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ÖZET
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ DERS DENETİMLERİN
ÖĞRETMEN PERFORMANSINA VE VELİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
Eda YENEN
Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Yönetimi Denetimi Ekonomisi ve Planlaması
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Umut AKÇIL
Ocak 2018, 78 Sayfa

Bu araştırmanın genel amacı, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Ders
Denetimlerinin Öğretmen Performansına ve Veli Memnuniyetine Etkisini ortaya
koymaktır. Bunun yanında, okul öncesi öğretmenlerin görüşlerine göre yöneticilerin
gerçekleştirmiş olduğu ders denetimlerin ve öğretmenlerin performans düzeylerinin,
öğretmenlerin yaşı, görev yapılan eğitim kurumu, mesleki kıdemi ve okuldaki hizmet
süresi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya çıkarılması
hedeflenmiştir. Ayrıca, veli memnuniyet düzeylerinin, onların yaşı ve eğitim
durumları açısından farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi de hedeflenmiştir.
Bu araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında KKTC’de
bulunan, özel okulların okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul öncesi
öğretmenleri oluşturmaktadır.
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, 3 bölümden oluşan 5’li likert tipi
ölçek formu kullanılmıştır. Ölçek formunun birinci bölümünde ders denetimine
yönelik öğretmen görüşleri, ikinci bölümünde performans düzeyi belirleme ölçeği ve
üçüncü bölümde ise veli memnuniyet ölçeği bulunmaktadır. Ölçeklerin kullanım
izinleri ölçek sahiplerinden alınmıştır. Ölçeklerin uygulanması safhasında, KKTC
Milli Eğitim Bakanlığına başvurularak, gerekli izin onayı alınmıştır. Gerekli izinlerin
alınmasının ardından veriler toplanılarak SPSS 22 programında analiz edilmiş ve
bulgular tablolaştırılarak raporlaştırılmıştır.
Ortaya çıkan bulgular ışığında, okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinin
ders denetim düzeylerinin yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Yine, öğretmen
performansının ve veli memnuniyetinin de yüksek düzeyde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bazı değişkenler açısından ulaşılan sonuçlara göre, hizmet süresi daha
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az olan ve mesleğin ilk yıllarında olan öğretmenlerin ders denetimlerinin daha
yüksek düzeyde yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretmenlerin performanslarına yönelik ulaşılan sonuçlara göre, 18-23 yaş
ve 35 yaş ve üzerinde olan öğretmenlerin performansları daha yüksek olduğu
görülmektedir. Yine, mesleğe yeni başlamış olan öğretmenlerin performanslarının
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Veli memnuniyeti düzeyi ile ilgili sonuçlara göre ise eğitim seviyesi arttık
sonra memnuniyet düzeyinin de düştüğü sonucuna ulaşılmıştır.
Genel olarak ders denetim düzeyleri ile öğretmenlerin performans düzeyi
arasında pozitif (1) yönde ve orta düzeyde anlamlı sonuç ortaya çıkarken, ders
denetim düzeylerinin veli memnuniyetine olan etkisi ise anlamlı bulunamamıştır.
Ders denetimlerinin, genel olarak her yaştan ve her kademedeki okul öncesi
öğretmenlerinin

performanslarını

artıracak

şekilde

düzenlenmesi

önemli

görülmektedir. Yine kurum kalitesinin artması ve öğrencilerin daha iyi
yetiştirilebilmesi için öğretmen performansın her daim yüksek olması için çalışmalar
yapılmalıdır. Velilerin ders denetimlerine yönelik genel görüşlerinin anlamlı
çıkmaması noktasından hareketle, velilerinde öğrenme sürecine aktif katılımlarının
sağlanması, öğrenci kalitesinin ve kurumun kendini daha iyi geliştirmesi açısından
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Kurumları, Yönetici, Ders Denetimi, Öğretmen
Performansı, Veli Memnuniyeti.
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ABSTRACT
THE EFFECT OF ELEMENTARY SCHOOL PRINCIPALS’
INSTRUCTIONAL LEADERSHIP BEHAVIOURS TO ORGANIZATIONAL
ATTRACTIVENESS
Eda YENEN
Postgraduate Thesis, Inspection, Economy and Planning of Educational
Administration
Thesis Supervisor: Assist. Prof. Dr. Umut AKÇIL
January 2018, 78 page

The aim of this research is to show the effects of a class audit on teachers by
headmasters in preschool institutions. It also shows the level of control by the
headmasters on teachers conditions. This may include educational performance,
gender, age, educational instution, vocational seniority. Breifly, to analyze if
headmaster audits make difference in the teachers performance. However, course
audit effects has advantages and disadvantages.
This research focuses on pre-school educators based in the Turkish Republic
of Northern Cyprus (TRNC) during the 2017-2018 academic year.
During the research, a survey was conducted consisting of 3 questionnaires.
This was the main source of data collection. The first questionnaire is about the
teachers thoughts and views about class audits, the second part includes a
performace questionnaire and finally 5 stage likert style questionnaire about guardian
satisfaction. Permision to use results from this survey have been obtained from the
survey conductors.
After review of the survey by the Ministry of Education permision was
granted to conduct the survey on the selected educators. After permision was
granted, the results and data from the conducted survey were collected and
documented.
Pre-school educational institution administrators have a high level control of
course is observed when the findings of the study are evaluated. Also, it is concluded
that there is a high level of teachers performance and parent satisfaction.
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According to the reached results,the teachers who have less service period
the others and also teachers who are in the early years of their profession, the high
level course audit was concluded.
According to the results to achieved of teachers performances, teachers who
are between the ages 18-23 years, the age of 35 and over, they observed that
higher.In conclusion,teachers that are new to the their profession, they have high
performance.
Regarding the results of the level of parent satisfaction,at the same time we
have concluded that the

education level increased, the satisfaction level also

declined.
Between levels of course audit and teachers performance are positive when
significant results were revealed at the middle level. The level of course audit was
significantly not found on the parent satisfaction.
In general, the course audits will be organized to improve of all ages and at all
levels pre-school teachers. Also, they should be made more effort that the
performances of teacher is always high so they can increase the quaility of the
institution and students can be grown better. In the learning process,improvement
and development of institutions are important and parents has lack of significant
action to course audit so they have decided that all parents be an active participant
and increase the quality of students .

Keywords:

Pre-school

institutions,

Performance, Parent Satisfaction.

Administrator,

Course

Audit,

Teacher
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BÖLÜM I
GİRİŞ
Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları ve
sınırlılıkları belirtilmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında geçen bazı kavramların
tanımlarına yer verilmiştir.
1.1. Problem Durumu
Yapılan denetimin türüne ve hedeflerine, düzenlendiği hukuk kurallarının
koyduğu yapıya göre çok çeşitli kavramların etkisi altında kalan denetim, icra
edildiği alana göre farklı tanımlanmaktadır. Denetim birçok alanda, farklı
kaynaklarda, farklı tanımlarda ifade edilmiştir (Cengiz, 1992; Taymaz, 2005).
Denetmenlerin denetimin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmek için
yönetici, öğretmen ve diğer iş görenlerle tam bir işbirliği içinde çalışmaları
gerekmektedir. Sosyal bir olgu olan denetim, karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir.
Denetim daha çok insan ilişkilerine dayanmaktadır.
Birçok araştırma, öğrenci başarısını artırma amacına ulaşmanın öğretmenleri
mesleki olarak geliştirmekten geçtiğini belirtmektedir. Genel olarak öğrenci,
öğretmen, denetmen ve çalışan iş birliği ile hareket edilmesi gerektiği; bu şekilde
çözüme daha sağlıklı, doğru ve güvenilir olarak ulaşılabileceği vurgulanmaktadır.
Okulun etkililiği ve verimliliği açısından okul yöneticileri oldukça önemlidir.
Başarılı ve çalışkan bir yönetici okulu iyi idare ederek eğtim kalitesini üst seviyeye
çıkarma ya çalışmaktadır. Okulun geleceğini planlamak, yönünü belirlemek ve
okuldaki değişim çabalarını yönlendirmek okul yöneticilerinin sahip oldukları bilgi
ve becerilerle gerçekleşebimektedir. (Garies, Tschannen ve Moran, 2005).
Eğitim sisteminin geliştirilmesi için sistemin problemli noktaları konusunda
sağlıklı dönüt alınmasına ihtiyaç duyulmakta, öğretmen ile yöneticilere etkin
rehberlik yapılamasını sağlayacak bir denetim sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Eğitim sistemi kurumun temel taşıdır. Herhangi bir sorun olduğu zaman hemen
çözüm bulup yola devam edebilme gücüne sahip olunmalıdır. Fakat, sağlıklı bir
denetim sürecinde denetmenler kadar denetim geçiren iş görenlerinde yer alması ve
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kendi etkinliklerini değerlendirebilmeleri gerekmektedir (Ağaoğlu ve Karacan,
2004).
İnsan doğduğu andan itibaren bilinçli veya bilinçsiz, sistemli veya sistemsiz
olarak, çevresinde olup bitenleri anlamlandırma, anlama, öğrenme çabası
içerisindedir. Öğrendikleri bilgilerle, etrafına uyum sağlama amacınındadır. Kişi,
yaşamının her alanında öğrenme ihtiyacı içerisinde hayatını sürdürür.
Eğitim genel anlamda bilgi verme, bilgi alma, yetenekleri keşfetme ve
becerileri geliştirme süreci ya da daha geniş anlamda, önceden saptanmış belli
amaçlara göre insan davranışlarında gelişmeler sağlamaya yarayan belirli etkinlikler
dizisi olarak tanımlanabilir (Mucuk, 2003).
Performans,

çalışanın

vazifelerini

ne

ölçüde

yaptığı,

performans

değerlendirme ise çalışanın görevlerini ne ölçüde yaptığının tespit edilmesine yarar
ve eksikliklerinin belirlenmesine yardımcı olarak giderilmesi için konuya ilişkin
faaliyetlerin bulunma sürecinin tamamıdır. Çabaların başarıya ulaşılabilecek alanlara
yoğunlaştırılması için, çalışan ile kurum hedeflerinin uyumunun sağlanmasına,
kuvvetli ve zayıf yönlerin belirlenmesi performans değerlendirme şeklinde
özetlenebilir. Performans bireyin uğraşını ve yaptığı işe olan merakını sergilemesi
olarak düşünülebilir (Çetin, 2007). Performans değerlendirmesi kısa bir süreç
değildir ve öncelikle çalışanların örgütleri, üstleri ve kendileri tarafından belirlenmiş
olan hedeflere ne derece ulaştığının veya işin gerektirdiği sorumlulukları ne derece
kazandığının ölçülmesi sürecini içermektedir (Sertgöz, 2005). Belli bir işi yapan bir
iş görenin, uğraştığı işle istenilen hedeflere yönelik olarak ne kadar ulaşabildiğini ve
neyi ne kadar sağlayabildiğini, hem niceliksel hem de niteliksel olarak belirtilmesi
performans

değerlendirmesi

ile

yapılmaktadır.

Performans

ve

performans

değerlendirme bireyin iç dünyasını, işine olan bağlılığını ve yeri geldiğinde günlük
ruh hallerini de içine alarak yansıtan olgulardır (Çiftçi, 2007).
Performans yönetimi, çalışanların potansiyellerini en iyi şekilde ortaya
çıkarmak için motive edilerek, daha etkin sonuçlar alınmasını sağlayan bir
yönetimidir. Burada çalışan motivesini sağlamak önemli bir yer tutmaktadır. Başarılı
olabilmesi için bu sürecin güçlü bir yönetim anlayışına ve güçlü bir duruşa sahip
olması gerekmektedir.
Öğretmen kalitesini değerlendirmek için pek çok farklı denetim sistemi
bulunmaktadır. Genel olarak öğretmenlere geri dönütler ile farklı bakış açıları
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sağlayan “çoklu veri kaynakları ile değerlendirme sistemi” öğretmen performans
değerlendirme sisteminde daha fazla tercih edilmektedir.
Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan etkinliklerin programı ve
eğitimin ilkeleri ile ne derecede örtüştüğü, bu etkinlikler ile okul öncesi eğitimin
amaçlarına ulaşılma düzeyinin belirlenmesi, öğretmenin performansının ölçülmesi
nitelikli

bir

eğitim

için

oldukça

önemlidir.

Öğretmen

performansının

değerlendirilmesi, öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin sürekli güncellenmesi, eğitim
amaçlarının gerçekleşmesi, dolayısıyla tüm toplumun gelişimi açısından son derece
önemlidir. Bu noktada okul içindeki denetim faaliyetlerinden sorumlu olan okul
yöneticilerine büyük sorumluluk düşmektedir.
Okul yöneticisi, bir okulda çalışan öğretmenleri izleyip değerlendirmekle
görevli ilk amirdir. Onların verimli çalışmasını sağlamak, gelişim ihtiyaçlarını
belirlemek, buna yönelik eğitimler düzenlenmesinde etkili olmak, okuldaki diğer
yöneticilerle birlikte başta onun sorumluluğundadır.
Ders denetimi, eğitim amaçlarına ulaşmada son derece önemli rol oynar.
Bunun yanında ders denetimleri öğretmen performansını artırırken, öğrencinin
alacağı eğitiminin kalitesinin artması sağlanmakta dolayısı ile çervrelerce
memnuniyetin artması da sağlanmış olmaktadır. Böylesi bir zincirleme etkiye sahip
olan denetimin yöneticilerce sıklıkla ve dikkatlice yapılması önemli görülmektedir.
Kuzey Kıbrıs’ta çok fazla sayıda olan okul öncesi eğitim kurumlarının gerek
fizikî kapasite gerekse personelin nicelik ve nitelikleri, kurumların ortamları göz
önüne alındığında çok ta yeterli olmadığı yaygın bir kanıdır. Okul öncesi eğitim
kurumları oldukça fazla donanıma sahiptir ve çocular için gerekli tüm imkanı
sunabilecek nitelikte olması gerekmektedir. Aksi takdirde istenilen eğitim ortamı
hem öğretmen hem de çocuk için sağlanamamış olacaktır (Derman ve Başal, 2010).
Bunun

yanında,

okul

öncesi

eğitimin

kalitesini

yükseltecek

olan

öğretmenlerin, yöneticilerin uyguladığı ders denetimlerine ilişkin mevcut durumu
ortaya

koymak,

hedeflenen

eğitim

amaçlarına

ulaşmada

önemli

olduğu

düşünülmektedir.
Denetimin zincirleme etkisinin olduğu bilincinden yola çıkarak, okul öncesi
eğitimde hem yöneticilerin hem öğretmenlerin hem de velilerin görüşlerinin
incelendiği çalışmaların pek fazla olmadığı ve yetersiz kaldığı görülmektedir.
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Bu bağlamda yapılan bu araştırma ile okul içinde yapılan ders denetimlerin
öğretmen performansına ve veli memnuniyetine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
1.2. Problem Cümlesi
Bu çalışmada yanıtlanması beklenen temel soru; “Okul öncesi eğitim
kurumlarında görevli yöneticilerin uyguladığı

ders denetimlerin, öğretmen

performansına ve veli memnuniyetine etkisi ne düzeydedir?’’ şeklindedir.
1.2.1. Alt Problemler
1- Okul öncesi yöneticilerinin ders denetimleri ne düzeydedir?
2- Okul öncesi yöneticilerinin ders denetim düzeylerine yönelik öğretmen
görüşleri, öğretmenlerin;
a)

Yaşlarına göre,

b)

Eğitim düzeylerine göre,

c)

Hizmet süresine göre,

d)

Okuldaki çalışma süresine göre
farklılaşmakta mıdır?

3- Okul öncesi öğretmenlerini performansları ne düzeydedir?
4- Okul öncesi öğretmenlerinin performans düzeyleri;
a)

Yaşlarına göre,

b)

Eğitim düzeylerine göre,

c)

Hizmet süresine göre,

d)

Okuldaki çalışma süresine göre
farklılaşmakta mıdır?

