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Abstract 

The supervısıon that is going to be done today requires that the monitoring 
and control of the changing education practices be done easily, it is a model 
that enables the acquisition of objective data. Also be has   a structure in the  
supervısıon process that can minimize  pozitive  and negative of the 
supervısıon and supervisors as much as possible. With this in mind, the 
problem of this research is to be able to create a multifaceted model that will 
enable a better supervısıon of education in the field of education by taking 
the opinions of the new generation teachers as to what and how control 
should be made. In this research qualitative research method was used in the 
general screening model. The recovery of scattered data on the research, 
classification, arrangement and analysis are provided by means of scan 
models. The data obtained for research were conducted with interviews with 
the study group of senior students of the education faculty. working group of 
the research; Gazi, Hacettepe and Middle East technical universities in the 
province Ankara, the 10 personality formed from last class students of 
different departments of  education faculties It consists of 3 working groups. 
With the Group Interview technique, multidimensional data on audit 
practices were obtained from the participants. With this research, to ensure 
that schools in the community continue their educational activities within 
the framework of the regulations made in laws and regulations, supervision 
should be carried out in the spiral of must be inspected supervision strategy,  
education-training technology, human resource participation. The data 
obtained from the audit should be evaluated together with the employees 
who participated in the audit process and the best ones  should be rewarded. 
Thus, it became evident that an ideal audit (high performance audit) could 
be realized. 
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Özet 

Günümüzde yapılacak olan denetimin, değişen eğitim uygulamalarının takip 
ve denetiminin kolaylıkla yapılmasını, objektif verilerin elde edilmesini 
sağlayan bir model olmalıdır. Ayrıca denetim sürecinde, denetlenen ve 
denetleyen kişilerin olumsuz ve yanlı etkilerini mümkün olduğunca en az 
düzeye indirebilecek bir yapıya sahip olmalıdır. Bu düşünceden hareketle, bu 
araştırmanın problemi okullarda denetimin neye göre ve nasıl olması 
gerektiğine ilişkin yeni nesil öğretmenlerin görüşlerini alarak eğitim 
alanında daha sağlıklı bir denetimin gerçekleştirilmesini sağlayacak çok 
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yönlü bir model oluşturabilmektir. Bu araştırmada genel tarama modelinde 
nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırılan konuya ilişkin dağınık 
verilerin toparlanması, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve çözümlenmesi 
tarama modelleri sayesinde sağlanır. Araştırmaya ilişkin elde edilen veriler 
eğitim fakültesinin son sınıf öğrencilerinden oluşturulan çalışma grubu ile 
yapılan görüşmelerle elde edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu; Ankara  
ilindeki Gazi, Hacettepe ve Orta Doğu teknik üniversitelerinin eğitim 
fakültelerinin farklı bölümlerdeki son sınıf öğrencilerinden seçilen 10 kişilik 
3 çalışma grubundan oluşmaktadır. Grup Görüşme tekniği ile katılımcılardan 
denetim uygulamalarına ilişkin çok boyutlu veri elde edilmiştir. Bu araştırma 
ile toplumdaki okulların yasa ve yönetmeliklerde yapılan düzenlemeler 
çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak, denetim 
stratejisi, eğitim-öğretim teknolojisi, insan kaynağı katılımı sarmalında, 
denetim yapılmalı,  denetimden elde edilen veriler denetim sürecine katılmış 
çalışanlarla birlikte  değerlendirilmeli ve en iyi olanlar ödüllendirilmelidir. 
Böylece ideal bir denetim (yüksek performanslı denetim) 
gerçekleştirilebileceği ortaya çıkmıştır. 
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12 Mart 2020 
Kabul Tarihi 
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1. Giriş 

Değişen toplumsal yaşamda her alanda yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğun 
görülmektedir. Yaşamın her alanında yapılacak değişiklikler mutlaka beklentilere 
ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde oluşturulmalıdır. Bunun için de toplumsal 
yaşamın hangi alanına yönelik bir düzenleme yapılacaksa o alana ilişkin bilgilerin 
elde edilmesi gerekir. Bu bilgiler ışığı altında ihtiyaç ve beklentilere uygun 
değişiklikler hayata geçirilip, uygulama süreci ve sonuçları takip edilip, 
denetlenmelidir. Bu denetim ve kontrolün nasıl olması gerektiği ise ilgili alana göre 
yapılandırılmalıdır.  

