onerilebilir, zorlanabilir.
Ogretmen 3:
Tum bunlar kullamlabilir.
Derece/kademe ilerlemesinde, mevkii
viikselmesinde, ucretle odiillendirmede,
Y]drt d1~1 gorevlendirmelerde, nakillerde
kullamlabilir. Performansi iyi olmayan
mudiirun nakillerde, baremici artismr,
mevki yiikselmesini bir durdurma
olabilir. Iyi ise mutlaka odul olsun.
Performansm daha etkili olabilmesi icin
tiim bunlar onemlidir.

•
•

•
•
•
•

•

Performansm

daha etkili

olmasi icin.

Dig er

de motive etmesi

rein.

-

•
•
•

.
•
•
•

Ogretmen-l:

•

Mudurun performansi iyi ise denetmen
olabilir yani mevkii yiikselmesi
acismdan. Y abanci dili ve performansi

•

•
•
•

Derece/kademe ilerlemesinde
Mevkii yiikselmesinde
Ucretle odullendirmede
Yurt d1~1 gorevlendirmelerde
Nakillerde
Nakillerde, baremici artisim,
mevki yiikselmesini durdurma
Performansm daha etkili
olabilmesi icin tum bunlar
onemlidir.

Mevkii yiikselmesinde
Odiillendirmede
Yurt d1~1 gorevlendirmelerde
Uyanlma yaptmmi
Performansm daha etkili

·----

Performansm

daha etkili

olmasi icin,

Performansm
olmasi icin.

daha etkili

iyi olan bir mudur yurt d1s1
gorevlendirmeye gonderilebilir,
Bakanhgm diizenleyecegi bir torenle
beige verilerek onure edilmeleri
saglanabilir, Diger yoneticilere
gudiileyici bir etki olur. Kotu olan
performans icin uyanlma yaptmmi
uygulanabilir. Denetmenler tarafmdan
mevzuata uygun olarak uyanlmasi ya da
yol gostererek yardim etmesi gerekir.
Performansm daha etkili olabilmesi icin
tiim bunlar onemlidir.
Ogretmen 5:
Mevkii yiikselmesinde, ucretle
odullendirmede, nakillerde
kullamlabilir. Performansi iyi olmayan
mudiir icin nakil, surekli rotasyon
olabilir. Goreve devam edip etmeme
karan 90k agirdir. izin gibi bir
odullendirme olabilir. Performansm
daha etkili olabilmesi icin tum bunlar
onemlidir.
Ogretmen 6:
Derece/kademe ilerlemesinde, mevkii
yiikselmesinde, ucretle odullendirmede,
yurt d1s1 gorevlendirmelerde, nakillerde,
gorevlerine devam edip etmeme
karannda uygulanabilir. Mutlaka odul
olmah. Derece/kademe ilerlemesi,
mevkii yiikselmesi kahci bir odul olur.
Performansi iyi olmayan bir miiduni
egitmek lazrm,

Ogretmen 7:

olabilmesi icin tum bunlar
onernlidir.

•
•
•
•
•
•

Mevkii yiikselmesinde
Ocretle odullendirmede
Nakillerde
izin verilmesi
Rotasyon
Performansm daha etkili
olabilmesi icin tum bunlar
onemlidir,

Performansm

daha etkili

olmasi icin,

•
•
•
•
•
•
•

Derece/kademe ilerlemesinde
Mevkii yiikselmesinde
Ucretle odullendirmede
Yurt d1~1 gorevlendirmelerde
Kursa gonderme
Nakillerde
Mutlaka odiil olmali.
Derece/kademe ilerlemesi, mevkii
yiikselmesi kalici bir odiil olur.
Performansi iyi olmayan bir
miiduru egitmek lazim.

•

Derece/kademe ilerlemesinde
Okulun odullendirilmesi
Uyarma yaptmrm
Mudur bir basan elde ettiyse
ogretmeni, velisi, ogrencisiyle
basarnusnr,

Performansm

Mevkii yiikselmesinde
Ocretle odullendirmede
Yurt d1~1 gorevlendirmelerde
Uyarma yaptmmi
Bunlar sevk acismdan onemlidir .
Performansi iyi olmayan bir
mudure uyanlma verilir, eksik
yonleri soylenir ve tekrar

Motivasyon icin,

•

Derece/kademe
ilerlemesinde,
okulun
odullendirilmesi
olmalidir. Mudur bir
basan elde ettiyse ogretmeni, velisi,
ogrencisiyle basamustir.T'erformansi
iyi
olmayan bir miidiire ihtar verilebilir.
Uyanhp
duzeltmesi
yoniinde
yonlendirilsin.