5- Okul öncesi öğrenci velilerinin memnuniyetleri ne düzeydedir?
6- Okul öncesi öğrenci velilerinin memnuniyet düzeyleri;
a)

Yaşlarına göre,

b)

Eğitim düzeylerine göre,

c)

Kurumu seçme sebeplerine göre,
Farklılaşmakta mıdır?

7- Ders denetim düzeylerinin öğretmen performansına etkisi ne düzeydedir?
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8- Ders denetim düzeylerinin veli memnuniyetine etkisi ne düzeydedir?
1.3. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın genel amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında yöneticilerin
uyguladığı ders denetimlerinin öğretmen performansına etkisi ve velilerin kuruma
karşı memnuniyetlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Aynı zamanda yöneticilerin ders
denetim düzeylerinin belirlenmesi, öğretmen performanslarının belirlenmesi ve veli
memnuniyetdüzeyinin ayrı ayrı değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında bu
üç değişken arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek araştırmanın amaçları arasında
yer almaktadır.
1.4. Araştırmanın Önemi
Örgütlerin amaçlarını gerçekleştirmede, örgütün saptanan ilke ve kurallara
uygun işleyip işlemediğinin anlaşılması sürecine denetim denir (Aydın, 1993).
Öğretmenlik; güncel eğitim yaklaşımlarını takip ederek mesleki gelişmenin
sürekli olması gereken bir meslektir. Öğretmen olan kişi kendini sürekli geliştimeli
ve yenilikleri de yakından takipte etmelidir (Taylor, Yates, Meyer ve Kinsella, 2011).
Eğitim sürecinde girdi olarak sürece alınan bireyler beklendik yeterlilikler ile
donatılarak tekrar topluma çıktı olarak geri dönerler. Eğitim sisteminin kalitesi
topluma çıktı olarak sunulan bireylerin aile ve sosyal hayatlarında, bir üst eğitim
basamağında, beden ve ruh sağlıklarında ve mesleki performanslarındaki yeterlilikler
ile gözlemlenebilir (Bıçak ve Nartgün, 2009). Bu nedenle eğitim öğretim görevini
üstelenen öğretmenlerin sorumlulukları hayli fazladır.
Okul öncesi eğitim diğer eğitim basamaklarından genel işleyiş bakımından
farklılıklar göstermektedir. Okul öncesi eğitim bir çocuğun temel yapı taşının
oluşturulduğu, şekil verildiği yerdir. Bu nedenlerle okul öncesi eğitim veren
kurumlarda yapılan denetimler diğer eğitim basamaklarında yapıldığı gibi
yapılmamalıdır. Okul öncesi eğitim kurumları kendi iç dinamikleri doğrultusunda
okul öncesi eğitim alanında yeterli bilgi ve yeterliliğe sahip yöneticilerle
denetlenmelidir.
Veliler, eğitim sürecinin temel bileşenlerinden biridir. Çocuğun ilk sosyal
ortamı ailesidir. Dolayısı ile veliler eğitim sistemi içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Ailelerin çocuklarına ilişkin anlayışları, öğretme etkinliklerinin planlamasında yol
göstermektedir (Crozier, 2011).

6
Kuzey Kıbrıs’ta okul öncesi dönemde yapılan çalışmaların yetersizliği,
yapılan araştırmalarda ortaya çıkarmaktır. Mevcut araştırmalarda önemi üzerinde
durulan yöneticilerin ders denetimleri yapıp yapmadığı, bu denetimlerin düzeyinin ne
olduğu, denetimlerin öğretnmenlerin performansını artırıp artırmadığı ve eğitim
sisteminde önemli etkileri olan veli memnuniyetinin nasıl olduğu bilinmemektedir.
Bu neden yapılacak olan bu çalışma ile literatüre katkıda bulunacağımıza ve
ilgili değişkenler arası ilişkinin gücünü belirleyeceğimizden bu çalışma önemlidir.
1.5. Sınırlılıklar
2017-2018 güz dönemi eğitim yılında, KKTC’nin Lefkoşa bölgesinde
bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında görev alan öğretmenler ve bu okullara
devam eden öğrenci ailelerinin görüşleri ile sınırlandırılmıştır.
1.6. Tanımlar
Okul Öncesi Eğitim: 0-6 yaş arasındaki dönemi kapsayan, çocukların tüm
alanlardaki eğitimini sağlayan kurumdur.
Okul Öncesi Öğretmeni: Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan eğitim
fakültelerinin okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anasınıfı öğretmenliği ve çocuk
gelişimi ve okul öncesi öğretmenliğinden mezun eğiticilerdir (MEB, 2013).
Denetim: Yasal çerçeve ile kurum ve kuruluşlarda belirlenen amaç ve hedeflere
uygunluğunu planlanan esaslara göre ortaya koyma, rehberlikte bulunma,
giderilebilir eksiklikler için değişim ve gelişim için misyon ve vizyon kazandırma ile
ilgili öneriler getirme sürecidir (Demirtaş ve Güneş, 2002).
Performans: İşi yapan birey veya grubun, kurumsal ve kişisel hedeflere uygun
olarak ortaya koydukları nicel ve nitel çıktılar olarak tanımlanmaktır.
Eğitimde Performans Değerlendirme: İşi yapan birey veya grubun, kurumsal ve
kişisel hedeflere uygun olarak ortaya koydukları nicel ve nitel çıktılar olarak
tanımlanmaktır. Hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiğinin göstergesidir (Bilgin ve Taşçı,
2004).
Yönetim: Belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insanların
eyleme geçme sürecidir.

BÖLÜM II
KAVRAMSAL TEMELLER ve İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Bu bölümde, araştırmanın problemine ilişkin kavramsal bilgiler verilmeye
çalışılmıştır. Aynı zamanda araştırma konusu ile ilgili bazı araştırmalara yer
veilmiştir.
2.1. Kuramsal Temeller
2.1.1. Okul Öncesi Eğitim
0-6 yaş arası çocukların bilişsel, fiziksel, duygusal, öz bakım becerilerinin
gelişimini sağlamaya yönelik programlı, planlı yapılan her türlü eğitime ve bunların
yanında kişiliğini kazandığı ilk yere okul öncesi eğitim denilmektedir (Ural ve
Ramazan, 2007). Çocuğun dünyaya gözünü açmasıyla başlayan, çocukluk yıllarını
kapsayan ve ilkokul çağına kadar olan süreyi içine alan dönem olarak da farklı bir
şekilde tanımlayabiliriz. Oldukça zengin ve donanımlı çevresi ile çocukları zihinsel
ve sosyal açıdan okula ve hayata hazırlamaya çalışan bir eğitim sürecidir (Aral,
Kandır ve Yaşar, 2011).
Çocuğun aileden sonra ilk yalnız kalacacağı ve sosyalleşeceği yer, okul
öncesi eğitim kurumlarıdır. Okul öncesi eğitim, çocuğun aileden aldığı eğitimi
pekiştirmekte. Çocuğa yeni davranışlar kazandırmakta ve eksiklikleri gidermektedir.
Okul öncesi eğitimde çocukları, yaş grublarına uygun sınıflara ayrılarak eğitim
vermektedirler (Çetinkaya, 2006).
Çağımız gününde bu kurumlar giderek fazla önem kazanmaktadır. Çocukların
gelişiminin en hızlı ve en alıcı olduğu döneme denk gelmektedir. Bu hızlı gelişimi ve
değişimi ancak; çok iyi hazırlanmış bir eğitim programıyla çocukları tamamlamaya
çalışmak gerekmektedir. Eğitim kurumlarında hazırlanan faaliyetlerin, çocuğun
birçok gelişimine olumlu yönde katkı sağladığı gözlemlenmektedir. Günümüz
koşullarında çocukların iyi bir eğitim alması için bu kurumlar yaygınlaşmaya
başlamıştır. Çocuğun kişilik gelişimi üzerinde etkili olan okul öncesi eğitim
programı, sadece çocuğun kendi kültürünü geliştirmeyi değil, aynı zamanda değişik
kültür yapısındaki çocuklarında gelişim özelliklerini dikkate alan içinde bulunduğu
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eğitim sisteminin temel ilke ve prensiplerine bağlı alınılarak planlanması
gerekmektedir.
Çocukları eğitim hayatına hazırlayan okul öncesi eğitim kurumlarıdır.
Çocukların psikolojik olarak okula hazırlanmasında birçok etken vardır. Bunlar; okul
müdürünün ve öğretmenin davranışları, çalışan personelin hal ve tavırları, okudaki
diğer çocuklar ve çocuğun besleme kalitesine kadar önemlidir (Özçelik, 1996).

2.1.2. Okul Öncesi Eğitim Programı
Eğitimin en önemli ve unutulmaması gereken basamaklarından biri de iyi
düzenlenmiş bir eğitim programıdır. Program; toplumların, ülkelerin ve bireylerin
eğitim felsefelerinin, hedeflerinin ve ihtiyaçlarının hayata geçirilmesini ve bireyde
istendik davranışların gelişmesini sağlayan en önemli unsurdur (Demirel, 2013). Bu
nedenle çocukların gelişimlerinin en kritik dönemleri olan okul öncesi yıllarında
eğitimlerinin tesadüflere veya informal öğrenmelere bırakılması ciddi bir kayıp
olarak algılanmaktadır. Okul öncesi dönemde bütün gelişim alanlarında hızlı bir
gelişim yaşandığından, birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de okul öncesi
eğitim hızla yaygınlamaktadır (Öztürk, 2013). Okul öncesi eğitim, Milli Eğitim
Bakanlığının bünyesinde kurulan özel ve kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarıyla
sağlanmaktadır.
Okul öncesi kurumuna devam eden çocukların tüm gelişim alanlarını
destekleyerek ilkokula hazırlanmalarını sağlayan ve gelişimsel yetersizlikleri
önlemeyi amaçlayan okul öncesi eğitim programdır. Okul öncesi eğitim programını,
“doğumdan zorunlu ilköğretime kadar olan dönemdeki çocukların eğitimi için
gerçekleştirilecek hedefler ve hedef davranışlar, eğitim durumları ve değerlendirme
etkinliklerinden oluşan ayrıntılı bir plan” olarak tanımlanmaktadır (Çaltık, 2004).
Topluma, idareciye, öğretmene, veliye ve çocuğa kılavuzluk yaparak eğitimin nasıl,
nerede, ne zaman ve hangi içeriğe sahip olacağını; iyi hazırlanmış ve doğru bir
şekilde uygulanan okul öncesi eğitim programı belirlemektedir (Çaltık, 2004).
Program hazırlama dinamik bir süreç olup ve zamana, ihtiyaca ve bilimsel
gelişmelere göre sürekli bir değişim içerisinde bulunmaktadır (Demirel, 2013). Bu
nedenle yöneticiler değişimin farkında olmaları, gelişmeleri yakından takip etmeli ve
denetim sistemlerini de değişen programlar çerçevesinde yapması oldukça önemlidir.
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2.1.3. Okul Öncesi Öğretmeni
Öğretmenlik, toplumun kültürel, maddi ve manevi değerlerinin, bilgi
birikimlerinin gelecek nesillere taşınmasında önemli bir yere sahiptir. Çağdaş
toplumlarının en büyük çabası hızla değişen ve gelişen dünyaya günümüzde uyum
sağlayabilecek nitelikli bireyler yetiştirebilmektir. Bunu sağlayacak en temel
araçlardan biri de eğitimdir. Eğitim sisteminin en büyük parçası ve ayrılmaz parçası
ise şüphesizki öğretmenlerdir (Kuran, 2002).
Okul öncesi öğretmeni, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan eğitim
fakültelerinin okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anasınıfı öğretmenliği ve çocuk
gelişimi ve okul öncesi öğretmenliğinden mezun eğiticiler olarak tanımlanmaktadır.
(MEB, 2013).
Okul ortamında öz yeterlik duygusunun gelişmesini sağlayacak en önemli
kişi; kendisinden beklentilerin en üst düzeyde olduğu, okul öncesinde en önemli
etken olan öğretmenleridir.
Öğretmenlik mesleğinde başarıya ulaşmada en temel gerekliliklerden biri,
öğretmenin sahip olduğu yetkinlik inancıdır. Öğretmenler için öz yetkinlik; algılamış
olduğu yetkinlik düzeyinde olabilmektedir. İçsel bir algı olmakla birlikte öz yetkinlik
kavramına karşılık gelen yetkinlik duygusudur. Özetle, öğretmenin kendi
kapasitesini ve yeteneklerini değerlendirmesini öz yetkinlik içermektedir (Baloğlu ve
Karadağ, 2008).
Başarılı ve verimli bir öğrenme ortamını öğretmenin yaratması, eğitimöğretim ile ilişkilidir. Bu yetkinlik inancı öğretmenin geçmişte yaşadığı olumlu,
olumsuz dönütlerden etkilenmektedir (Tümkaya, 2014). Öğretmenlerin inançları,
düşünceleri ve motivasyonlarının niyeti üzerinde önemli bir rol oynadığı bilinmekle
birliktedir (Gencel, 2010).
Öğretmenlik mesleğinin gereklerini yerine getirmeleri öğretmenlerin yalnızca
aldıkları eğitimle ilgili değildir. Bunun yanı sıra meslekle ilgili düşünceleri ve
mesleğin gereklerini yerine getirmede kendilerine duydukları güvenle de yakından
ilgilidir. Bu durumda eğitim-öğretim öz yetkinliği yüksek olan öğretmenin, öğretimin
kalitesini olumlu yönde etkilemesi, belirlemiş olduğu yöntem ve tekniklerin amacına
uygun olması, öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlaması, yeni fikirlere
açık ve güçlüklere karşı sabırlı olması, verimli bir okul ortamının oluşturulmasında
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ya da okulların yeniden yapılandırılmasında etkili olması ve yeni fikirlere açık
olması beklenmektedir.
2.1.4. Denetim
Beach ve Reinhartz (2000) denetimi okul içindeki öğrenimi ve öğretimin
niteliğini arttırmak için öğretmenler ve diğer eğitimcilerin ortak, işbirlikli bir ilişki
içinde çalışmasını kapsayan ve öğretmenlerin kariyerleri boyunca gelişmelerine
katkıda bulunan karmaşık bir süreç olarak tanımlarken, bu sürecin taraflar için
sorunsuz geçmesinde iş birliğinin önemi vurgulanıyorken, Oliva ve Pawlas (2001)
öğretimin iyileştirilmesi konusunda öğretmenlere uzman yardımı sunma aracı olarak
görmektedirler. Öğretmenler öğrencilerin yol rehberi rolünü taşımaktadırlar. Sullivan
ve Glanz’a (2005) göre denetim, öğretmenleri öğrenci başarısını arttırmak ve
öğretimi geliştirmek amaçlı öğretimsel diyalogla meşgul etme sürecidir. Glatthorn
(1984) ise bu süreçte geri bildirimi ön plana çıkartarak denetimi, öğretmenlere sınıf
içi etkileşimleri hakkında geri bildirimde bulunarak ve bu geri bildirimleri öğretimi
daha etkin kılmak için kullanmalarına yardım ederek onların mesleki gelişimlerini
kolaylaştıran bir süreç olarak tanımlamaktadır. Nolan ve Hoover (2008); öğretmen
denetimini, öğretmen performansında iyileşmeyi ve daha yüksek öğrenci başarısını
sağlayan öğretmenin mesleki gelişimini ilerletmekle ilgili örgütsel bir işlev olarak
görürken; aynı bakış açısına sahip olan Bursalıoğlu (2008) ise eğitim denetiminin
hedefinin, en uygun değer ve eylemleri bulmak, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve
öğretmenin kendine mesleksel yön verecek bir duruma getirmek olduğunu
belirtmektedir.
Denetim eğitimin kendini yenileyip geliştimesi gibi farklı yollardan geçerek,
güncellenerek günümüze kadar ulaşmayı başarabilmişitr. Denetim kavramı üç
bölümden oluşur. Bunların ilki var olan durumu saptamaktır. Amaç-sonuç
uygunluğunu karşılaştırmak için yapılan durum saptama, veri toplama sürecidir.
Ölçüm sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılıp değer yargısında bulunulması diye
tanımlanabilecek durum saptamayı değerlendirme izler. İkinci öğesi ise denetim
kavramında değerlendirme basamağıdır. Değerlendirilecek veriler elde edildikten
sonra yapılan değerlendirme, karar öncesi sağlıklı bilgi sağlar. Bu bilgiler alınacak
karara yönelik eylem seçeneklerini arttırır. Denetim kavramının üçüncü öğesine
bakıldığı zaman; değerlendirme sonucunda ortaya çıkan seçeneklerden karara
dönüşenlerin uygulanması görülebilecek olan düzeltme ve geliştirme etkinlikleridir.
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Denetimin amacının geliştirmek olduğu düşünüldüğünde, bu öğenin denetimin temel
öğesi olduğu, diğer iki öğenin ise bu öğenin aracı durumunda olduğunu
söyleyebiliriz ve bu öğelerin bir bütün olduğunu düşünebiliriz. Değerlendirme
sonucunda ortaya çıkan eksikliklerin tamamlanması, yanlışların doğruya, gereksiz
fazlalıkların atılması, dönüştürülmesi, planlardan ve amaç sapmaların düzeltilmesi,
daha iyi süreç ve sonuçlar için öneri ve uygulamalara ulaşılması bu öğenin kapsamı
içindedir. Geniş bir alanı kapsamaktadır. Birbirine bağımlı ve dairesel olarak işleyen
bu üç öğenin bir araya gelmesiyle denetim oluşur (Başar, 2000).
Yönetim teorilerinden Elton Mayo’nu ortaya attığı İnsan İlişkileri
yaklaşımının ortaya çıkması, denetmenin görevleri ve rolünde önemli olmuş ve
eğitimde denetim sürecini de etkilemiş ve değişimlere neden olmuştur.
Öğretmenlerinde duygu ve heyecanlarının olacağı dikkate alınmış ve denetim süreci
demokratik insan ilişkileri yaklaşımıyla yeniden düzenlenmiştir. Öğretmenlerinde
duygu ve hisslerini olduğu ön plana alınmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda
denetmenlerin insanlık hünerleri (kişilik ve davranışın anlaşılması, iletişim,
öğrenme) kazanması zorunlu olmuştur (Bursalıoğlu, 2003).
Denetim,