Her toplum kendi bireylerini nasıl eğitir ve nasıl yön verirse ortaya çıkacak 
toplumsal yapıda ona göre şekillenir. Bu açıdan eğitim her toplumun en önemli 
alanıdır. Doğru bir eğitim toplumsal ihtiyaç ve beklentileri en üst düzeyde 
karşılayabilir. Doğru bir eğitim de ancak uygulanan sürecin takip ve denetimi ile 
gerçekleşebilir.  

Yönetsel açıdan denetimi Harris ve Bessent ; “Okulun amaçlarının gerçekleştirmesi 
için, okulun işleyişini sağlamak ve değiştirmek okul çalışanlarının ve çalışanların 
nesnelerle ilişkili olarak yaptığı her şeyin denetimi” olarak ifade etmişlerdir. 

Ayrıca Alfonso, Firth ve Neville’de denetimde yönetsel boyutu;  “ Bütün örgütler 
kendilerini korumak, geliştirmek ve değiştirmek için  örgüt ile denetim arasında 
doğrudan bir ilişkinin olması gereklidir.  Örgütsel kaynaklar, örgütsel etkililiğin 
sağlanması için kullanılmalıdır. Bu kaynaklardan biri olan  eğitmenlerin denetimi, 
doğru bir eğitim için kaçınılmazdır” olarak belirtmişlerdir. (Wiles ve Bondi, 1996). 

Denetimi zorunlu kılan birçok faktör vardır. Örgütün güç kaybetmesini önlemek 
için denetim aracılığı ile örgütün yalnızlığa, düzensizliğe, kapalılığa ve durağanlığa 
sürüklenmesine engel olmaktır (Kimbrough ve Burkett, 1990). 

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bir takım değişmeler devam etmektedir. 
Bundan dolayı da denetleyicinin rolü farklılaşmaya başlamıştır. Denetmen 
kuramlara göre değil, kuramları var olan ortama uyarlayarak kullanabilen, “yani 
liderliği gelişen” (Walker ve Dimmock, 2005), yeni kuramlar üreten, entelektüel, 
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birikimli bir kişi olmak durumundadır. Ayrıca okul çalışanlarının birbirlerini ve 
kendi öz değerlendirmelerini yaparak  kendilerini geliştirmeleri de gerekmektedir 
(McNicol, 2004). Sadece okul çalışanları değil, okulun eğitim hizmetinden 
yararlananlarında  denetim sürecinde yer almaları söz konusu olmalıdır. Yani 
veliler ve öğrenciler de denetim sürecine katılabilir  (Beycioğlu ve Dönmez, 2009). 
Aynı fikirde olan Başar’da (2000), “denetimin herkesin görevi olmasını, düzeltme 
ve geliştirme hedeflerine ulaşabilmek için, öğrenciler, veliler, çevre, öğretmenler, 
okulu ve kendilerini denetlemeleri” gerektiğini ifade etmiştir. 

Tüm açıklamalar çerçevesinde toplumlar kendi geleceklerini şekillendirecek olan 
bireylerin eğitiminde çağın gerisinde kalmadan güçlü, üretken ve başarılı bir 
toplum olmalarını sağlayacak doğru bir eğitim sürecinden geçebilmeleri için,  bilgi 
teknolojilerinin sağladığı imkanlardan  yararlanarak günümüzde geçerli olacak en 
doğru denetim modelini oluşturması gerekmektedir. 