•
•

Ogretmen 8:

•
•

Mevkii
yiikselmesinde,
ucretle
odullendirmede,
yurt
d1s1
gorevlendirmelerde
uygulanabilir.
Bunlar
sevk
acisindan
onemlidir.
Performansi iyi olmayan bir miidiire

•
•
•

I

Performansm

daha etkili

olmasi icin.

daha etkili

olmasi icin,

uyanlma verilir, eksik yonleri soylenir
ve tekrar degerlendirilir.

degerlendirilir.

Ogretrnen 9:

•
•

Cahsanm bir odiilii olmasi gerekir.
Tesvik acismdan. insanlar belli bir
noktada artik takdir gormek ister. Arna
eger gorrniiyorsa motivasyonu duser.
Derece/kademe
ilerlemesinde,
mevkii
yiikselmesinde,
yurt
d1s1
gorevlendirmelerde,
nakillerde
uygulanabilir. Performansi iyi olmayan
bir
miidiini
gelistirme
yoniine
gidilebilir.ona oncelikle soylenmeli ve
ne yonii eksikse kurslar duzenlenir. 0
yonde gelistirilir.

•
•
•
•

Ogretmen 10:

1

•

Rotas yon
uygulanabilir.
Yerinin
degistirilmesi olabilir ve baska bir okula
gidip performansuu
orada gostermesi
gibi.
Ogretmen 11:
Derece/kademe
ilerlemesinde,
mevkii
yiikselmesinde,
yurt
d1s1
gorevlendirmelerde,
nakillerde,
gorevlerine
devam
edip
etmeme
karannda
uygulanabilir.
Ozellikle
gorevlerine devam edip etmeme karan
uygulanrnah, sik sik denetlenir, hicbir
ilerleme
yoksa
bu
olmah.
Derece/kademe
ilerlemesinde,
mevkii
yiikselmesinde,
yurt
d1~1
gorevlendirmelerde,
nakillerde
diger
yoneticilere tesvik olur. Aksi olursa is
yapacak
miidiir is yapmaktan
da
vazgecer. Hicbir odul, ceza yoksa niye
ugrasayim der.
Ogretmen 12:
Derece/kademe ilerlemesinde, mevkii
yiikselmesinde, yurt d1s1
gorevlendirmelerde, nakillerde
uygulanabilir. Iyi performansa sahip
mudurun derece/kademe ilerlemesi ve
mevkisi yiirutulur diger yoneticilere
tesvik olur, iyi olmayan icin ise
durdurulabilir. Performansi iyi olmayan
icin nakli durdurulabilir veya daha uzak
bir yere gonderilebilir.

•

1

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mevkii yiikselmesinde
Nakillerde
Yurt d1~1 gorevlendirmelerde
Derece/kademe ilerlemesinde
Gelistirilmeli
Calisanm bir odiilu olmasi gerekir.
Tesvik acismdan, insanlar belli bir
noktada artik takdir gorrnek ister.
Arna eger gormiiyorsa
motivasyonu diiser.

I

Tesvik icin.

Rotasyon uygulamasmda
Y erinin degistirilmesi olabilir ve
baska bir okula gidip
performansiru orada gostermesi
gibi.

Mevkii yiikselmesinde
Nakillerde
Yurt d1~1 gorevlendirmelerde
Derece/kademe ilerlemesinde
Gorevlerine devam edip etmeme
karannda
Ozellikle gorevlerine devam edip
etmeme karan uygulanrnah, sik
sik denetlenir, hicbir ilerleme
yoksa bu olmah. Derece/kademe
ilerlemesinde, mevkii
yiikselmesinde, yurt d1~1
gorevlendirmelerde, nakillerde
diger yoneticilere tesvik olur.