öğrenme-öğretme

sürecini

etkileyen

tüm

faktörlerin

değerlendirilmesi ve daha etkili bir öğrenme- öğretme ortamının geliştirilmesi
çalışmasıdır. Öğrenme ve öğretme sürecine etki eden etmenler, değerlendirmede
kullanılan yöntemler de dâhil olmak üzere hepsi değerlendirmenin kapsamına
girmektedir.
Çağdaş eğitim denetiminde amaç, eğitim öğretim sürecini geliştirmektir.
Çağdaş eğitim denetimi, öğrenme ortamını bir bütün olarak geliştirmeyi temel alan
bir yaklaşımdır. Çağdaş eğitim denetiminin yöntemini, var olan ve tespit edilen
problemin niteliği ve ortamın özellikleri belirlemektedir. Peşin hükümler bu
yaklaşımda yer almamaktadır. Aynı zamanda çağdaş eğitim denetimi işbirliğine
dayanmaktadır.

Mesleksel

sorunlar

bu

sorunların

taraflarıyla

birlikte

çözülebileceğine inanmaktadır (Aydın, 2000).
Bu söylenenler ışığında Aydın (2000)’e göre çağdaş eğitim denetiminin en
belirgin özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür;
1. Çağdaş eğitim denetimi bilimseldir. Denetimin her aşamasında nesnellik
ön plandadır.
2. Çağdaş eğitim denetimi güdüleyicidir. Eğitim de büyük öneme sahip
öğretmenin güçlü yönleri vurgulanır.
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3. Çağdaş eğitim denetimi hem çözümleyici hem de birleştiricidir. Eğitim
ortamını oluşturan her öğenin önemi kabul edilir.
4. Çağdaş eğitim denetimi hem geçmişe, hem de geleceğe yöneliktir. Eskinin
deneyimlerinden yararlanarak eldeki olanaklar nispetince yeni yaklaşımlar araştırılır.
Eğitim denetiminde mükemmel veya en iyi yöntem diye bir şey yoktur. Asıl
amacı eğitim kalitesinin sağlanabilmesidir. Eğitim denetiminden istedik sonuçların
alınabilmesi demokrasinin daha iyiye götürülmesi çabası gibi sürekli yeni ve etkili
modeller araştırılması ile sonsuza kadar devam edecek bir süreç olmalıdır.
Devam eden bu süreçte, eskiye oranla günümüzde uygulanan denetim
tekniklerinin daha etkili olduğu söylenebilir. Ancak denetim sürecini etkileyen çok
sayıda etken mevcuttur. Bunlardan biriside denetim sürecinde okuldaki müdür ve
öğretmenlerin takınmış olduğu tutumlar ve çalışma şekilleridir (Sergiovanni ve
Starratt, 1979).
2.1.5. Eğitim Denetimcilerin Rolleri
Eğitim denetçilerinin rolleri hakkında, rol oluşumundaki değişkenlerden
kaynaklanan farklı yaklaşımlar vardır. Bir denetmen içinde bulunduğu kurumun
şartlarına

göre

uygun

role

bürünmektedir.

Farklı

yaklaşımlar,

rollerin

gruplanmasında da farklılıklara neden olmuştur (Başar, 2000).
Glickman ve diğerlerine (1995) göre denetmenler, okul geliştirmede önemli
roller oynarlar. Denetmenin esas rolu eğitimdeki eksiklikleri gidermek ve kaliteli bir
eğitim ortamının hazırlanması sağlayabilmektir. Gelişim için önemli görevleri,
doğrudan destek olmak, müfredat geliştirmek, grup geliştirme, personel geliştirme ve
faaliyet araştırması yapmaktır. Bu görevlerden her biri kolektif hareketi ve öğretmen
gelişimini artırmak için kullanılabilir. Öğretmen perfotmansı desteklenecek şekilde
hareket edilmelidir. Görev temel alıknarak yapılan rol gruplandırmasında, eğitim
denetçilerinin rolleri, denetleme, mesleksel yardım ve işbaşında yetiştirme, inceleme
ve araştırma, soruşturma, değerlendirme, yönetim işleri vardır (Başar, 2000).
Denetimde değişen rol kavramlarıyla ilgili tanımlanmış birçok problem,
belirli denetimsel çalışmaların hala gelişimsel evrede bulunması ve yeni atanmış ve
deneyimli birçok denetmenin, eğer varsa, çok az bir hazırlıkla gerekli sorumlulukları
almalarından kaynaklanmaktadır.
Gelişmekte olan denetimsel roller, sosyal ve eğitimsel olmak üzere sayısız
unsur tarafından şekillenmektedir. Denetimsel rol birçok beceriyi içermektedir. Fakat
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denetimsel rolün ana noktası, çocukların öğrenmelerini attırma sürecinde,
öğretmenlerin daha yetenekli olmaları için kendilerine yardım etmelerini sağlamayı
mümkün kılmaktır. Bazı durumlarda ne gerekli hazırlığa ne de gerekli beceriye sahip
olan personellerin denetimsel pozisyona terfilerini gördüğümüz halde öğrencilerin
öğrenmeleri için olan talep giderek artmaktadır.
2.1.5.1. Eğitim Denetmeninin Görevleri
Denetmenler başlıca eğitimin geliştirilmesinde çalışırlar. Örgütsel ihtiyaçlar,
okuldaki bazı durumlar ve yönetimsel süreçler için birçok personele ihtiyaç vardır.
Fakat eğitimin geliştirilmesi için denetimsel davranış eğilimi ağır basmaktadır.
Denetimsel davranışın yönetimsel davranışlardan farklılaştığı bazı karakteristik
özellikler vardır. (1) eğitim programı lideri olarak güçlü bir ustalık ve eğitimsel
liderlik (2) yönetimsel ve denetimsel kavramları anlayabilme ve (3) otoritesinden
sınırlı ölçüde faydalanmaktır (Sergiovanni ve Starratt, 1979).
Eğitim denetmenlerinden diğer alanlarda olduğu gibi örgütlerin üretim
sistemleri için uzmanlık yapmaları beklenmektedir. Eğitimsel ve öğretimsel lider
olarak denetmen şu konularla alakalı çalışmalar sergilerler (Sergiovanni ve Starratt,
1979).
1.

Müfredat ve öğretim hedefleri

2.

Eğitimsel program içeriği, ilişki ve kapsam

3.

Alternatifler ve seçenekler

4.

Program ve öğretim geliştirme

5.

Yapısal bilgi birikimi

6.

Gruplama ve programlama biçimleri

7.

Ders ve ünite planı

8.

Öğretim materyalinin seçimi ve değerlendirilmesi

9.

Öğretmen ve öğrenci etkileme çeşitleri

10.

Sınıfta öğrenme ikilimi

11.

Öğretmen, öğrenci ve program değerlendirme.

Glickman ve diğerleri (1995) denetmenin eğitimin gelişmesi için önemli
görevleri, doğrudan destek olmak, müfredat geliştirmek, grup geliştirme, personel
geliştirme ve faaliyet araştırması yapmak olarak belirtmiştir. Bu görevlerde her biri
kolektif hareketi ve öğretmen gelişimini artırmak için kullanılabilir.
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2.1.6. Ders Denetimi
Ders denetimi, bir eğitim kurumunda öğretici olarak çalışan öğretmenlerin,
öğretim ve eğitim etkinliklerinde uyguladıkları yöntemlerin ve bunları uygulamadaki
yeterliliğinin gözlenmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Ders denetimi geniş
çerçeveye yayılmaktadır (Taymaz, 2005).
Okullarda genel denetimler esnasında ders denetimini daha geniş anlamda, ya
da ayrı olarak gerçekleştirilen, öğretmenlerin kendi alanlarındaki yeterliliğini,
çalışmasını, öğretimde kullandığı yöntemleri, bunları uygulamadaki yeterliliğini ve
öğrencilerin yetişme düzeylerinin tespit edilip değerlendirilmesidir. Öğretmenin
öğretimdeki başarısını değerlendirmenin yanında ders denetimi, onun eksikliklerini
giderme, mesleki gelişimini sağlama ve yeniliklere uyum sağlama, etkinliklerini da
kapsar (Yalçınkaya, 1992).
Ders denetiminin amaçları genel denetiminin genel amaçları içinde yer alır ve
bu amaçlar şunlardır (Taymaz, 2005):
1. Öğretmenin öğretimdeki başarı düzeyi hakkında bilgi edinmek.
2. Öğretmenin özellikle iyi yönlerini tespit etmek.
3. Öğretmenin öğretimdeki eksikliklerini tespit etmek, eksikliklerini giderici
önerilerde bulunmak.
4. Öğretmenleri görevlerini en iyi şekilde yapması konusunda özendirmek.
5. Okuldaki öğretimde birliği sağlamak üzere yardımda bulunmak.
2.1.7. Performans
Performans yönetim süreçleri bu durumda üç bölüme ayrılır; planlama,
değerlendirme ve geliştirmedir. Bunun yanında motivasyon ile performans
birbirleriyle yakından ilişkilidir çünkü yeterince motive edilmemiş iş görenden fazla
performans beklenmesi sağlıklı olmayabilir ve burada motivasyonu sağlamak da
öncelikle örgüt yöneticisinin görevlerindendir.
Altan (2005) çalışmasında, kamu yöneticilerinin performans değerlendirme
sistemlerine yönelik bakış açılarını inceleyerek bir performans değerlendirme
modelini ortaya koymayı hedeflemiştir. Bu araştırmanın bulgularına göre; yöneticiler
mevcut değerlendirme sistemlerini yetersiz bulmuşlardır. Performans değerlendirme
sürecinde eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmaların artırılması ve çok kaynaklı
değerlendirme sürecinin etkin olarak kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Çünkü
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öğretmen kalitesi ve sergilediği performans zaman alan bir süreçtir. Farklı
yöntemlere ihtiyaç duyulabilir. Farklı kişi ve kaynaklardan yardım istenebilir. Çoklu
veri kaynakları ile değerlendirme sisteminde, eğitim sürecinden etkilenen farklı
kişilerin görüşleri alınır. Eğitimcilerin performansını, öğrenciler, veliler, zümre
öğretmenleri ve yöneticiler puanlayarak bir performans notunun oluşturulması
öngörülmektedir.
Türk dil kurumuna göre performans, sık kullanılan ama pek kolay
tanımlanamayan kavramlardandır. Performans üzerine farklı konularda birçok tanıma
rastlamak mümkğndür. Bazı araştırmacılar tarafından başarı anlamında da kullanılan
performansın sözlük anlamı; “bir işin üstesinden gelmek, muvaffakiyet veya bir
kimsenin kendisine düsen görevi etkili bir biçimde yerine getirmesi” olarak
tanımlanmıştır.
Bireysel ve örgütsel olarak iki şekilde performansı tanımlayabiliriz. Örgütün
amaçlarına ulaşması için iş görenin, kullandığı yetkinlikler bireysel performanstır. İş
görenlerin örgütlerinin hedeflerine göre, kendi iş alanlarında farklı tarz ve
seviyelerde gösterdikleri katkı olarak bireysel performans tanımlanabilmektedir
(Pakdil, 2000).
Bireysel performans örgüt içinde, kişinin özellik ve yeteneklerine uygun olan
işi, istenen düzeyde gerçekleştirmesi olarak tanımlanabilir. Bu standartlara ulaşma
kişinin başarısı olarak değerlendirilirken, standardın altında kalmak da başarısızlık
olarak görülür. Bir örgütte o halde çalışanın performansından söz edebilmek için ilk
önce tanımlanmış bir işten ve o iş için çalışanın bireysel özellik ve bireysel
yeteneklerine göre uygun olması ve bireyin işini istenilen yönde gerçekleştirme
derecesinin göstergesi olan standartlara sahip olması gerekir (Filiz, 2006).
Performans;