Yapılan literatür araştırmalarında bir takım denetim modellerine rastlanmıştır. 
Çoğunlukla denetim modelleri; Bilimsel denetim(Otoriter denetim felsefesine 
sahip, sıkı kurallara bağlı denetim), sanatsal denetim (Teknik ussallık yerine 
estetik duyarlılığa, danışman ilişkilerine önem verildiği ve uzun döneme yayılmış 
tekrarlı sınıf gözlemleri gerektiren denetim), öğretimsel denetim(Sınıf ortamında 
öğrenme ve öğretme sürecini geliştirmek ve etkili kılmak amacıyla yapılan 
denetim), kliniksel denetim(öğrenme-öğretme süreçlerine ilişkin verilerin gözlem 
ve inceleme yolu ile birinci elden sağlayan denetim), Gelişimsel 
denetim(öğretmenin gelişimsel düzeyini analiz etmeye yönelik denetim), 
farklılaştırılmış denetim(Denetim ve değerlendirme hizmetlerinin türleri 
konusunda öğretmene seçenekler sunan bir denetim) olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Aydın, 2014; Sağır ve Göksoy, 2016) 

Önemli olan günümüzde değişen eğitim uygulamalarının takip ve denetiminin 
kolaylıkla yapılmasını, objektif verilerin elde edilmesini sağlayan bir model 
olmasıdır. Ayrıca denetim sürecinde, denetlenen ve denetleyen kişilerin olumsuz 
ve yanlı etkilerini mümkün olduğunca en az düzeye indirebilecek bir yapıya sahip 
olmasıdır. Bu düşünceden hareketle, bu araştırmanın problemi okullarda 
denetimin neye göre ve nasıl olması gerektiğine ilişkin yeni nesil öğretmen 
adaylarının görüşlerini alarak eğitim alanında daha sağlıklı bir denetimin 
gerçekleştirilmesini sağlayacak çok yönlü bir model oluşturabilmektir. 

2. Amaç 

Bu araştırmada, eğitim fakültelerinde öğretmen olarak yetiştirilen öğrencilerin 
geçmiş eğitim basamaklarındaki gözlemlerini de dikkate alarak okullarda nasıl bir 
denetim olması gerektiğine ilişkin görüşlerini almak, ayrıca beklenti ve ihtiyaçlara 
cevap verebilecek, değişim ve yeniliklerin kolaylıkla uygulanabilmesini sağlayacak 
bir denetim biçimi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

Bu düşünce çerçevesinde, 

1-Eğitim denetiminin amacı ne olmalı? 

2-Eğitimde denetim sürecine neler dahil edilmeli? 

3-Eğitimde denetim nasıl uygulanmalı? 
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a-Denetim hangi zaman aralıkları ile yapılmalı? 

b-Denetim sürecine kimler katılmalı? 

c-Denetimde hangi materyallerden yararlanılmalı? 

d-Denetim sonrası elde edilen veriler nasıl ve kimler tarafından 
değerlendirilmeli? 

e-Değerlendirme raporları sonuçlarına göre düzeltme ve öneriler nasıl 
paylaşılmalı? 

f-Bu düzeltme ve önerilerin uygulamaya geçirilip geçirilmediği nasıl kontrol 
edilmeli? Sorularının cevapları aranmıştır. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada genel tarama modelinde nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
Geçmişte ya da o anda var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi, 
tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme 
ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, insanların 
sosyal dünyayı nasıl anladığını, deneyimlediğini, yorumladığını ve ürettiğini 
anlamayı amaçlayan nitel araştırmalarda izlenen tutum ve stratejileri kapsayan bir 
kavramdır (Büyüköztürk, 2018). Sosyal araştırmanın amacı, insanların bakış 
açılarını ve doğal ortamlarında anlamı ve sosyal gerçekliği nasıl inşa ettiklerini 
anlamaktır(Ekiz,2003). 