Mevkii yukselmesinde
Nakillerde
Yurt d1~1 gorevlendirmelerde
Derece/kademe ilerlemesinde
iyi performansa sahip mudunin
derece/kademe ilerlemesi ve
mevkisi yurutiiliir, iyi olmayan
icin ise durdurulabilir.
Performansi iyi olmayan icin nakli
durdurulabilir veya daha uzak bir
yere gonderilebilir,

Yoneticilere

tesvik

olmasi icin.

I

Yoneticilere

tesvik

olmasi icin,

4.10 Gorii~menin 10. Sorusuna Yonelik Ilkokul Denetmenleri, Yoneticileri ve
Ogretmenleri Aracihgiyla Ortaya Cikan Bulgular
•

SORU 10: Ilkokul inin performanslanmn gelistirilmesi yoniinde ne gibi oneriler
getirirsiniz?

Tablo 4.10. 1: Arasnrrnaya Katilan Denetmenlere Yonelik Bulgular
Denetmen 1:
Yoneticiler sorumlulugunun farkma vanp okullanm
sahiplenmelidirler. Muduriin her kosulda ve ortamda
yapmasi gerekenler mutlaka olmahdir. Her i:igrenciyi
ve cahsamm surekli gelistirmelidir. Eksiklik ne ise o
dogrultuda hizmetici egitim duzenlenmelidir,
Hizmetici egitime kanldigi saatlere bakarak onun
performansi icin art, puan eklenmeli. Yoneticinin
performansmm gelistirilmesinde bakanhgin destegi de
olmahdir.
Denetmen 2:
Y oneticilerin performanslanm gelistirme konusunda
performans degerlendirme formu gelistirilmelidir,
Destekleyici bir hizmetici egitim olmah, siirekli
performans1 izlenmeli gi:izlenmeli ve gelistirilmesi icin
kamt gosterip uzerinde durulmahdir.
Denetmen 3:
Yoneticinin yabanc1 dili, bilgisayar ve internet bilgisi
iyi degilse gelistirmeli. Hizmetici kurslara severek
katilmah. ~ahsma arkadaslan,-i:igrenciler, veliler ile
iliskileri iyi olmah. Aynca sivil toplum i:irgiitleri de
iliskileri iyi olmah. Adaletli ve esit bir bicimde
i:igretmenlerine davranmah. Egitim etkinliklerine
kendi de katilmah ki motivasyon da boylece gelissin.

•
•

Hizmetici egitim duzenlenmelidir.
Bakanhgin destegi de olmahdir .
Hizmetici egitime katildigi saatlere bakihp
art! puan verilebilir.

•

Performans degerlendirme formu
gelistirilmelidir,
Hizmetici egitim olmah .
Surekli performansi izlenmeli gozlenmeli ve
gelistirilmesi icin kamt gosterip iizerinde
durulmahdir,
Yabanci dili, bilgisayar ve internet bilgisi
gelistirilmeli.
Hizmetici kurslara katilmah .
Cahsma arkadaslan, ogrenciler, veliler ile
iliskileri iyi olmah. Aynca sivil toplum
orgiitleri de iliskileri iyi olmah.
Adaletli ve esit bir bicimde i:igretmenlerine
davranmah.
Egitim etkinliklerine kendi de katilmah ki
motivasyon da boylece gelissin,
Vizyon olusturup, planlama ile yurutulmesini
saglamahdir.

•

•
•

•
•
•
•
•

Denetmen4:
Performansm gelistirilmesi icin vizyon olusturup,
planlama ile yurutulmesini saglamalidir. Kaulimci bir
idareci olup takim ruhuna inanmah ve basansmi bu
yonde ilerletmelidir. Yenilikci, adaletli, bilimsel
cahsmalan ornek alan bir mudur olmahdir.
Denetmen 5:
Yoneticiler lider ve ornek olduklanm bilmelidirler.
Ogretmenleri ile iyi iliskiler kurmahdirlar, Tum
cahsanlan ile hademe de dahil takim ruhu olmahdir,
Denetmen 6:
Yonetici ile bakanhk arasmda giiven olmahdir, Deger
verme, saygi ve anlayis duzeyleri yiprandi, Bakanhk,

•

•

Tum calisanlan ile hademe de dahil takim
ruhu olmahdir.

•

Bakanhk, giiven duyulan, maddi ve manevi
katki, esit katki yapan olmah,
fiziki yapiya degil egitime cekilmelidirler.