çalışanın

vazifelerini

ne

ölçüde

yaptığı,

performans

değerlendirme ise; çalışanın ne ölçüde görevini yaptığının tespit edilmesi ve
eksikliklerinin belirlenerek giderilmesine ilişkin faaliyetlerin tamamıdır.
Performans, çalışanın belli bir süre içerisinde kendisine verilen görevi yerine
getirmesiyle elde ettiği sonuçtur. Elde edilen sonuçlar olumlu ise, personelin görev
sorumlulukları başarı ile yerine getiren ve yüksek performans sahip olduğu, yetersiz
ise çalışanın başarısı olmadığı ve düşük bir performansa sahip olduğu kabul edilir.
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Bireyin yapacağı iş ve bu iş konusunda sahip olduğu yeterliliklerinin bireysel
olarak analiz edilmesi ve bu şekilde kişinin o işi başarma derecesinin tespit edilmesi
performans değerlendirmesidir (Erdoğan, 1991).
Örgütün etkinliklerini, kendi becerilerini kullanarak ve katkılarını sürekli
iyileştirmeleri için, bireylerin ve grupların sorumluluk üstlendikleri performans
değerlendirme bir sistem oluşturmaktır (Bolton, 1997). Performans değerlendirme
geleceğe yönelik örgütün hedeflerini istenilen yönde belirlemek; gerekli tedbirleri
önceden tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak şeklinde ifade edilmektedir.
Gerçekleştirilmesi beklenen örgütsel amaçlara ulaşılmasını performans yönetim
sistemi ile çalışanların ortaya koyması gereken güce ilişkin ortak bir anlayışın örgütte
yerleşmesini ve bu amaçlara çalışanların ulaşması için gösterdikleri ortak çabalara
yapacağı katkıları artıracak şekilde yönetilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi
ve geliştirilmesini sağlar (Barutçugil, 2002).
Kurumların insan gücünü en değerli kaynak olarak doğru yönlendirilmesi,
tüm çalışan kazancı bakımından oldukça önem taşımaktadır. Kurumunu büyütmek
isteyen yönetici insan kaynağının doğru bir şekilde etkin değerlendirerek bunu
başarabilir. Örgütlerde performans değerlendirme çıktılarının pek çok kullanım alanı
vardır. Bunlar arasında terfi, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, ücretlendirme, rotasyon,
kariyer yönetimi, iş geliştirme, iş zenginleştirme ya da işten uzaklaştırmayı
sıralayabiliriz. Ne kadar doğru yapılırsa değerlendirme, çalışan o oranda motive
olacak ve örgüt hedefleri doğrultusunda başarıya çok daha kolay ulaşacaktır
(Sertgöz, 2005).
2.1.7.1.Performans Değerlendirmenin Amaçları
Ulaşılan performans ile istenilen hedeflerin karşılaştırılması sonucunda,
performans yeterliyse daha sonraki dönemde de aynı performansın devamı için
çalışılır. Eğer performans yetersiz ise, sorunun sebebi araştırılır ve sorun çözülerek
performansın arttırılmasına çalışılır (Çetin, 2007). Yönetiminin kontrol işlevini
yerine getirmesinin gereği; performans hedeflerini belirlemek, performansı ölçmek,
belirlenen hedefler ile ulaşılan performansı karşılaştırmak, ulaşılan performans ile
belirlenen hedefler arasındaki farkları hesaplamak ve bu farkların ortadan
kaldırılması için harekete geçmektir. Performans değerlendirmenin amacı; örgütteki
iş görenleri iyi köütü diye sıralamak değil, örgütsel amaçların astlar tarafından
öncelikle anlaşılma ve benimsenme derecesini ortaya çıkarmak, amaçların herkes
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tarafından asgari seviyede yerine getirilmesinin temin edilmesini sağlamak ve iş
görenlerin mutlu olduğu hareketli bir çalışma ortamını sürekli kılmaktır (Uğurlu,
2007).
Sahip olunan insan gücünün, etkin ve verimli kullanımı ancak çalışanların
performanslarının uygun yöntemler seçilerek değerlendirilmesi ile mümkündür
(Anagün, 2002). Performans değerlendirme için en iyi metodu söylemek çok zordur.
Fakat en uygun yöntemin bulunması büyük önem taşımaktadır.

2.1.7.2. Performans Değerlendirmenin Değerlendirilene Yararları
1.

Üstlerinin performansı hakkındaki düĢüncesini bilir. Fark edilme,

tanınma gibi psikolojik ihtiyaçlarını karşılar.
2.

Güven duygusu artar.

3.

Güçlü yönlerini öğrenme imkânı bulur.

4.

Performansı hakkında geri bildirim alır ve üstleri ile bu durumu tartışma

imkânı bulur.
5.

Üstlerin kendilerinden neler beklediğini bilir.

6.

Verilen hedeflere ulaşmak için ne yapması gerektiğini bilir.

7.

Gelecekteki gelişimini ve eğitim ihtiyaçlarının ne olduğunu öğrenir.

8.

Gelişim düzeyini belirler.

2.1.7.2. Eğitimde Performans Değerlendirme
Eğitim yapısal olarak girdiler, süreç, çıktılar ve değerlendirme öğelerinden
oluşan bir sistemdir. Bu sistemin girdileri öğrencilerin sisteme girerken sahip
olduklarıdavranışlar, öğretim programları, yönetmelikler, öğretmen ve yönetici
özellikleri, toplumun özellikleri okul, araç gereç, finansman, kalkınma planlarıdır.
Süreç sonunda öğrencilerde oluşan davranışlar da çıktılardır. Sistemin ürünü olan
çıktılara bakarak sistemin iileyişihakkında bir karar verebilmek için yapılan
çalışmalar ise değerlendirme olaraktanımlanır (Demirel, 2002).
Eğitim sistemlerinin etkili bir şekilde amaçlarını gerçekleştirebilmesi için iş
görenlerin etkililiğini sağlamak amacıyla performans değerlendirmeye ihtiyaç
duyulmaktadır. Okullara bir örgüt perspektifinden bakıldığında eğitim yöneticileri ve
öğretmenler için devlet işveren; öğrenciler ve veliler de hizmet alanıdır. Bu işleyiş
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sonrasında, başarılı ve başarısız süreçlerin tespit edilmesi ve başarısız süreçlerin
iyileştirilmesi böylece sürekli gelişimin sağlanması gerekmektedir (Üzmez, 2006).
Değerlendirme, öğretmen ve yöneticilerin önceden belirlenmiş standartlara
göre ölçülmesi ve katkılarının değerlendirilmesi sürecidir. Bu sürecin iki önemli
işlevi vardır. Birinci değerlendirme iyileştirme odaklıdır, buna biçimlendirici
değerlendirme denilir. İkincisi işlevi ise geçmişe dönük, somut başarıyı
değerlendiren

sürecin

sonucunu

bildiren

kanıtlayıcı-sonuca

yönelik

değerlendirmedir. Süreç değerlendirme, programın değerini ortaya koyma sürecidir.
Sonuca dayalı değerlendirmede ise programın değeri program faaliyetleri sona
erdikten sonra ortaya konulmaktadır (Aydın, 2005).
Okuldaki öğretmen ve yöneticilerin uygulamalarının başarı derecelerinin
nesnel olarak ifade edilmesini sağlamak performans değerlendirmenin amacı
içerisindedir. Okul yapısı ve öğretmenlerden beklenen davranışların değişip yeni
anlamlar kazanması öğretmen ve yöneticilerin performans değerlendirilmesine hızla
önem

kazandırmaktadır.

Eğitim-öğretim

örgütlerinin,

amaçlarına

ulaşmada

gösterdiği etkililik ya da performans, öğretmen ve yöneticilerin örgütsel amaçlar
doğrultusunda gösterdiği performansla doğrudan ilgilidir.
Yöneticilerin, öğretmenlerin çaba ve eylemlerinin okul etkililiğine katkı
düzeyini önceden belirlenmiş standartlarla karşılaştırma ve ölçme yoluyla belirleme
esasına dayanan planlama, değerlendirme ve geliştirme süreci olarak öğretmenlerin
performans değerlendirmesi ifade edilebilmektedir (Uçar, 2001).
Değerlendirme sürecinin iki temel amacı vardır. Birincisi, tüm öğrenciler için
belirli birdüzeyde nitelikli bir eğitim öğretimin sağlanmasıdır, ikinci amaç ise,
öğretmenlerin meslekî ve bireysel gelişiminde, geliştirmeye açık alanların
belirlenmesi ve öğretimin etkililiğinin geliştirilmesinde bu alanlar üzerinde
odaklanmayı sağlamaktır. Etkili bir değerlendirme sistemi, okulda iş gören personel
için asgarî bir yeterlilik düzeyini güvence altına almakla birlikte, her bir birey için de
bireysel bir meslekî gelişim yol haritasının oluşturulmasını sağlar (MEB, 2002).
Öğretmen performansını değerlendirmenin zorluğu mümkün olduğunca farklı
veri kaynaklarından yararlanmayı gerektirmektedir. Çoklu veri kaynaklarının
tümünün bir öğretmenin performansının değerlendirilmesinde kullanılmasına gerek
olmadığı gibi, her bir veri kaynağının avantajlarının yanı sıra dezavantajlı yönleri de
mevcuttur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen öğretmen performansının
değerlendirilmesinde kullanılabilecek veri kaynakları şunlardır;

19

1. Müfettiş,
2. Öğrenci,
3. Öğretmen,
4. Veli,
5. Yönetici Raporları,
6. Meslektaş İncelemesi.
2.1.8. Yönetim
Bir sınıf ve statü sistemi sosyologlara göre yönetim denilmiştir. Çünkü
yönetim, örgüte bilgileri getiren seçkin kişilerden oluşmaktadır. Amacına ulaştırmak
için kurumu elde bulunan bütün imkânları ve kaynakları en iyi biçimde kullanma
bilimi ve sanatı olarak yönetim kabul edilmektedir. İktisatçılara göre yönetim, tabiat,
emek ve sermayeyle birlikte üretim faktörlerini oluşturmaktadır. Genel anlamda ise
yönetim, belirli bir iş birliği ve ilişki sistemi içinde bir araya gelen insanların, ortak
amaçlarını gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetlerin düzenlenmesi süreci olarak
tanımlanmıştır (Certo, 1997).
Okul Yönetimi ise yönetimin sınırlı bir alan olan okula uygulanmasıdır. Okul
Yönetimi’nin buradaki başlıca görevi de okulu amaçlarına uygun olarak yaşatmaktır.
Bunu yaparken de okulu bir roller sistemi olarak görerek, davranışlarını her zaman
ilişkili olduğu öğretmenler ve diğer personelin rol ve beklentilerini göz önünde
bulundurarak yapması gerekmektedir (Erdoğan, 2000).
2.1.9. Yönetici
Belli bir sürede insan, para, hammadde, malzeme, makine, vb. üretim
araçlarını bazı amaçlara ulaşmak için bir araya getiren, onlar arasında uygun bir
bileşim, uyumlaşma ve ahenkleşmeyi sağlayan kişi de yöneticidir. Ancak,
yöneticinin eğitim, deneyim ve devamlı kendini yenilemesi gerekmektedir.

Bu

nedenle bir okul yöneticisinin temel görevleri;
1.

Okul sahalarında ve binaların içinde öğrenci güvenliğiyle ilgili

politika ve işlem yollarının oluşturmak.
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2.

Sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapar Sivil toplum örgütlerinde

okulun katılımını temsil etmek.
3.

Yönetim ve denetimde demokratik prosedürleri bilmek ve kullanmak.

4.

Öğretimin denetimini sağlamak.

5.

Öğretimle ilgili personelin hizmet-içi eğitimini sağlamak.

6.

Öğretim programı için malzeme, kaynak ve donanım sağlamak.

7.

Toplantı ve konferanslar düzenleyip yönetmek.

8.

Kişiler arası duyarlı durumlarla uğraşmak.

9.

Yönetici yardımcılarının işlerini yönlendirmek.

10.

Okulun çalışmalarını kamuya duyurmak. (Hacıoğlu, 2007).

2.2. İlgili Araştırmalar
Genel olarak yapılan araştırmalar içerisinde yer alan, Akşit (2006),
“Performans Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri” konulu çalışmayı
incelemeye almıştır. Çalışmanın örneklemini 2003-2004 eğitim-öğretim yılında
Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı ilköğretim okullarında görev yapan toplam 46
öğretmen oluşturmaktadır. Sonuçlarına baktığımızda zaman ise öğretmenlerin
performans değerlendirmenin amaçları konusunda kararsız olduğunu görmekteyiz.
Öğretmenlerin yarıdan fazlası değerlendirmenin amacının öğretimi geliştirmek
olduğuna Milli Eğitim Bakanlığınca performans değerlendirmenin temel amacı
öğretimi geliştirmek olarak belirtilmesine rağmen inanmamaktadır. Diğer sorular
incelendiğinde de değerlendirmenin, öğretmenlerin daha disiplinli çalışmasını
sağlamadığı, başarılarını arttırmadığı, öğretmenlerin eksik yönlerini öğrenmesini
sağlamadığı, öğretmen- yönetim ilişkisini geliştirmediği, eğitim süresinin etkili
kullanılmasını sağlamadığı, öğretmen terfilerinde nesnel ölçü olarak kullanılmadığı,
meslekte başarısız olanları işten çıkarmakta kullanılmadığı, ödül ve uyarı alacakları
tespit etmekte kullanılmadığı şeklinde belirtilmiştir. Bu bölüm değerlendirilirken hiç
katılmayan ve çok az katılanların başka bir deyişle olumsuz yanıtların daha çok
olduğu gözlenmiştir.
Sadegül Akbaba Altun ve Salih Paşa Memişoğlu (2008) tarafından
“Performans Değerlendirmesine İlişkin Öğretmen, Yönetici ve Müfettiş Görüşleri”
konulu araştırma incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya 20 ilköğretim okulu müdürü
ve 19 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 39, ayrıca 53 öğretmen, 24 ilköğretim
müfettişi

katılmıştır.

Okul

yöneticileri

denetimin

yeniden

yapılandırılması
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gerekçelerinin

öncelikle

mevcut

sistemin

yetersizliğinden

kaynaklandığını,

denetimde rehberliğin yapılmamasından, bir yıl boyunca yapılan çalışmaların bir
saatte

değerlendirilemeyeceğinden,

denetimin

güncel

koşullara

uyması

gerekliliğinden, paydaşların eğitimin bir parçası olması gerekliliğinden, müfettişlerin
objektif

olmamalarından

uyduramamalarından

ve

teknolojik

kaynaklandığını

gelişmelere

okul

müfettişlerin

yöneticilerinin

ayak

performans

değerlendirilmesine ilişkin görüşleri olarak belirtmektedirler. Okul yöneticilerinin
kafalarında soru işaretleri olmasına rağmen çoğunlukla bu değişim girişimini olumlu
bulmaktadırlar. Herkesin eğitimde sorumluluk alması, şimdiye kadar yapılan
değerlendirmelerin objektif olmaması ve bundan sonra objektif olabileceğine olan
inanç, performansın değerlendirilmesi, denetimin uzun zaman alması ve sisteme
hareketlilik getirmesidir değişimi olumlu bulma gerekçeleridir. Veli ve öğrencilerin
altyapılarının hazırlanmadan değerlendirmeye katılmalarının getireceği sıkıntılar ve
okuldaki personel arasında husumetin olacağına ilişkin endişeleri bu değişimin
olumsuz yönlerini içermektedir.
Demirtaş (2010) ’a göre; “Öğretmeni Hizmet İçinde Yetiştirmenin Bir Aracı
Olarak Denetim” konusu incelenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin bulunacak çözüm
yollarını