3.2. Çalışma Grubu 

Araştırmaya ilişkin veriler eğitim fakültelerinin son sınıf öğrencileri arasından 
oluşturulan çalışma grubu ile yapılan görüşmelerle elde edilmiştir. Araştırmanın 
çalışma grubu; Ankara ilindeki Gazi, Hacettepe ve Orta Doğu teknik 
üniversitelerinin eğitim fakültelerinin farklı bölümlerin son sınıf öğrencilerinden 
oluşturulan 10’ar kişilik 3 çalışma grubundan oluşmaktadır. Gazi Eğitimden 
oluşturulan 10 kişilik çalışma grubunun 2’si Fen bilgisi, 1’i İngilizce, 2’si Sosyal 
bilgiler, 3’ü bilgisayar, 2’si Müzik bölümünden, Hacettepe Eğitimden oluşturulan 
10 kişilik grubun 3’ü Türkçe eğitimi, 2’si biyoloji, 1’i kimya,  2’i fizik ve 2’si İngiliz 
dili bölümünden ve  ODTÜ eğitimden oluşturulan 10 kişilik grubun 2’si beden 
eğitimi, 2’si İngilizce öğretmenliği, 3’ü fen bilgisi, 2’si matematik, 1’i bilgisayar ve 
öğretim teknolojileri bölümünden olan son sınıf öğrencileridir.  

3.3. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Bu teknikte, 
araştırmacı önceden soracağı soruları planlayarak, soruları içeren görüşme 
tutanağı hazırlar. Buna karşın araştırmacı görüşmenin akışına bağlı olarak değişik 
yan ya da alt sorularla görüşmenin akışını etkileyebilir ve kişinin cevaplarını 
açmasını sağlayabilir (Ekiz,2003). Bu çalışmada, grupça görüşme tekniği ile 
katılımcılardan denetim uygulamalarına ilişkin çok boyutlu veri toplanmaya 
çalışılmıştır.  Grupça görüşme ortak bir sorun etrafında birleşebilen grup 
üyelerinin görüşmecinin soracağı sorulara karşılıklı etkileşimde bulunarak cevap 
aramaları şeklinde yapılır. Gruptaki her üye kendi görüşlerini belirtirken, diğer 
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üyelerin görüşlerini de öğrenir. Üyeler, genellikle konuyu birbirleri ile tartışırlar; 
görüşmeci, bu tartışmaları başlatmak, amaçtan uzaklaşmamasını sağlamak ve 
ortaya çıkan bilgileri toplamakla görevlidir (Karasar, 2004). Görüşme sürecinde 
kullanılmak üzere öğretmen adaylarının denetim uygulamalarına yönelik 
görüşlerinin alınabileceği açık uçlu sorular hazırlanmıştır. Bu sorular, literatür 
taraması sonucu oluşturulmuştur. Hazırlanan soruların amaca uygunluğunu, 
anlaşılırlığını ve uygulanabilirliğini kontrol etmek amacıyla hem araştırma 
yöntemleri hem de eğitim denetimi alanında bilgi ve tecrübeye sahip uzman 
öğretim üyesinin görüşleri alınarak, gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Görüşme 
sorularında, eğitimde denetimin amacının ne olması, neye göre yapılması ve nasıl 
uygulanması gerektiğini sorgulayan üç soruya yer verilmiştir. Her bir grupla 
görüşme yaklaşık bir-bir buçuk saat sürmüştür. Görüşmeler, doğru sonuçlar 
çıkarabilmek ve hataya yer vermemek için hem kaydedilmiş hem de not 
tutulmuştur. Daha sonra kayıtlar ve notlar incelenerek metinleştirilmiştir.  

Araştırma verilerinin çözümlenmesinde, “içerik analizi” yapılmıştır. Yazılı ve sözlü 
olarak kullanılan materyallerin sistemli ve düzenli bir analiz yapılarak 
katılımcıların söyledikleri kodlanmıştır.  Buna göre söylenenlerin ne sıklıkta 
söylendiği belirlenerek, kategorileştirilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). İçerik 
analizinde, açık ve gizli içerik hakkında çıkarımlar yapılmış, açık içerik görünürde 
olan ifadelerle, gizli içerik olduğu düşünülen ifadelerin altında yatan anlam 
belirlenmeye çalışılmıştır. İçerik analizinde öncelikle, analiz birimi olarak ana 
kategoriler (tema) ile alt kategoriler belirlenmiştir. Daha sonra analizlerin ya-
pılacağı kelime ve cümleye karar verilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu 
çalışmada kategorilere ilişkin ifade ve örneklerin kodlanmasında kelime ve cümle 
varlığına bakılmıştır(Finney ve Corbett, 2007; Neuman 2007).  