•

giiven duyulan, maddi ve manevi katki, esit katki
yapan olmah. fiziki yapiya degil egitime
cekilmelidirler, Mudiire eksiklikleri sorulmah, bu
saye~de motivasyonu da artacaktir.

•

Miidure eksiklikleri sorulmah, bu sayede
motivasyonu da artacaktir.

Tablo 4.10. 2: Arastirmaya Kanlan Ydneticilere Yonelik Bulgular
Miidur 1:
Hizmetici kurslar olmahdir. Yetersizlik gi:irulen
yerlere rehberlik hizmetleri verilebilir.
-,
Miidiir 2:
Yoneticilerin performanslanm gelistirme konusunda
in iyi olanlannin degerli oldugunu gosterebilmektir.
-Ost ce desteklenmiyorsa nasil olsa bisey olmaz,
anlayisi ortadan kalkmah. Bu olursa motivasyon
diiser. Dayarusma ve isbirligi icinde bu degerlendirme
yapilmahdir. Odulve ceza ile her sey halledilir.
Mudiir 3:
Yoneticiler aldiklan kararlarda daireyi yanlannda
hissetmeli. Yoneticilere daha fazla yetki verilmeli.
Mtidiir d:
Bizlerin hedeflerine varrnamizi engelleyen en onemli
faktorlerden bir ogretmenlerdir. Okul kadrolannuzi
kendimizin olusturulmas1 firsan bize yaratihrsa
eminim ki cok daha iyi noktaya geliriz. Okuldaki
olumsuz ornek olanlan gonderme sansmuz olmahdir.
Miidiir 5:
Sadece dinleyerek kurslar olmasm, gi:izlemlere
gondersinler bizi. Yurt d1~1 gozlemler. Okullann
kendine ait butceleri olsun. Devletin kontrolunda
olsun.
Miidiir 6:
Performans degerlendirmeler baslasin. Eger arada
eksiklikler varsa hizmetici kurslarla bu giderilmelidir.
Olumlu performans gosterenlere beige ile
odullendirmeli.

•
•
•

•

Hizmetici kurslar olmah .
Yetersizlik gorulen yerlere rehberlik
hizmetleri verilebilir.
e odul ve ceza olmah.

•

Yoneticiler aldiklan kararlarda daireyi
yanlannda hissetmeli.
Yoneticilere daha fazla yetki verilmeli .
Okul kadrolanmizi kendimizin olusturulmasi
firsati yaratihrsa eminim ki 90k daha iyi
noktaya gelinir.

•

Okullann kendine ait bir butceleri olmah

•
•
•

Performans degerlendirme olmah
Hizrnetici kurslar olmah .
Beige ile odullendirmeler olmah .

•

Tablo 4.10. 3: Arastirmaya Kanlan Ogretmenlere Yonelik Bulgular
Ogretmen 1:
teknolojiden faydalanmaya cahsmalidir. Ogrencileri
ile ogretmenlerini daha iyi tammaya cahsmahdir.
Gerektiginde suufa giriQ da i:igrencilerindurumlanm
kendinin de gorebilmesi gerekir.

•

Ogretrnen 2:
Performansi yiiksek yoneticiler istiyorsak egitim
yonetimi alm1s olanlan secmek gerekir. Bir smavla
bagh kalmamah. Siyasilerin bu ise burnunu soktugunu
goriiyoruz. Eger tarndigi varsa bir mevki veriliyor,
aslmda miidiirun saygmhgim da zedeler. Egitim
bakanhgi, i:igretmenakademisi ile birlikte bir egitim
yoneticisi gelistirme program, acilmahdir. Buradan
cikan kisilerle performansm gelistirilecegi bellidir. Bu
hem egitim kalitesini artmr hem de egitim
kadrolannm daha uyumlu cahsmasina yo! acar. Aynca
egitim inin saygmhguu da artmr,

•

teknolojiden faydalanmaya cahsmahdir .

Egitim yonetimi duzenlenmelidir .