benimsemelerine,

öğretmenlerin

kendilerini

mesleksel

yönden

geliştirmelerini teşvik edici bir denetim sürecinde uyulması gereken esasların
öğretmenle birlikte belirlenmesi yardımcı olur. Bu şekilde denetim, öğretmenin
işbaşında yetişmesine yardımcı olmakla birlikte öğretmeni geliştirmenin maliyetini
de düşürür. Bu amaçla, denetmenlerin öğretmenle karşılıklı güvene ve saygıya dayalı
bir ilişki tesis etmesine gereksinim duyulur. Kurulan bu ilişkide, öğretmenlerin kendi
öğrenmelerinde ve kendilerini geliştirmelerinde sorumluluk almalarına yardımcı
olabilir. Böylece, ihtiyaç duyduğu öğrenmelerini başarıyla gerçekleştirebilen
öğretmenlerin formal hizmet içi eğitim programlarına katılmalarına da gerek kalmaz.
Bunun sonucunda eğitim örgütünün maliyetleri azalır ve öğretmenler yaptıkları işten
daha çok doyuma ulaşılabileceği sonucuna varılmıştır.
Tunç, İnandı, Öksüz ve Çal (2013); “Eğitimde Çok Bileşenli Değerlendirme:
Velilerin Okul Yöneticilerinin Performans Değerlendirmesine Katılımı” konusunu
incelemeyi amaçlamışlardır. Araştırmanın amacına uygun olarak iki tema altında
inceleme yapılmıştır. Bunlar katılımcı görüşleri, velilerin eğitim-öğretime ilişkin
sorumluluklarına ilişkin düşünceleri ve performans değerlendirme sistemine ilişkin
algıları şeklinde sıralanmıştır. İlk olarak velilerin üstlenmesi gereken sorumluluklar
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ve yöneticilere okul-veli ilişkisini nasıl tanımladıkları sorulmuştur. Katılımcılar,
velilerin aktif katılımlarının başarı sağlamada temel etkenlerden biri olduğunu ve
velilerin eğitim sürecinin enönemli unsurlarından biri olduğunu ifade etmişlerdir.
Bazı yöneticiler, “veli” algısının, velilerin sorumluluklarıyla ilişkilendirmeleri
dikkati çekmektedir. Okul yöneticileri eğitim sürecinde başarı sağlanabilmesi için,
velilerin, öğrencilerine ve okula karşı birtakım sorumluluklar üstlenmesi gerektiğini
vurgulamışlardır.
Ada ve arkadaşları (2014), “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim
Sorunları’’ konulu bir araştırma gerçekleştirmiştir. Yapılan araştırmada, yönetsel
sorunlarla ilgili olarak öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumlarında görüşleri
belirlenmiştir. Iğdır il merkezine bağlı bağımsız anaokulları çalışma grubunu toplam
19 okul öncesi öğretmen ile oluşturmuştur. Mesai saatleriyle ilgili öğretmenlerin
bazıları bu çalışmada işgören hizmetlerinin alt başlıklarından sorun belirtmiştir. Bu
sorunlardan okul öncesi eğitim açısından en önemlisi 5 saatlik kesintisiz eğitimin
çocuklar için uzun olduğudur. Öğretmenlerden bazıları ise yaşadıkları bu sorunla
ilgili olarak hem kendilerinin hem de öğrencilerinin uzun olan bu süreden olumsuz
etkilendiğini, kendilerinin de planları uygulamakta zorlandığını aynı zamanda
çocukların öğrenme isteğinin sıkıldıklarından dolayı azaldığını belirtmişlerdir. Aile
katılımı ile ilgili eğitim programları verileri incelendiğinde yine burada bazı
ğretmenler sorun bildirmiştir. Öğretmenlerin en büyük sorunları etkinliklere ve
velilerin toplantılara katılmaması olamkal birlikte, okul öncesi eğitim konusunda
ailelerin yetersiz bilgiye sahip olmaları olarak göze çarpmaktadır.
Özbaş (2014) “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Aile Memnuniyetini
Karşılama Düzeyine İlişkin Veli Görüşleri” çalışmayı incelemeye almıştır.
Ebeveynin okulları hangi yönde yeterli bulduklarının ortaya konmasının sağlanması
açısından aile memnuniyet araştırmalarının önemi oldukça büyüktür. Araştırmada,
aile memnuniyetinin kuram- uygulama bütünselliğinde çok yönlü olarak akademik
öğrenimin başlangıcını oluşturan ilköğrenimin irdelenmesi konu edinilmiştir. Anne
ve babanın öğrenim durumunun araştırma ile genelde yükseköğrenime erişmiş
olmasının aile memnuniyetini artırıcı önemli bir etki yarattığı iddia edilebilir. Çünkü
yükseköğrenimin özellikle bu araştırmada hem gelirde hem kent yaşamı açısından
hem de eğitime dayalı nitelikli istihdamda yaşanılan sosyo-ekonomik çevre
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bağlamında önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Yükseköğrenimin kısaca ailenin
bütün sosyo-ekonomik değişkenleri üzerinde, olumlu değişime yol açtığı yapılan
araştırmada görülmüştür. Ebeveynin nitelikli ve sosyal statüsü yüksek mesleklerde
istihdamının;

özellikle

baba

açısından

tam

istihdamın;

yükseköğrenimden

kaynaklandığı belirlenmiştir.
Turan (2016), “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Öğretim
Faaliyetlerinin Denetimi’’ konulu çalışmayı incelemeye almıştır. Araştırmada, 20142015 öğretim yılından itibaren okul öncesi eğitim kurumlarının denetiminde
kullanılan okulöncesi eğitim kurumları rehberlik ve denetim rehberi ile maarif
müfettişlerinin, denetimini yaptıkları anaokulları hakkında düzenledikleri denetim
raporları ele alınmıştır. Olumlu yönleri ve geliştirilmeye açık alanları olarak iki
açıdan rehber değerlendirilebilir. Rehber birçok yeniliği beraberinde getirmekle
birlikte esas olan standartların denetimde incelenmesi ve değerlendirilmesinin
yanında, tespit edilip raporlanan sorunlar için çözüm önerilerine ve kurumlarda örnek
uygulamalar varsa denetim raporlarında yer verilmesini öngörmektedir. Denetim
sonrasında, denetlenen kurum tarafından ayrıca denetim sonuç ve önerilerine göre,
takip ve izleme amacıyla, bunun yanında zaman çizelgesine bağlı olarak, gelişim
planı hazırlanması ve bir sonraki denetimde, hazırlanan gelişim planına göre gelişim
sürecinin aynı şekilde takip edilmesi olumlu bir gelişme olarak görülmelidir. Ancak
denetime esas rehberde yer alan standartların, kurumun işleyişini tüm yönleri ile
yansıtacak şekilde gruplandırılmadığı, farklı başlıklar altında bazı standartların
gereksiz tekrarlandığı, raporda yer alan birçok standardın ayrı ayrı değerlendirilmesi
gereken birçok göstergeyi kapsadığı, öğretmenin sınıf içindeki etkinliklerini
değerlendirmeye ve gözleme olanak vermediği ve denetlenen kurumun genel işleyişi
ve yeterlik düzeyi hakkında nesnel bir yargıyı ifade etmeye olanak vermediği
söylenebilir.

BÖLÜM III
YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın yürütüldüğü desen, çalışmanın evren ve örneklemi,
veri toplama araçları ve toplanan verilerin analiz edilmelerine ilişkin istatistiki
bilgilere yer verilmiştir.
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştrıma ile okul öncesi eğitim yöneticilerinin gerçekleştirdiği ders
denetimlerinin

öğretmen

performansına

ve

veli

memnuniyetine

etkisinin

araştırılması, bu etkinin düzeyi ve anlamlı olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca çeşitli
bağımsız değişkenler açısından ders denetim düzeyinin, öğretmen performansının ve
veli

memuniyetnin

farklılaşıp

farklılaşmadığı

araştırılmıştır.

Bu

amaçla

gerçekleştirilen bu çalışma nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tarama modelleri var olan bir durumu var olduğu
şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir yöntemdir. Araştırmada yer alan birey, olay, ya
da nesne, kendi koşulları içinde tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2007). Değişkenler
arası ilişkileri araştıran araştırmalar ise ilişkisel araştırma olarak ifade edilir.
(Büyüköztürk, 2008). İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha çok sayıdaki değişken
arasındaki değişimin derecesini belirlemeye yarayan bir araştırma modelidir.
3.2. Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı okul öncesi eğitim
kurumları oluşturmaktadır. KKTC’deki okul öncesi eğitim kurumları 108 adettir.
Araştırmada zaman darlığı ve kolay ulaşılabilir olması nedenyile sadece Lefkoşa
ilçesinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarına ulaşılmıştır. Böylelikle,
araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Seçkisiz olmayan
örnekleme yöntemleri; sistematik örnekleme, amaçsal örnekleme ve uygun
örnekleme şeklinde üç başlıkta ele alınmaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel 2017). Bu araştırmada uygun örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Uygun örnekleme yöntemi, zaman, para ve işgücü açısından var olan
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sınırlılıklar nedeniyle örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir
birimlerden seçilmesidir (Büyüköztürk, Çakmak, Aygün, Karadeniz, Demirel, 2017).
Evreni toplam 108 okul oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 25 okul 127
öğretmen oluşturmaktadır.
Araştırmaya katılan öğretmenlere ilişkin demografik bilgileri tablo 1’de ve
2’de görülmektedir. Tabloda görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluşturan
öğretmenlerin, 123 tanesi kadın, 4 tanesi erkektir. 18-23 yaş arası 20, 24-28 yaş arası
40, 29-34 yaş arası 42 ve 35 yaş ve üstünde 25 öğretmen bulunmaktadır.
Tablo 1.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgilerine göre dağılımları
Değişken
Cinsiyet

Yaş

Meslekteki Hizmet Süresi

Okuldaki hizmet Süresi

Eğitim düzeyi

Değişken Türü

F

%

Kadın

123

96,9

Erkek

4

3,1

18-23

20

15,7

24-28

40

31,5

29-34

42

33,1

35 ve üstü

25

19,7

1 yıldan az

19

15,0

1-5yıl arası

66

52,0

6-9 yıl arası

19

15,0

11-15 yıl arası

12

9,4

15 yıl ve fazlası

11

8,7

1 yıldan az

50

39,4

1-5yıl arası

46

36,2

6-9 yıl arası

21

16,5

11-15 yıl arası

10

7,9

Lise

20

15,7

Üniversite

98

77,2

Yüksekokul

2

1,6

Yükseklisans

7

5,5
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Tablo 2.
Araştırmaya katılan velilerin demografik bilgilerine göre dağılımları
Değişken

Değişken Türü

F

%

Kadın

104

52,0

Erkek

96

48,0

18-23

11

5,5

24-28

40

20,0

29-34

101

50,5

35 ve üstü

48

24,0

Lise

42

21,0

Üniversite

97

48,5

Yüksekokul

34

17,0

Yükseklisans

21

10,5

Doktora

6

3,0

Ders denetimi iyi oluşu

79

39,5

Yönetici ilgisinin iyi oluşu

70

35,0

Öğretmenin ilgisinin iyi oluşu

51

25,5

Cinsiyet

Yaş

Eğitim düzeyi

Okulu seçme sebebi

3.3. Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, okul öncesi eğitim yöneticilerinin
ders denetim düzeylerini öğretmen görüşlerinden yola çıkarak ölçmek için ‘Okul
yöneticisi ders denetimleri ölçeği’, öğretmen performanslarını ölçemk için,
‘Öğretmen performans ölçeği’ ve son olarak eğitim kurumlarına yönelik veli
memnuniyetini ölçmek için “veli memnuniyet ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca
katılımcıların, kişisel bilgilerini almak için “Kişisel bilgi formu” hazırlanmıştır.
BİGE (2014) tarafından geliştirilen “Okul yöneticilerinin ders denetimlerine yönelik
öğretmen görüş ölçeği” tek boyuttan oluşmaktadır. Bu ölçek 33 maddeden
oluşmaktadır. Ölçeğin 14 maddesi de ters sorulardan oluşmaktadır. Ölçeğin ilk
olarak kullanıldığı araştırmadaki güvenilirlik testi sonucunda birinci faktörün
(planlama) cronbach-alpha katsayısı ,93 (p<,001), ikinci faktörün cronbach-alpha
katsayısı ,96 (p<,001), üçüncü faktörün cronbach-alpha katsayısı ise ,97 (p<,001)
olarak bulunmuştur. Bu çalışmadaki güvenirlilik katsayısı ise 0,94 olarak
hesaplanmıştır. Bu çalışmadaki güvenirlilik katsayısı ise 0,94 olarak hesaplanmıştır.
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Kullanılan diğer bir ölçek olan “Öğretmen performans ölçeği” ÇIPA (2014)
tarafından gerliştirilmiş, ölçeğin güvenirlilik (Croanbach’s Alpha) katsayısı ,0,00 ile
1,00 arasında bulunmuştur. Bu çalışmadaki güvenirlilik katsayısı ise 0,72 olarak
hesaplanmıştır. Bu ölçek 14 maddeden oluşmaktadır. Yine bu çalışmada kullanılan
son anket ise “veli memnıniyet ölçeğidir”. Bu ölçek SARI (2008) tarafından
geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirici tarafından hesaplanan güvenirlilik katsayısı
(Croanbach’s Alpha) 0,05 dir. Bu ölçek 30 maddeden oluşmaktadır. Kullanılan
ölçeklerin tümü 5’li likert tipindedir. Ölçek aralıkları ise, herzaman katılıyorum (5),
çoğunlukla katılıyorum (4), az da olsa katılıyorum (3), katılmıyorum (2), hiçbir
zaman katılmıyorum (1) şekildedir.
3.4. Verilerin Toplanması
Araştırma KKTC’de M.E.B’ dan onaylı Lefkoşa ilçesinde bulunan okul
öncesi eğitim kurumlarını ve bu kurumlarda çalışan öğretmenleri kapsamaktadır.
Yine velli memnuniyetini ölçmek için ilgili kurumların velilerini kapsamaktadır.
Öncelikle verilerin toplanması için kullanılan ölçeklerin yazarlarından ilgili kullanım
izinleri alınmıştır. İzin işlemlerinin tamamlanmasıyla, araştırmacı tarafından
belirlenen okullara gidilmiş ve okul müdürleriyle görüşülmüştür. Görüşmelerde
öncelikle araştırmada ve uygulanacak olan bilgi formu ve ölçeklerden bahsedilmiştir.
Araştırmanın okul öncesi öğretmenleri ve velilere yönelik olduğundan bahsedilmiş
ve cevaplamaları için, ilgili ölçekler ve bilgi formu bırakılmıştır. Gerekli süre
tanındıktan sonra araştırmacı tarafından ölçekler toplanılmıştır.
3.5. Verilerin Analizi
Yanlış doldurulan ve büyük oranda boş bırakılan ölçekler elendiğinde toplam
127 öğretmenden ve 200 veli’den toplanan veriler kullanılmıştır. Ölçeklerinden elde
edilen veriler SPSS 21 programına aktarılarak analizi yapılmıştır. Veriler
çözümlenirken araştırmanın problem ve alt problemlerine uygun olarak, Ortalama
hesaplama testi, T-Testi, Tek Yönlü Varyans (Anova) analizi, Scheffe testi ve
Benferroni

testleri

kullanılmıştır.

Katılımcıların

demografik

bilgilerinin

çözümlenmesinde ise Frekans testi kullanılmıştır.
Anova analizi,

bağımlı

ve bağımsız

değişkenler olarak belirlenen

değişkenlerin aralarındaki ilişkide anlamlı bir fark olup olmadığını, eğer anlamlı bir
fark var ise ne düzeyde olduğunu bulmaya yarayan analiz çeşitlerinden birisidir.

28
Bağımsız değişkene ait alt grupların ikiden fazla olması halinde kullanılan analiz
yöntemidir (Büyüköztürk, 2002). ANOVA sonrası hangi (post-hoc) çoklu
karşılaştırma tekniğinin kullanılacağına karar vermek için öncelikle Levene’s testi ile
grup dağılımlarının varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmıştır.
Bunun üzerine varyansların homojen olması durumunda yaygınlıkla kullanılan
Scheffe çoklu karşılaştırma tekniği tercih edilmiştir. Scheffe testinin tercih
edilmesinin nedeni, testin alpha tipi hataya karşı duyarlı olmasıdır. Homejen dağılım
olmaması durumunda ise Bonferroni metodundan yararlanılmıştır. Benferroni yaygın
kullanılan bir çoklu karşılaştırma testi olup, “eşit örneklem sayısı” ilkesini
gerektirmemektedir (Kayri, 2009). Araştırmada kullanılan ölçeklerden elde edilen
puanlar arasındaki farkın önemini tesbit etmek amacıyla ‘t-testi’ kullanılmıştır. Ttesti bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir farkın olup olmaması ve
derecesini bulmaya yarayan analiz çeşitlerinden biridir (Büyüköztürk, 2007). Ancak
bağımsız değişken alt grupların iki adet olması halinde uygulanır. Gruplar arasında
anlamlı farklılığın çıkması gibi durumlarda, bu farkın kaynağına ulaşabilmek adına
ortalama taplosu incelenmiştir.
Araştırmada, kişisel bilgi formunda bulunan değişkenlerin analizinde
kullanılan frekans test analizibasit betimsel bir analiz çeşitidir ve değişken içerisinde
bulunan grupların dağılımlarını listelemektedir.
Araştırmada ortalama puanların açıklanmasında ise Balcı (2007) tarafından
açıklanan derecelendirme yöntemi kullanılmıştır. İlgili aralıklar şöyledir:
Ölçek maddelerine yönelik derecelendirme ve sınırları

Tablo 1.
Ölçek maddelerine yönelik derecelendirme ve sınırları
Ağırlık (Puan)

Sınırlar

Yüzde aralığı

1

1,00 – 1,79

%,, - % 36 hiçbir zaman /çok az yeterli

2

1,80 – 2,59

% 36,01 - % 52

3

2,60 – 3,39

% 52,01 - % 68

4

3,40 – 4,19

% 68,01 - % 84

5

4,20 – 5,00

% 84,01 - % 100 her zaman /çok yeterli

BÖLÜM IV
BULGULAR ve YORUMLARI
Bu bölümde, araştırmanın amacına ve alt amaçlarına yönelik toplanan
verilerin çözümlenmesiyle ulaşılan bulgular ve bunlara ilişkin yorumlar üzerinde
durulmaktadır.
4.1. Okul öncesi yöneticilerinin ders denetimleri, öğretmenlerin performansları
ve veli memnuniyet düzeyleri
Araştırmanın birinci alt amacı, “Okul öncesi yöneticilerinin ders denetimleri,
öğretmenlerin performansları ve veli memnuniyeti ne düzeydedir?” şeklindedir. Bu
alt amaca yönelik değişkenlerin ortalama puanları tablo 4’de görülmektedir.