Nitel Çalışmalarda iç geçerlik denilen şey inanılırlıktır. Yani sonuçlar inandırıcı mı? 
Dış geçerlik ise Sonuçlar diğer kişi ve durumlara aktarılabilir mi? Sorusunun 
cevabıdır (Streubert ve Carpenter, 2011). Bununla beraber sürekli aynı ortamda 
bulunma, karşılıklı güvene dayalı ve dostça bir ilişkinin kurulması, doğru ve 
eksiksiz yanıtlar alınmasını sağlamaktadır (Houser, 2015; Streubert ve Carpenter, 
2011). 

Çalışmada İç geçerlik (inandırıcılık) ve dış geçerlik için uzman görüşü alınmış, 
araştırma konusu ile ilgili katkı sağlayacak olan öğrencilerin belirlenmesinde ön 
görüşme yapılmış, ayrıntılı betimleme ve dış yorumlar literatürle ilişki-
lendirilmiştir. İç güvenirlik için görüşler arasındaki tutarlık incelenmiş, dış 
güvenirlik için de denetim ve araştırma alanında uzman olan kişilerin görüşleri 
alınarak teyit incelemesi yapılarak görüş birliğine bakılmıştır. Ayrıca çalışmalar 
gruplarla uzun süre bir arada kalmaya imkan sağladığı için önyargılar azalmış ve 
karşılıklı güven duygusu çerçevesinde görüşler paylaşılmıştır. 

Çalışmanın dış güvenirliğinde ise kelime ve cümlelerin grup üyelerince 
tekrarlanma sayıları dikkate alınmıştır. Çalışmada “eğitim denetiminde amaç”, 
“denetim sürecine nelerin dahil edilmesi gerektiği” ile “eğitim denetiminin nasıl 
uygulanması gerektiği” olmak üzere üç ana konu olarak ele alınmış, daha sonra da 
verilerin analiziyle alt kategoriler belirlenmiştir. Betimsel analiz tekniği 
kullanılmıştır. Betimsel  analizde veriler elde edildiği şekilde değiştirilmeden  
aktarılır (Altunışık vd. 2010). Verilerin sunumunda, alıntı seçimi için farklı görüş, 
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açıklayıcılık, çeşitlilik dikkate alınmıştır (Finney ve Corbett, 2007; Ünver, Bümen 
ve Başbay, 2010). Daha sonra yapılan betimleler tümevarım yöntemi ile 
yorumlanmıştır. 

4. Bulgular  

Bu bölümde araştırmada elde edilen bilgilerin analizi sonucunda ortaya çıkan 
bulgulara yer verilmiştir. Çalışma gruplarının görüşleri, ait oldukları 
üniversitelerin isimleri ile kodlanarak verilmeye çalışılmıştır. Buna göre Gazi 
üniversitesi çalışma grubu: GÇG; Hacettepe üniversitesi çalışma grubu: HÇG; ODTÜ 
üniversitesi çalışma grubu: OÇG, harfleriyle kodlanmış ve her gruptaki öğrencilerin 
düşünceleri ait oldukları üniversitenin kodu ve rakam verilerek belirtilmiştir.  

4.1. Eğitimde Denetimin Amacının Ne Olması Gerektiğine İlişkin Bulgular 

Bu kısımda grup üyelerine, okullarda denetime ihtiyaç var mı? Eğer varsa 
denetimin hangi amaçla yapılması gerektiği sorulmuştur. Buna göre tablo 1’de 
grupların vermiş oldukları cevaplar yer almaktadır. 