Ogretmen 3:

Yoneticinin hizmetici kurslara katilmah. Bilgi her yil
degismektedir, kesin dogru bilgi yoktur. Buna bagh
olarak gerek gerekse ogretmenler mutlaka kendilerini
gelistirmelidirler.
Ogretmen4:
Bakanhgin idarecilere hizmetici kurslar
di.izenlemelidir.Yine bakanligm okullara ayird1g1
katk1 daha 90k olmalidir. Bu anlamda yoneticilerin
daha 90k is yapmasma olanak saglayacaktir.
Ogretmen 5:
Ilkokul inin yuksek lisans almalanm, yonetim
becerileri konusunda kendilerini gelistirmelerini,
girisken bir yapiya sahip olmalanm oneririm. Mi.idi.ir
sadece ogretmeni degil maddi imkanlan da
yonetmelidir. Bulundugu koyun yaptsiru bilip girisken
ve sosyal olursa daha iyi yonetecektir. Yoneticilerin
kendilerini gelistirebilmeleri icin degerlendirmeden
sonra odul ve yaptmm olmahdir. Bunu hissedip ona
gore yoneticilik yapmahdirlar. Kendilerinden i.ist bir
mekanizma var ve kendileri de degerlendirilecegini
bilmelidirler. Ancak o zaman verimli olacagma inamyorum.
Ogretmen 6:
Var olan eksikler tamamlamrsa performans
yiikselecektir. Ornegin yoneticilerin maddi sikmtilan
giderilmelidir.
Ogretmen 7:
Ti.im yoneticiler kampa almarak egitilmelidir.
Ogretmen 8:
Arada bir yoneticiler toplamp kendi yaptiklan ile ilgili
paylasimda bulunabilir. -Oike d1~1 yoneticilerin
goruslerini ogrenebilirler, neler yapihr, nasil ilerlerler.
Bir de odul olmah.
Ogretmen 9:
Yoneticiler toplamp kamp di.izenlenebilirve paylas1m
yapihr. Sen ne yapiyorsun okulunda seklinde
konusulur, Ti.im bolgelerden katihmla etkinlikler
paylasihr,
Ogretmen 10:
Yoneticiler daha fazla yetkilerle donatilmalidir.
Egitimde daha fazla rol almahdir.
Ogretmen 11:
Katildigi hizmetici kurslar, odulleri, yaptigr isler
denetlendigi si.ireceperformanslan da daha iyiye
gidecektir. Kursa giden, arastmc1 olan mi.idi.ir mutlaka
gelisecektir.
Ogretmen 12:
Yonetim egitimi almalidir. Hizmetici kurslarla bu
giderilmelidir. Bilgisayar bilmeyen yoneticiler
kurslara katilmahdir,

•

Hizmet ici kurslara katilmahdirlar .

•
•

Hizmet ici kurslar di.izenlenmelidir.
Bakanhgm okullara ayirdigi katki
artmlmahdir,

•
•

Yi.ikseklisans yapmahdirlar.
Degerlendirmeden sonra odul ve yaptmm
olrnahdir.

•

Maddi biitce her okula aynlmadir .

•

Yoneticilerin egitilmesi gerekir.

•
•
•

Mi.idi.ir paylasum, bilgi ahsverisi yapilabilir .
Ulke d1~1 yoneticilerden bilgi alisverisi
yapilabilir.
Odiil olmah .

•

Mi.idi.ir paylasimi, bilgi ahsverisi yapilabilir .

•

Yoneticiler daha fazla yetkilerle
donatilmahdir.
Egitimde daha fazla rol alrnahdir.
Arasnnci olmah, kurslara katilmahdirlar .

•
•

•

•

Yonetim egitimi almahdir .
Bilgisayar bilmeyen yoneticiler kurslara
- katilmahdir.

l -
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Sn. Meltem Unbay,
Cihangir Diizova ilkokulu.

"ilkokul

Yoneticilerinin

Gorii~leri" konulu arastirmanm

Performanslarmm

Degerlendirilmesine

Iliskin

sorulan Talim ve Terbiye Dairesi Mudurlugu tarafmdan

incelenmis ve uygulanrnasmda bir sakmca gorulmemistir.
Anketi uygulamadan
tamamlandiktan

once okul mudurlukleri

sonra da anket sonuclanrun

ile temas kurulmasi

Mudurlugumuze

ve uygulama

ve Talim Terbive Dairesi

Mudurlugu'ne iletilmesi hususunda bilgilerinizi saygi ile rica ederim.
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