Tablo 2.
Yöneticilerin ders denetimi, öğretmen performansı ve veli memnuniyeti düzeyi
Min

Max

N

X̅

SS

Puan

Puan

Ders denetim düzeyi

127

3,63

24,11

2,73

4,32

Öğretmenperformans düzeyi

127

4,32

9,82

3,69

4,81

Veli memnuniyeti düzeyi

200

4,08

10,88

3,87

4,54

Tablo 4’de görüldüğü gibi öğretmenlerin görüşlerine göre, okul öncesi eğitim
kurumu yöneticilerinin ders denetim düzeyinin yüksek düzeyde (X̅=3,63) olduğu
görülmektedir. Yine, öğretmen performansının (X̅=4,32) ve veli memnuniyetinin
(X̅=4,08) yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu bulguya göre yöneticilerin ders
denetim düzeylerini yüksek oranda gerçekleştirdiği, öğretmen performansının hayli
yüksek olduğu ve velilerinde kurumlarından memnun olduğu söylenebilir.
Benzer şekilde, Topçu ve Aslan (2009)’ın yaptıkları araştırmanın bulgularına
göre; hem yöneticiler, hem de öğretmenlerin görüşlerine göre sınıf içi etkinliklerin ve
öğretmenlerin değerlendirilmesinin olumlu ve yüksek düzeyde gerçekleştiği
sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürünün sürekli olarak okulda bulunması sebebiyle,
müdür tarafından ders denetimlerinin daha işlevsel bir şekilde yürütülebileceği
sonucuna ulaşmışlardır.
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4.2. Okul öncesi yöneticilerinin ders denetim düzeylerine yönelik öğretmenlerin
görüşlerinin demografik değişkenler çerçevesinde incelenmesi
Araştırmanın ikinci alt amacında, “okul öncesi eğitim kurumlarındaki
yöneticilerin ders denetim düzeyleri, öğretmenlerin demografik değişkenlerine göre
farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yönelik cevap aramak için T-testi ve Anova
testlerinden yararlanılmıştır. Ulaşılan bulgular tablo 5,6,7,8 ve 9,’da sunulmuştur.
4.2.1. Okul öncesi yöneticilerinin ders denetim düzeylerine yönelik
öğretmen görüşlerinin, yaş değişkenine göre incelenmesi
“Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yöneticilerin ders denetim düzeyleri,
öğretmenlerin yaşlarına göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yönelik olarak,
toplanan verilerin Anova testi sonuçları tablo 5’de görülmektedir.
Tablo 3.
Okul öncesi yöneticilerinin ders denetim düzeylerine yönelik görüşler ile yaş
değişkeni arasındaki anlamlılık düzeyi Anova Testi
Varyans

KT

Sd

Gruplar içi

3363,323

3

Gruplar arası

69932,551 123

Toplam

73295,874 126

KO

F

P

Fark

Kaynağı
1121,108 1,972 ,122

p>,05

568,557
Fark yok

Tablo 5’de görüldüğü gibi öğretmenlerin görüşlerine göre, yöneticilerin ders
denetim düzeyi ile öğretmenlerin yaş değişkeni arasında anlamlı bir farka
rastlanılamamıştır (p=0,122, p<,05)
Bige (2014) de yaptığı benzer bir çalışmada da elde edilen sonuçlar
doğrultusunda, okul müdürlerinin farklı kıdemlerdeki öğretmenleri benzer şekilde
denetledikleri fakat yaş unsuruna göre denetleme düzeyinde bir farklılık olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
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4.2.2. Okul öncesi yöneticilerinin ders denetim düzeylerine yönelik
öğretmen görüşlerinin, eğitim seviyesi değişkenine göre incelenmesi
“Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yöneticilerin ders denetim düzeyleri,
öğretmenlerin eğitim seviyesine göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yönelik olarak,
toplanan verilerin Anova testi sonuçları tablo 6’da görülmektedir.
Tablo 4.
Okul öncesi yöneticilerinin ders denetim düzeylerine yönelik görüşler ile
eğitim seviyesi arasındaki anlamlılık düzeyi Anova testi
Varyans

KT

Sd

KO

F

P

Fark

Gruplar içi

3705,607

4

926,402

1,624

,172

p>,05

Gruplar arası

69590,267 122

Toplam

73295,874 126

Kaynağı

570,412
Fark yok

Tablo 6’da görüldüğü gibi öğretmenlerin görüşlerine göre, yöneticilerin ders
denetim düzeyi ile öğretmenlerin eğitim seviyesi arasında anlamlı bir farka
rastlanılamamıştır (p=0,172, p<,05).
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda benzer bir çalışma yapan
Bige’ ye göre; öğretmenlerin en son mezun oldukları eğitim kurumları okul
müdürünün ders denetimleri ile ilgili görüşlerini etkilememektedir. Bunun sebebinin,
okul müdürlerinin ders denetimlerinde farklı yaklaşımlarla dersi denetlemediğini
düşündürebilir.
4.2.3. Okul öncesi yöneticilerinin ders denetim düzeylerine yönelik
öğretmen görüşlerinin, öğretmenlikteki hizmet süresi değişkenine göre
incelenmesi
“Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yöneticilerin ders denetim düzeyleri,
öğretmenlerin hizmet süresine göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yönelik olarak,
toplanan verilerin Anova testi sonuçları tablo 7’de görülmektedir.
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Tablo 5.
Okul öncesi yöneticilerinin ders denetim düzeylerine yönelik görüşler ile
öğretmenlerin hizmet süresi arasındaki anlamlılık düzeyi Anova testi
Varyans

KT

Sd

5914,402

4

KO

F

P

Fark

,035

p<,05

Kaynağı
Gruplar içi

Gruplar arası 67381,472 122
Toplam

1478,600 2,677
552,307

73295,874 126

Fark var

Tablo 7’de görüldüğü gibi öğretmenlerin görüşlerine göre, yöneticilerin ders
denetim düzeyi ile öğretmenlerin öğretmenlikteki hizmet süresi arasında anlamlı bir
farka rastlanılmıştır (p=,035, p<,05). Veriler arasındaki homojen dağılımı
sağlandığından (p=,404), ilgili farkın ortaya çıkarılması için Tukey testi
kullanılmıştır. Buna göre hizmet süresi 1 yıldan az olan öğretmenler ile hizmet süresi
1-5 yıl arasında olan öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farkın olduğu
görülmektedir (p=,046). Bu fark detaylı olarak incelendiğinde, hizmet süresi 1yıldan
az olan öğretmenlerin görüşleri (X̅=130,52), hizmet süresi 1-5 yıl arasında olan
öğretmenlerin görüşlerine (X̅=113,84) oranla daha yüksek çıktığı gözlenmiştir. Bu
bulgu, öğretmenlerin öğretmenlikteki ilk yıllarında, yöneticileri tarafından daha fazla
denetime maruz kaldığı şeklinde yorumlanabilir. Yine, hizmet süresi 11-15 yıl
arasında olan öğretmenlerin (X̅=128,83), 6-10 yıl arasında öğretmenlik hizmet süresi
olanlara (X̅=122,05) göre daha fazla denetlendiği söylenebilir.
Benzer bir çalışma yapan Bige (2014), ulaştığı bulgular doğrultusunda okul
müdürlerinin farklı kıdemlerdeki öğretmenleri benzer şekilde denetledikleri
düşünülebilir kanısına varmıştır. Bu araştırma ile farklı sonuçlara ulaşılmasının
sebebi örneklem farkından kaynaklandığı düşünülebilir.
4.2.4. Okul öncesi yöneticilerinin ders denetim düzeylerine yönelik
öğretmen görüşlerinin, kurumdaki çalışma süresi değişkenine göre incelenmesi
“Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yöneticilerin ders denetim düzeyleri,
öğretmenlerin kurumdaki hizmet süresine göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna
yönelik olarak, toplanan verilerin Anova testi sonuçları tablo 8’de görülmektedir.
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Tablo 6.
Okul öncesi yöneticilerinin ders denetim düzeylerine yönelik görüşler ile
kurumdaki hizmet süresi arasındaki anlamlılık düzeyi Anova testi
Varyans

KT

Sd

7810,824

3

KO

F

P

Fark

,003

p<,05

Kaynağı
Gruplar içi

Gruplar arası 65485,050 123
Toplam

2603,608 4,890
532,399

73295,874 126

Fark var

Tablo 8’de görüldüğü gibi öğretmenlerin görüşlerine göre, yöneticilerin ders
denetim düzeyi ile öğretmenlerin öğretmenlikteki hizmet süresi arasında anlamlı bir
farka rastlanılmıştır (p=,003, p<,05). Veriler arasındaki homojen dağılımı
sağlanmadığından (p=,037), ilgili farkın ortaya çıkarılması için Bonferroni testi
kullanılmıştır. Buna göre hizmet süresi 1 yıldan az olan öğretmenler ile hizmet süresi
11-15 yıl arasında olan öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farkın olduğu
görülmektedir (p=,020). Bu fark detaylı olarak incelendiğinde, hizmet süresi 11-15
yıl arasında olan öğretmenlerin (X̅=144.40) görüşleri, 1 yıldan az olan öğretmenlerin
görüşlerine (X̅=120,52) oranla daha yüksek çıktığı gözlenmiştir. Bu bulguya göre,
öğretmenlerin denetimleri kurumdaki artan çalışma yılında daha fazla olduğu
söylenebilir. Yine ortaya çıkan bulgular incelenmeye devam edildiğinde,
öğretmenlerin kurumdaki ilk yıllarında, diğer 1-5 (X̅=118,13) ve 6-10 (X̅=111,04)
yılları arasındaki çalışma süresine oranla daha az denetlendiği görülmektedir.
4.3. Öğretmenlerin performans düzeylerinin incelenmesi
Araştırmanın üçüncü alt amacında, “okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan
öğretmenlerin

performans

düzeyi

onların

demografik

özelliklerine

göre

farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yönelik cevap aramak için T-testi ve Anova
testlerinden yararlanılmıştır. Ulaşılan bulgular tablo 9,10,11 ve 12’de sunulmuştur.
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4.3.1.

Okul

öncesi

eğitim

kurumlarında

çalışan

öğretmen

performanslarının, yaş değişkenine göre incelenmesi
“Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin performansları, onların
yaşlarına göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yönelik olarak, toplanan verilerin
Anova testi sonuçları tablo 9’da görülmektedir.
Tablo 7.
Okul öncesi öğretmenlerinin performansları ile yaş değişkeni arasındaki
anlamlılık düzeyi Anova Testi
Varyans

KT

Sd

KO

F

P

Fark

1047,273

3

349,091

3,867

,011

p<,05

Kaynağı
Gruplar içi

Gruplar arası 11104,145 123
Toplam

90,278

12151,417 126

Fark var

Tablo 9’da görüldüğü gibi öğretmenlerin performansları ile yaş değişkeni
arasında anlamlı bir farka rastlanılmıştır (p=,011, p<,05). Veriler arasındaki homojen
dağılım sağlandığından (p=,502), ilgili farkın ortaya çıkarılması için Tukey testi
kullanılmıştır. Buna göre, yaşları 35 ve üstü olan öğretmenlerin, 29-34 ve 24-28 yaş
arasında olan öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p=,012,
p=,033). 35 yaş ve üzerinde olan öğretmenlerin performansları (X̅=65,68), yaşları
29-34

(X̅=59,04)

ve

24-28

(X̅=58,10)

yaş

arasında

olan

öğretmenlerin

performanslarına göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Yine anlamlı bir fark
gözlenmese de göreceli olarak 18-23 yaş arasında olan öğretmenlerin (X̅=62,20)
performanslarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bulguya göre, öğretmenlik
mesleğinin ilk yıllarında olanlar ile 35 yaş ve üzerinde olan öğretmenlerin diğer yaş
aralıklarına oranla daha yüksek performanslarının olduğu söylenebilir.
4.3.2.

Okul

öncesi

eğitim

kurumlarında

çalışan

öğretmen

performanslarının, eğitim seviyesi değişkenine göre incelenmesi
“Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin performansları, onların
eğitim seviyesine göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yönelik olarak, toplanan
verilerin Anova testi sonuçları tablo 10’da görülmektedir.
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Tablo 8.
Okul öncesi öğretmenlerinin performansları ile eğitim seviyesi arasındaki
anlamlılık düzeyi Anova testi
Varyans

KT

Sd

KO

F

P

Fark

650,335

3

216,778

2,318

,079

p>,05

Kaynağı
Gruplar içi

Gruplar arası 11501,083 123
Toplam

93,505

12151,417 126

Fark yok

Tablo 10’da görüldüğü gibi öğretmenlerin performansları ile öğretmenlerin
eğitim seviyesi arasında anlamlı bir farka rastlanılamamıştır (p=,079, p>,05).
Sarpkaya (2006)’nın yaptığı çalışmada da okul müdürlerinin denetimleri,
biçimsel olarak yerine getirdikleri, fakat bunun öğretmenlerin performansında bir
artış yaratmadığı ve eğitim seviesi bağlanmında da anlamlı sonuçlara ulaşamamıştır.
4.3.3.

Okul

öncesi

eğitim

kurumlarında

çalışan

öğretmen

performanslarının, öğretmenlikteki hizmet süresi değişkenine göre incelenmesi
“Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin performansları, onların
hizmet süresine göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yönelik olarak, toplanan
verilerin Anova testi sonuçları tablo 11’de görülmektedir.
Tablo 9.
Okul öncesi öğretmenlerinin performansları ile öğretmenlerin hizmet süresi
arasındaki anlamlılık düzeyi Anova testi
Varyans

KT

Sd

KO

F

P

Fark

1256,768

4

314,192

3,518

,009

p<,05

Kaynağı
Gruplar içi

Gruplar arası 10894,649 122
Toplam

12151,417 126

89,300
Fark var

Tablo 11’de görüldüğü gibi öğretmenlerin performansları ile öğretmenlerin
öğretmenlikteki hizmet süresi arasında anlamlı bir farka rastlanılmıştır (p=,009,
p<,05). Veriler arasındaki homojen dağılımı sağlandığından (p=,202), ilgili farkın
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ortaya çıkarılması için Tukey testi kullanılmıştır. Buna göre hizmet süresi 1 yıldan az
olan öğretmenler ile hizmet süresi 1-5 yıl arasında olan öğretmenlerin görüşleri
arasında anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (p=,022). Bu fark detaylı olarak
incelendiğinde, hizmet süresi 1yıldan az olan öğretmenlerin görüşleri (X̅=61,89),
hizmet süresi 1-5 yıl arasında olan öğretmenlerin görüşlerine (X̅=57,75) oranla daha
yüksek çıktığı gözlenmiştir. Yine, göreceli olarak hizmet süresi 11-15 yıl (X̅=66,83)
arasında olan öğretmenlerinde, 6-10 (X̅=63,15) ve 1-5 (X̅=57,75) yıl arasında hizmet
süresi

olan

öğretmenlere

oranla

daha

yüksek

performanslarının

olduğu

görülmektedir. Bu bulguya göre, öğretmenlerin öğretmenlikteki ilk yıllarda ve 11-15
yıl arasında öğretmenlik hizmet süresi olan öğretmenlerin performansları daha iyi
olduğu söylenebilir.
4.3.4.