Tablo 1. Denetimin amacına yönelik analizler 
Çalışma 
grupları 

Amaç 1 Amaç 2 Amaç 3 Amaç 4 

GÇG Yeni kuşağın  
Toplumsal 

 ihtiyaçlarını 
karşılaması 

Toplumsal 
 kalkınmaya katkı  

sağlayacak  
nitelikli güçlü bir 

nesil 

Bilgiye ulaşan  
ve bunu etkin 

kullanan 
bireyler 

yetiştirmek 

Okuldaki 
çalışanların etkin 
olarak görevlerini 

yerine getirmelerini 
sağlamak 

HÇG Yenilik, 
değişikliklerin 
uygulamasını  

sağlamak 

Küresel  
değişiklere  

uyum sağlamak. 

Okullarda 
parasal 

kaynakların 
amacı 

doğrultusunda 
kullanılmasını 

sağlamak 

Öğretmenlerin 
performansını 
objektif olarak 

değerlendirmek. 

OÇG Eğitim-öğretim 
teknolojilerinin  

aktif  
kullanımını  
sağlamak 

Araştırma  
ve gözleme  

dayalı  
uygulamalı  
öğretimin 

gerçekleşmesini 
sağlamak 

Öğretime 
ayrılan 
finansal 

kaynakları 
etkin 

kullanmak 

Yasa ve 
yönetmeliklerle 

yapılan 
düzenlemeler 
çerçevesinde 
faaliyetlerin 

yürütülmesini 
sağlayarak, tüm 

eğitim kurumlarında 
bütünlüğü sağlamak 

Tüm gruplardaki katılımcılar denetime ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Eğitim 
alanında yapılan çalışmaların belli bir düzen içinde toplumsal ve bireysel 
beklentileri karşılayabilecek şekilde devamlılığının sağlanmasında yapılacak 
denetimlerin belli hedeflere odaklanarak gerçekleştirilmesi gerektiği ortak bir 
kanaat olarak ortaya çıkmıştır. Tablodaki sonuçlar her gruptaki üyelerin tek tek 
görüşleri alındıktan sonra benzer ve aynı anlama gelen açıklamalar 
gruplandırılarak her bir farklı düşünce tek bir amaç olarak düzenlenerek her gruba 
ait 4 farklı amaç oluşturulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda,  eğitim -öğretim, 
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finansal(parasal kaynaklara ilişkin) raporlama, eğitim-öğretim uygulamaları, 
yasalara ve diğer düzenlemelere uygunlukla ilgili amaçlar olarak ortaya çıktığı 
görülmüştür. 3 grubun ortaya koymuş olduğu amaçlar çerçevesinde eğitim-
öğretim alanında yapılacak denetimin amaçları; 

1. Toplumun geleceğe yönelik beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil 
yetiştirilmesini sağlamak, 

2. Eğitimde gerçekleştirilen yenilik ve değişikliklerin uygulamaya geçirilmesini 
sağlamak, 

3. Öğretmen ve yöneticilerin yeni nesil aile ve öğrencilerle kuşak farkını ortadan 
kaldıracak bir anlayışa sahip olmalarını sağlamak, 

4. Okullarda ülke kalkınmasına katkıda bulunacak nesiller yetiştirebilmek için 
gerekli olan fiziki donanımın sağlanmasına katkıda bulunmak, 

5. Okullarda yürütülen faaliyetleri takip etmek, tüm okullarda yapılanları 
paylaşarak her okulun kendisini değerlendirmesini sağlamak. 

6. Yeni kuşağın eğitim sürecinden ne beklediğini tespit etmek olarak sıralayabiliriz. 

Bu çerçevede yapılacak olan denetimlerde farklı bir takım uygulamalar hayata 
geçirilmeli ki amaçlar gerçekleştirilebilsin. 

4.2. Eğitim Denetimi Sürecine Neler Dahil Edilmesi Gerektiğine İlişkin 
Bulgular 

Nitelikli bir eğitim-öğretim için yapılacak olan denetimlerin sürece katkıda 
bulunması gerekir. Bunun için denetimde nelere öncelik verip, takip ve 
değerlendirmesinin yapılması gerektiğini belirlemek için çalışma gruplarına, 
yapılacak olan denetim sürecine neler dahil edilmesi gerektiği sorulmuştur. Bu 
soruya çalışma grupları Tablo 2 deki cevapları vermişlerdir. 

Tablo 2: Denetim sürecine dahil edilmesi gereken alanlar 
Çalışma 
grupları 

Denetim 
alanı 1 

Denetim 
alanı 2 

Denetim alanı 
3 

Denetim 
alanı 4 

Denetim 
alanı 5 

GÇG Çalışan 
Davranışı 

Kaynak 
sağlama 
yolları 

İnsan kaynağı 
ücretlendirmesi 

Öğretim 
faaliyetlerinin 
zamanlaması 

Fiziksel 
yapının 
yeterliği 

HÇG Emek-
başarı 

Harcama 
kalemleri 

İnsan kaynağı 
yeterliği 

Faaliyetlere 
ilişkin 

belgeler 

Öğrenci 
ihtiyaç 
alanları 

OÇG Çalışan 
işbirliği 

Yatırım İnsan kaynağı 
performansı 

Öğretim 
faaliyet 
alanları 

Çalışma 
alanları 

Araştırma grup üyelerinin vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, denetimin 
odak noktası oluşturacak alanlara yönelik farklı denetim yöntemleri kullanılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Denetlenme sürecine dahil edilmesi gereken 
alanların her biri kendi içinde kapsamlı bir değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. 
Bu şekilde kapsamlı bir denetim farklı konularda yeterliğe sahip gözlemcilerin 
görüşlerine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre araştırmamızda 
çalışma grup üyelerine denetim sürecine kimlerin katılması gerektiği sorulmuştur. 
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Sorunun cevabı Tablo 4’de görülmektedir. Tablo 2 de görüldüğü üzere denetim 
alanlarına ilişkin gelen cevaplar gruplandırılarak benzer alana yönelik öneriler 
aynı sütun içinde yer verilmiştir. Buna göre; 

1. Alan: Davranış boyutunda denetim alanları: 

a-Çalışan davranışları; okul içinde çalışan yönetici, öğretmen ve memurların 
birbirleri ile ilişkileri,  öğrencilere yönelik tavır ve davranışları öğretim sürecinde 
gözden kaçırılmaması gereken bir denetleme alanıdır. Okullar yeni neslin bedensel 
ve ruhsal açıdan sağlıklı yetişebilmesi için onlara eğitim-öğretim hizmeti veren 
çalışanların davranış ve tutumları önemli bir etkiye sahiptir. Unutulmaması 
gereken bir söz vardır,” Ne ekersen onu biçersin” diye. Gazili öğrenciler eğitim 
kurumlarında karşılaştıkları yanlış söylem ve davranışlardan dolayı öncelikli 
olarak çalışanların bu konuda denetlenmesi hatta işe alımdan önce kişisel davranış 
ve iletişim becerilerinin kontrol edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

b-Emek-Başarı; HÇG “öğretim sürecinde ortaya konan fedakarlığın hangi düzeyde 
olduğu tespit edilerek, harcanan çaba ile elde edilen başarının orantılı olup 
olmadığı denetlenmelidir” demişlerdir. Buna göre okullarda yapılacak denetimde 
yönetici ve öğretmenlerin ortaya koyduğu faaliyetleri (yaptıkları planlar, 
okudukları kitaplar, hazırladıkları ders materyalleri, gezi-gözlem aktiviteleri, 
deneysel ve araştırmaya yönelik çalışmalar) inceleyerek ve ders saatinde 
gösterdikleri çabayı gözlemleyerek emek seviyesi belirlenmelidir. Öğrencilerin 
girmiş oldukları merkezi ve sınıf sınavlarında ayrıca çeşitli bilgi ve bilimsel 
araştırma yarışmalarına katılım, başarı düzeyleri tespit edilerek emek-başarı 
denetimi sağlanmalıdır. Böyle bir denetim ileriye dönük nitelikli bir eğitim-
öğretimin sunulmasında katkısı yüksek olacaktır.  