Okul

öncesi

eğitim

kurumlarında

çalışan

öğretmen

performanslarının, kurumdaki çalışma süresi değişkenine göre incelenmesi
“Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin performansları, onların
kurumdaki hizmet süresine göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yönelik olarak,
toplanan verilerin Anova testi sonuçları tablo 12’de görülmektedir.
Tablo 10.
Okul öncesi öğretmenlerinin performansları ile kurumdaki hizmet süresi
arasındaki anlamlılık düzeyi Anova testi
Varyans

KT

Sd

KO

F

P

Fark

504,338

3

168,113

1,775

,155

p>,05

Kaynağı
Gruplar içi

Gruplar arası 11647,079 123
Toplam

12151,417 126

94,692
Fark yok

Tablo 12’de görüldüğü gibi öğretmenlerin performansları ile öğretmenlerin
kurumdaki hizmet süresi arasında anlamlı bir farka rastlanılamamıştır (p=,155,
p>,05).
Bige (2014) yaptığı çalışmasında, ilkokul müdürlerinin ders denetimleri ile
ilgili öğretmen görüşlerinin, öğretmenlerin meslekteki toplam hizmet yılları, cinsiyet
ve en son mezun oldukları eğitim kurumu değişkenlerinden etkilenmediği sonucuna
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ulaşılmıştır. Öğretmenlerin genel görüşlerinin, okul müdürlerinin durumlarına bağlı
olarak genelde değişmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
4.4. Velilerin eğitim kurumu memnuniyet düzeylerinin incelenmesi
Araştırmanın dördüncü alt amacında, “okul önce eğitim kurumlarına yönelik,
velilerin memnuniyet düzeyleri onların demografik özelliklerine göre farklılaşmakta
mıdır?” sorusuna yönelik cevap aramak için Anova testlerinden yararlanılmıştır.
Ulaşılan bulgular tablo 13, 14 ve 15’de sunulmuştur.
4.4.1. Veli memnuniyet düzeylerinin yaş değişkenine göre incelenmesi
“Okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik veli memnuniyet düzeyleri, onların
yaşlarına göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yönelik olarak, toplanan verilerin
Anova testi sonuçları tablo 13’de görülmektedir.
Tablo 11.
Veli memnuniyet düzeyi ile yaş değişkeni arasındaki anlamlılık düzeyi Anova
Testi
Varyans

KT

Sd

KO

F

P

145,647

3

48,549

,406

,749

Fark

Kaynağı
Gruplar içi

Gruplar arası 23450,573 196
Toplam

p>,05

119,646

23596,220 199

Fark yok

Tablo 13’de görüldüğü gibi veli memnuniyeti ile yaş değişkeni arasında
anlamlı bir farka rastlanılmamıştır (p=,749, p>,05).
Bu bulgu doğrultusunda, velilerin memnuniyetleri ve yaşları arasında anlamlı
bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
4.4.2. Veli memnuniyetinin, eğitim seviyesi değişkenine göre incelenmesi
“Okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik veli memnuniyet düzeyleri, onların
eğitim seviyesine göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yönelik olarak, toplanan
verilerin Anova testi sonuçları tablo 14’de görülmektedir.
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Tablo 12.
Veli memnuniyet düzeyi ile eğitim seviyesi arasındaki anlamlılık düzeyi Anova
testi
Varyans

KT

Sd

KO

F

P

Fark

1204,668

4

301,167

2,623

,036

p<,05

Kaynağı
Gruplar içi

Gruplar arası 22391,552 195
Toplam

114,828

23596,220 199

Fark var

Tablo 14’de görüldüğü gibi öğretmenlerin performansları ile velilerin eğitim
seviyesi arasında anlamlı bir farka rastlanılmıştır (p=,036, p<,05). Veriler arasındaki
homojen dağılımı sağlandığından (p=,149), ilgili farkın ortaya çıkarılması için Tukey
testi kullanılmıştır. Buna göre, eğitim seviyesi lise düzeyinde olan veliler ile
üniversite düzeyinde olan velilerin memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir farkın
olduğu görülmektedir (p=,042). Bu fark detaylı olarak incelendiğinde, lise düzeyinde
eğitim seviyesine sahip velilerin (X̅=125,95) üniversite düzeyinde eğitim seviyesine
sahip velilerin (X̅=121,22) memnuniyet düzeylerinin daha yüksek olduğu ortaya
çıkmıştır. Yine göreceli olarak, yükseköğrenim üzeri eğitim seviyesi olan velilerin
memnuniyet düzeylerinin de giderek düştüğü gözlenmiştir. Bu bulguya göre, eğitim
seviyesi yükseldik sonra memnuniyet düzeyinin düştüğü bunun da sebebi olarak
yükseköğrenime sahip velilerin kurumlarından beklentileri daha yüksek olduğu
şeklinde yorumlanabilir.
4.4.3. Veli memnuniyetinin, bir eğitim kurumu seçme sebebi değişkenine
göre incelenmesi
“Okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik veli memnuniyet düzeyleri, kurumu
seçme sebebine göre farklılaşmakta mıdır?” sorusuna yönelik olarak, toplanan
verilerin Anova testi sonuçları tablo 15’de görülmektedir.
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Tablo 13.
Veli memnuniyet düzeyi ile kurumu seçme sebebi arasındaki anlamlılık
düzeyi Anova testi
Varyans

KT

Sd

KO

F

P

Fark

63,659

2

31,829

,266

,766

p>,05

Kaynağı
Gruplar içi

Gruplar arası 23532,561 197
Toplam

119,455

23596,220 199

Fark yok

Tablo 15’de görüldüğü velilerin memnuniyet düzeyi, kurumu seçme sebebi
değişkeni arasında anlamlı bir farka rastlanılamamıştır (p=,766, p>,05).
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda; ailelerin kurum seçme
esnasında fazla detaycı davranmadıkları söylenebilir.
4.5. Ders denetim düzeylerinin öğretmen performansına olan etkinin
incelenmesi
Araştırmanın bu alt amacında, “ders denetim düzeylerinin öğretmenin
performansına olan etkisi ne düzeydedir’ sorusuna yönelik olarak toplanan verilerin
korelasyon testi tablo 16’de sunulmuştur.

Tablo 14.
Ders denetim düzeyi ile öğretmen performansı arasındaki ilişki düzeyi
Korelasyon resti
Ders
Öğretmen
denetimi performansı
Ders denetimi

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

1
127

,369**
,000
127

Tablo 16 incelendiğinde ders denetimi ile öğretmenlerin performans düzeyi
arasında pozitif (1) yönde orta düzeyde (r=,369) anlamlı (p=,000) bir etkinin olduğu
görülmektedir. Buna göre ders denetim düzeyi yükseldikçe öğretmen performans
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düzeyi de belirli oranda yükselmektedir. Bu bulgu, ders denetim düzeyi öğretmen
performansını orta düzeyde yordamaktadır şeklinde ifade edilebilir.
Benzer çalışmalarda da ayni bulguların olduğu görülmektedir. Buna göre,
Kartal (1997), yaptığı araştırma ile denetimlerin “orta” seviyede yapıldığını ve
planlama çalışmalarının diğer etkinliklere göre daha ağırlıklı değerlendirildiğini
belirtmiştir. Özbaş (2002)’ın yaptığı araştırmada da “plan, program ve öğretim
uygulamasının denetimi” boyutlarıyla ilgili olan maddelerin “orta” düzeyde
gerçekleştiği belirtilmiştir.
4.6. Ders denetim düzeylerinin veli memnuniyete olan etkisnin incelenmesi
Araştırmanın

bu

alt

amacında,

“ders

denetim

düzeylerinin

veli

memnuniyetine etkisi ne düzeydedir’ sorusuna yönelik olarak toplanan verilerin
korelasyon testi tablo 17’de sunulmuştur.
Tablo 15.
Ders denetim düzeyi ile veli memnuniyet düzeyi Korelasyon resti
Ders
Veli
denetimi memnuniyeti
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Ders denetimi

1

-,073

127

,413
127

Tablo 17 incelendiğinde ders denetim düzeyi ile veli memnuniyeti arasında
anlamlı düzeyde bir etkinin olmadığı görülmektedir (p=,413). Buna göre
yöneticilerin ders denetim düzeyinin veli memnuniyetini etkilenmediği söylenebilir.
4.7. Ders denetim düzeylerinin veli memnuniyete olan etkisnin incelenmesi
Araştırmanın

bu

alt

amacında,

“öğretmen

performanslarının

veli

memnuniyetine etkisi ne düzeydedir’ sorusuna yönelik olarak toplanan verilerin
korelasyon testi tablo 18’de sunulmuştur.
Tablo 16.
Öğretmen performansı ile veli memnuniyet düzeyi Korelasyon resti
Öğretmen
Veli
performansı memnuniyeti
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Pearson
1
-,099
Correlation
Öğretmen performansı
Sig. (2-tailed)
,270
N
127
127
Tablo 18 incelendiğinde öğretmen performans düzeyi ile veli memnuniyeti
arasında anlamlı düzeyde bir etkinin olmadığı görülmektedir (p=,270). Buna göre
öğretmen performansının veli memnuniyetine etkisinin olmadığı söylenebilir.

BÖLÜM V
SONUÇ VE ÖNERİLER
5.1. Sonuç
Bu araştırmanın amacı, KKTC M.E.B.’na bağlı okul öncesi eğitim
kurumlarında

görevli

öğretmenlerin

görüşlerine

göre,

okul

öncesi

eğitim

kurumlarında yöneticilerin uyguladığı ders denetimlerini, öğretmen performansına ve
veli memnuniyetine etkisini belirleyerek aralarındaki ilişkinin anlamlı olup
olmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu amaç ile oluşturulan ana problem ve alt
problemlere yönelik ulaşılan sonuçlar şöyledir;
Okul

1.

öncesi

yöneticilerinin

ders

denetimleri,

öğretmenlerin

performansları ve veli memnuniyeti düzeyi incelendiğinde, okul öncesi eğitim
kurumu

yöneticilerinin

ders

denetim

düzeyinin

yüksek

düzeyde

olduğu

görülmektedir. Yine, öğretmen performansının ve veli memnuniyetinin yüksek
düzeyde olduğu görülmektedir. Bu bulguya göre yöneticilerin ders denetim
düzeylerini yüksek oranda gerçekleştirdiği, öğretmen performansının hayli yüksek
olduğu ve velilerinde kurumlarından memnun olduğu söylenebilir.
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yöneticilerin ders denetim

2.
düzeyleri,

öğretmenlerin

yaşlarına

göre

değerlendirildiğinde,

öğretmenlerin

görüşlerine göre, yöneticilerin ders denetim düzeyi ile öğretmenlerin yaş değişkeni
arasında anlamlı bir farka rastlanılamamıştır. Bu bulgu doğrultusunda okul
müdürlerinin faklı kıdemlerdeki öğretmenleri benzer şekilde denetledikleri
düşünülebilir.
3.

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yöneticilerin ders denetim

düzeyleri, öğretmenlerin eğitim seviyesine göre incelendiğinde, yöneticilerin ders
denetim düzeyi ile öğretmenlerin eğitim seviyesi arasında anlamlı bir farka
rastlanılamamıştır Öğretmenlerin en son mezun oldukları eğitim kurumları okul
müdürünün ders denetimleri ile ilgili görüşlerini etkilememektedir. Bunun sebebinin,
okul müdürlerinin ders denetimlerinde farklı yaklaşımlarla dersi denetlemediği
olduğu düşünülebilir.
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4.

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yöneticilerin ders denetim

düzeyleri, öğretmenlerin hizmet süresine göre incelendiğinde, yöneticilerin ders
denetim düzeyi ile öğretmenlerin öğretmenlikteki hizmet süresi arasında anlamlı bir
farka rastlanılmıştır. Buna göre hizmet süresi 1 yıldan az olan öğretmenler ile hizmet
süresi 1-5 yıl arasında olan öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farkın
olduğu görülmektedir. Bu fark detaylı olarak incelendiğinde, hizmet süresi 1yıldan
az olan öğretmenlerin görüşleri, hizmet süresi 1-5 yıl arasında olan öğretmenlerin
görüşlerine oranla daha yüksek çıktığı gözlenmektedir.
5.

Yine, hizmet süresi 11-15 yıl arasında olan öğretmenlerin, 6-10 yıl

arasında öğretmenlik hizmet süresi olanlara göre daha fazla denetlendiği söylenebilir.
Yapılan çalışmada öğretmenlerin yaptıkları olumlu işlerden dolayı ödüllendirilmek
istediği bulgusuna ulaşıldığı gözlenebilmektedir.
6. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yöneticilerin ders denetim düzeyleri,
öğretmenlerin kurumdaki hizmet süresine göre incelendiğinde, öğretmenlerin
görüşlerine göre, yöneticilerin ders denetim düzeyi ile öğretmenlerin
öğretmenlikteki hizmet süresi arasında anlamlı bir farka rastlanılmıştı. Buna
göre hizmet süresi 1 yıldan az olan öğretmenler ile hizmet süresi 11-15 yıl
arasında olan öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farkın olduğu
görülmektedir. Bu fark detaylı olarak incelendiğinde, hizmet süresi 11-15 yıl
arasında olan öğretmenlerin görüşleri, 1 yıldan az olan öğretmenlerin
görüşlerine oranla daha yüksek çıktığı gözlenmiştir. Bu bulguya göre,
öğretmenlerin denetimleri kurumdaki artan çalışma yılında daha fazla olduğu
söylenebilir. Yine ortaya çıkan bulgular incelenmeye devam edildiğinde,
öğretmenlerin kurumdaki ilk yıllarında, diğer 1-5 ve 6-10 yılları arasındaki
çalışma süresine oranla daha az denetlendiği görülmektedir.
7.

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin performansları,

onların yaşlarına göre incelendiğinde, öğretmenlerin performansları ile yaş değişkeni
arasında anlamlı bir farka rastlanılmıştır. Yaşları 35 ve üstü olan öğretmenlerin, 2934 ve 24-28 yaş arasında olan öğretmenler arasında anlamlı bir fark olduğu
görülmektedir. 35 yaş ve üzerinde olan öğretmenlerin performansları, yaşları 29-34
ve 24-28 yaş arasında olan öğretmenlerin performanslarına göre daha yüksek olduğu
ortaya çıkmıştır. Yine anlamlı bir fark gözlenmese de göreceli olarak 18-23 yaş
arasında olan öğretmenlerin performanslarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu
bulguya göre, öğretmenlik mesleğinin ilk yıllarında olanlar ile 35 yaş ve üzerinde
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olan öğretmenlerin diğer yaş aralıklarına oranla daha yüksek performanslarının
olduğu söylenebilir.
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin performansları,

8.

onların eğitim seviyesi bağlamında incelendiğinde, anlamlı bir fark yaratmamıştır.
Bunun sebebinin, okul müdürlerinin ders denetimlerinde farklı yaklaşımlarla dersi
denetlemediği olduğu düşünülebilir.
Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin performansları,

9.

onların hizmet süresine göre incelendiğinde, öğretmenlerin performansları ile
öğretmenlerin

öğretmenlikteki

hizmet

süresi

arasında

anlamlı

bir

farka

rastlanılmadığı görülmektedir.
10.
onların

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin performansları,

kurumdaki

hizmet

süresine

göre

incelendiğinde,

öğretmenlerin

performansları ile öğretmenlerin kurumdaki hizmet süresi arasında anlamlı bir farka
rastlanılamadığı görülmektedir.
5. 2. Öneriler
5. 2. 1. Okul Yöneticilerine Öneriler
1-

MEB’na bağlı tüm okul öncesi eğitim kurumlarında yöneticiler

öğretmen performansını destekleyecek planlamalar yapabilir.
2-

Okul öncesi müdürlerin ders denetim etkinliklerine yaş, kıdem ve

eğitim durumu gözetmeksizin daha fazla önem göstermeleri gerekebilmektedir.
3-

Okul ortamalarında, verimin artırılması, çalışanların performanslarının

yükseltilmesi, kuruma olan aidietlik algısının yukarılara çekilmesi adına velileri de
etkinliklerde daha fazla katmak için çalışmalar yapılması önerilmektedir.
4-

Yöneticiler

öğretmenlere

performanslarını

en

iyi

şekilde

sergileyebilecekleri ortam ve koşulların sunulması için çalışmalar düzenleyebilirler.
5-

Okul öncesi eğitim kurumundaki iş birliğinin sağlanması hem eğitim

hem de veli memnuniyeti açıcından önem taşıdığı unutulmamalı ve bu yönde
veririmliliğin artması adına yöneticiler, çalışmalar düzeleyebilirler.
6-

Eğitim kurumunda yöneticiler ders denetimlerinin yanında işgören

memnuniyeti ile çalışanların ve öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarını da sık sık
gözönünde bulundurabilirler.
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5. 2. 2. Gelecekteki Araştırmalara İlişkin Öneriler
Bu araştırmada sadece M.E.B.’na bağlı özel okul öncesi eğitim

1-

kurumlarında çalışan öğretmenler üzerinde çalışılmıştır. Benzer bir çalışma, devlet
anaokullarında da nitel veya nicel yaklaşıma göre uygulanabilir.
Bu çalışma, sadece okul öncesi öğretmenlerin görüşleri alınarak

2-

oluşturulmuştur. Aynı konu alanında, okul öncesi eğitim yöneticilerine de
uygulanarak ortaya çıkacak sonuçlar incelenebilir ve karşılaştırmalı bir çalışma
yapılabilir.
Bu çalışmada kullanılan ve araştırmaya yön veren değişkenlere ek

3-

ilgili olabilecek yeni değişkenlerde eklenerek daha detaylı bir çalışma yapılabilir.
Çalışmada kullanılan örneklem sadece Lefkoşa ilçesi ile sınırlı

4-

kalmıştır. Daha büyük örneklem gurubu ve farklı ilçelerinde katılacağı çalışmalar
yapılabilir.
5fazla

Bu çalışmada vellilerin okul öncesi dönemde kuruma aidietinin çok
olmadığı,

veli

görüşlerinin

çeşitli

değişkenler

açısından

da

değerlendirildiğinde anlamlı çıkmadığı görülmüştür. Buna bağlı olarak daha büyük
veli gurubunun da katılacağı bir çalışma ile mevcut durum analizinin yapılması
önemli görülmektedir. Eğitim etkinliklerine aile katılımı önemli olduğu litaratürde
yaygın olarak üzerinde durulmaktadır.
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EKLER
Ek-1. Anket Örneği
DERS DENETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞ ÖLÇEĞİ
Sevgili öğretmen;
Sizden beklenen tüm maddeleri kendinize uygun olarak (X) işareti ile
doldurunuz. Katkılarınız için teşekkür ederiz.
Yaşınız
18-23 ( )

29-34 ( )

24-28 ( )

35 ve üstü ( )

Cinsiyetiniz
Kadın ( )

Erkek ( )

Eğitim Durumu
Lise ( )
Doktora ()

Üniversite ( )

Yüksekokul ( )

Yüksek Lisans ( )

Öğretmenlikteki hizmet süreniz
1 yıldan az ( )

1-5 ( )

Bu okuldaki çalışma süreniz
1 yıldan az ( )
1-5 ( )

6-10 ( )

11-15 ( )

15 yıldan daha fazla ( )

6-10 ( )

11-15 ( )

15 yıldan daha fazla ( )

Maddeler

1

2

3

Okul müdürüm zamanı etkin
kullanacak
şekilde
dersi
planlayıp
planlamadığımı
denetler.
Okul müdürüm ders planını
öğrenciyi merkeze alan bir
şekilde
hazırlayıp
hazırlamadığımı denetler.
Okul müdürüm ders planı
hazırlarken bireysel farklılıkları
dikkate
alıp
almadığımı
denetlemez.

Her zaman
katılıyorum

Çoğunlukl
a
Katılıyoru
m

Azda olsa
Katılıyoru
m

Katılmıyoru
m

Hiçbir
zaman
katılmıyoru
m
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Okul müdürüm ders planında
amaç ve kazanımları belirtip
belirtmediğimi denetler.
Okul müdürüm ders planında
amaca
uygun
etkinlikler
planlayıp
planlamadığımı
denetlemez.
Okul müdürüm ders planında
amaca uygun yöntem ve
teknikleri belirtip belirtmediğimi
denetler.
Okul müdürüm ders planında
kullanacağım
kaynak
ve
materyalleri
belirtip
belirtmediğimi denetler.
Okul müdürüm ders planında
vereceğim
ödevleri
yazıp
yazmadığımı denetler.
Okul
müdürüm
öğrenmeyi
kolaylaştırmak
için
uygun
materyal, kaynak ve etkinlik
seçmede
öğrencilerin
özelliklerini
dikkate
alıp
almadığımı denetlemez.
Okul müdürüm bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki
gelişmeleri
derse yansıtıp yansıtmadığımı
denetlemez.
Okul
müdürüm
teknoloji
kaynaklarının etkili kullanılması
konusunda öğrencilere model
olup olmadığımı ve bunları
onlara öğretip öğretmediğimi
denetler.
Okul müdürüm öğrencilere
isimleriyle
hitap
edip
etmediğimi denetler.
Okul
müdürüm
öğrenciler,
sorulara
farklı
cevaplar
verdiğinde olumlu tepki verip
vermediğimi denetler.
Okul
müdürüm
öğrencinin
kendini
ifade
edebileceği
fırsatlar sunup sunmadığımı
denetlemez.
Okul müdürüm konuşmalarımda
ve
davranışlarımda
saygı
öğelerine yer verip vermediğimi
denetler.
Okul müdürüm öğrencilerin ders
içi ve ders dışı zamanlarını etkili
kullanmaları için yönlendirmeler
yapıp yapmadığımı denetlemez.
Okul müdürüm tüm öğrencilerin
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

planlı ve amaçlı çalışmalarını
sağlayıp
sağlamadığımı
denetlemez.
Okul müdürüm, öğrencilerin
okul ve sınıf kurallarına
uymaları için doğru stratejiler
kullanıp
kullanmadığımı
denetler.
Okul müdürüm özel alanda
gerekli olan öğrenme yollarını
öğrencilere
kazandırıp
kazandırmadığımı denetlemez.
Okul müdürüm özel alana ilişkin
kuram, ilke ve kavramları
öğrencilerin anlayacağı biçimde
aktarıp aktarmadığımı denetler.
Okul müdürüm özel alan
öğretim programlarına ilişkin
gelişmeleri derslerime yansıtıp
yansıtmadığımı (felsefe, kuram,
yaklaşım...) denetlemez.
Okul müdürüm öğrencilerin
dikkatini çekerek onları motive
edip etmediğimi denetler.
Okul
müdürüm
konunun
anlaşılması için önkoşul bilgi,
beceri
ve/veya
değerlere
öğrencilerin ne kadar sahip
olduklarını
yoklayıp
yoklamadığımı denetlemez.
Okul müdürüm derste işlenen
konuyu daha önceki konularla
ilişkilendirip
ilişkilendirmediğimi denetlemez.
Okul müdürüm farklı düzeydeki
öğrencilerin öğrenme çabalarını
cesaretlendirip
cesaretlendirmediğimi denetler.
Okul müdürüm üst düzey
düşünme becerilerini teşvik eden
sorgulama tekniklerini kullanıp
kullanmadığımı denetlemez.
Okul müdürüm öğrencilere
anında dönüt ve düzeltme verip
vermediğimi denetler.
Okul
müdürüm
öğretim
sürecinde ses tonumu, jest ve
mimiklerimi etkili bir şekilde
kullanıp
kullanmadığımı
denetler.
Okul müdürüm öğrencilerin
öğrendiklerini yaşamları ile
ilişkilendirecek fırsatlar yaratıp
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yaratmadığımı denetlemez.
30

31

32

33

Okul
müdürüm
sınıf
içi
çalışmalarda,
toplumsal
ve
mesleki etik değerlere uygun
davranıp
davranmadığımı
denetler.
Okul müdürüm Türkçeyi dil
kurallarına uygun ve anlaşılabilir
bir
biçimde
kullanıp
kullanmadığımı denetler.
Okul
müdürüm
teknoloji
okuryazarı olup olmadığımı
denetlemez.
Okul
müdürüm
öğretmeöğrenme sürecinde zamanı etkin
kullanıp
kullanmadığımı
denetler.
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Ek-1’in devamı
ÖĞRETMEN PERFORMANS ÖLÇEĞİ
Sevgili öğretmen;
Sizden beklenen tüm maddeleri kendinize uygun olarak (X) işareti ile doldurunuz.
Katkılarınız için teşekkür ederiz.
Branşınız
Sınıf ( )

Sosyal Alanlar ( )

Sayısal Alanlar ( )

Dil ( )

Diğer( )

Yaşınız
18-23 ( )

29-34 ( )

24-28 ( )

35 ve üstü ( )

Cinsiyetiniz
Kadın ( )

Erkek ( )

Eğitim Durumu
Lise ( )
Doktora ()

Üniversite ( )

Yüksekokul ( )

Yüksek Lisans ( )

Öğretmenlikteki hizmet süreniz
1 yıldan az ( )

1-5 ( )

Bu okuldaki çalışma süreniz
1 yıldan az ( )
1-5 ( )

6-10 ( )

6-0 ( )

Maddeler

1
2

3
4
5

6

Bir
çalışan
olarak
ekonomik
durumumdan memnunum.
Bulunduğum
kurumda
görevimi
başarılı şekilde yürütebilmem için
gerekli fiziksel ortam mevcuttur.
Bulunduğum kurumda kendimi güven
içinde hissediyorum.
Bulunduğum kurumda önemli bir birey
olduğumu hissediyorum.
Bulunduğum kurum bir çalışan olarak
bana başkalarına yardım edebilme
imkanı sağlamaktadır.
Bulunduğum kurumda bir çalışan
olarak saygı görüyorum.

Her
zaman
katılıyoru
m

11-15 ( )
11-15 ( )
Çoğunluk
la
Katılıyoru
m

15 yıldan daha fazla ( )
15 yıldan daha fazla ( )
Azda olsa
Katılıyoru
m

Katılmıyoru
m

Hiçbir
zaman
katılmıyoru
m
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7
8

9
10

11

12

13

14

Bu kurumda çalıştığım için gurur
duyuyorum.
Bulunduğum kurumda bir çalışan
olarak sosyal ilişkilerimi geliştirebilme
imkanları sağlanmaktadır.
Bu kurumda çalışan olmak bana
çevremde saygınlık kazandırmaktadır.
Bulunduğum
kurumda
amaçların
belirlenme sürecine katılma fırsatına
sahibim.
Bulunduğum kurumda bir çalışan
olarak anlamlı bir iş yaptığıma
inanıyorum.
Bulunduğum kurumda bir çalışan
olarak yeteneklerimi kullandığımı ve
diğer kabiliyetlerimi geliştirdiğimi
hissediyorum.
Bulunduğum
kurumda
kendimi
yenileme ve yeteneklerimi uygulama
imkanı bulabiliyorum.
Çalıştığım kurumda meslek gelişimi
için hizmet içi eğitim olanakları
sağlandığına inanıyorum.
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Ek-1’in devamı
VELİ MENMUNİYET ÖLÇEĞİ
Sayın Veli;
Aşağıda sunulan anket çalışması, öğrencinizin okuduğu kurumun güçlü ve zayıf yönlerinin
belirlenmesi ve belirlenen zayıf yönlerin iyileştirilebilmesi için önem taşımaktadır. Sizden beklenen
tüm maddeleri, belirleyeceğiniz memnuniyet düzeyinize uygun olarak (X) işareti ile işaretlemektir.
Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Yaşınız
18-23 ( )

24-28 ( )

29-34 ( )

35 ve üstü ( )

Cinsiyetiniz
Kadın ( )

Erkek ( )

Eğitim Durumu
Lise ( )

Üniversite ( )

Yüksekokul ( )

Maddeler

1

2
3
4
5

6

7
8
9
10

Okulda çocuklarımızın kazandığı
bilgiler, günlük hayatta ve/veya daha
sonraki
öğrenim
hayatında
kullanabilecekleri niteliktedir.
Çocuğumun bu okulda kaliteli bir
eğitim aldığına inanıyorum.
Sınıfta veya laboratuarlarda yeterli
araç gereç bulunmaktadır.
Öğrencilere öğrenme ve başarma
fırsatı tanınmaktadır.
Çocuğumuz anlamadığı bir şeyi
öğretmenine
rahatlıkla
sorabilmektedir.
Bu okulda çocuğuma okul idaresi ve
öğretmenleri
tarafından
adaletli
davranıldığına inanıyorum.
Çocuğumun derslerdeki başarısından
memnunum.
Okulda yeterince sosyal ve kültürel
faaliyetler düzenlenmektedir.
Okulda yeterince sportif faaliyetler
düzenlenmektedir.
Düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetleri beğeniyorum.

Yüksek Lisans ( )

Her
zaman
katılıyoru
m

Çoğunluk
la
Katılıyoru
m

Doktora ()

Azda
olsa
Katılıyor
um

Katılmıyoru
m

Hiçbir
zaman
katılmıyoru
m
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11
12

13
14
15
16

17
18

19

20
21
22
23
24
25
26

27

28

29

30

Öğretmenlere ihtiyaç duyduğum an
rahatlıkla ulaşabilir ve görüşebilirim.
Okul Müdürüne, yardımcılarına ve
okul idaresine ihtiyaç duyduğum an
rahatlıkla ulaşabilirim.
Okulda yeterli güvenlik önlemleri
alınmaktadır.
Okulun binası ve diğer fiziki mekânlar
yeterlidir.
Okulun içi ve dışı temizdir.
Çocuklarımız okulda, Atatürk’ü ve
diğer devletin büyüklerini daha iyi
tanımaktalar ve onlara sevgileri
artmaktadır.
Çocuklarımız okulda milli ve manevi
değerlerini öğrenebilmektedir.
Okulda öğrencilere yönelik yapılan
rehberlik ve psikolojik danışmanlık
hizmetleri yeterlidir.
Öğrenci
kayıt/kabul
işlemleri
gerektiğinde alınacak nakil, öğrenci
belgesi vb. belgeler zamanında
düzenlenir.
Okulda kararlar alınırken veli görüşleri
de dikkate alınır.
Okul aile birliği velileri temsil
edebilmektedir.
Aileler okulda saygı görmektedir.
Okulun öğretmenlerine her zaman
güvenirim.
Okul müdürüne ve okul idaresine
güvenirim.
Okul yönetiminin öğrenciler ve okul
ile ilgili aldığı kararlara güvenirim.
Okul kantininde satılan malzemeler
kaliteli ve güvenilirdir.(Kantin yoksa
işaretlemeyiniz.)
Öğretmenlere
ilettiğim
sorunlar,
dikkatle dinlenir ve sorunun çözümüne
gayret gösterilir.
Okul yönetimine ilettiğim sorunlar,
dikkatle dinlenir ve sorunun çözümüne
gayret gösterilir.
Öğrenci başarıları değerlendirilirken
(Not Verme, Karne vb.) tarafsız
kriterler geçerlidir.
Okulda her türlü ödüllendirme tarafsız
kriterlere göre yapılır.
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