c-Çalışan İşbirliği; Yapılan her çalışma ve hizmette iyi sonuçlar almak için ekip 
ruhunun önemli olduğunu vurgulayan OÇG üyeleri “topluma katkı sağlamak üzere 
eğitim-öğretim verilen öğrencilerin hayata atıldıkları zaman bulundukları ortamla 
bütünlük sağlayabilmeleri kendilerini yetiştiren öğretmenlerinin işbirliği içinde 
hareket ettiklerini bilmeleri ve hissetmelerine bağlı olduğunu” belirtmişlerdir. 
Unutulmamalıdır ki başarı tek bir kişinin gayreti ile ortaya çıkabilecek bir durum 
değildir. Aynı zamanda üyeler “denetim için gelen kişilerinde çalışanlarla ve 
yönetimle işbirliği içinde olması gerektiğini” ifade ederek, denetim sürecinin daha 
sağlıklı, demokratik, açık ve objektif gerçekleşebileceğini belirtmişlerdir. 

2. Alan: Kaynak boyutunda denetim alanları: 

a-Kaynak sağlama yolları; Denetlenecek olan kurumun hizmet sunmak için hangi 
yollardan kaynak sağlamaya çalıştığının tespit edilmesi, kurumun hangi yön ve 
amaçla hareket ettiğini ortaya çıkaracağını düşünen GÇG üyeleri bu durumun 
önemli bir nokta olduğunu belirtmişlerdir. Bilindiği üzere yasal açıdan eğitim-
öğretime katkı sağlayacak gelir kaynaklarının neler olduğu düzenlenmiştir. Bunun 
yanında kurumların yasal olmayan uygulamalarla gelir kaynakları oluşturmaya 
çalıştıkları da bilinmektedir. Özelliklede artan özel eğitim kurumlarının kaynak 
oluşturma noktasında değişik alternatifler oluşturmaktadırlar. Devlet eğitim 
kurumlarının da resmi olmaktan çok gayri resmi kanallardan kaynak elde etmeye 
çalışması, bulundukları çevrede kuruma bakış ve algıyı değiştirmektedir. Toplum 
okulların amaç ve beklentilerini farklı değerlendirebilmektedir. 
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b-Harcama Kalemleri; Denetimde eğitim kurumlarının gelirlerinin önemli bir 
kısmını nereye harcadığını tespit etmek önemlidir. Çünkü kaynağın ihtiyaçlar 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını belirlemektir. “Bir eğitim-öğretim 
kurumu için nitelikli hizmet sunmanın şartı gelirini öğrenci başarısına katkı 
sağlayacak fiziksel ortam ve teknoloji yatırımına aynı zamanda öğretmenlerin 
öğretim sürecinde ihtiyaç duyabileceği alan ve materyalleri sağlamaya ve 
bulunduğu çevreyle etkileşim içinde olmasını sağlayacak  çeşitli aktivitelere yer 
verecek harcama kalemlerinin bulunup bulunmadığına yani paranın nereye 
yönlendirildiğini mutlaka denetlemek gerektiğini” de HÇG üyeleri vurgulamıştır. 

c-Yatırım; OÇG üyeleri “Eğitim-öğretim kurumlarının öğrencilere sadece bilgi 
verme görevi yoktur. Aynı zamanda öğrencilerin sosyalleşmesi, çeşitli alanlarda 
kendilerini geliştirmelerini ve ilgi alanları oluşturmalarına fırsat vermesi, bunun 
içinde çeşitli sosyal aktivite alanlarına yatırım yaparak, topluma çok yönlü katkı 
sağlayacak bireylerin yetişmesini sağlaması gerektiğini” ifade etmişlerdir. Eğitim 
kurumları sosyal alanları ve faaliyetleri ile de başarılı, girişken, kendine güvenen 
ve yaratıcı bireyler yetiştirmesi açısından bu gibi aktiviteler için yatırım 
alanlarının olup olmadığı da denetlenmelidir. 

3. Alan: Çalışan boyutunda denetim alanları: 

a-İnsan kaynağı ücretlendirmesi; Kurumlarda çalışan insan kaynağının yaptığı işin 
kalitesi ve miktarıyla orantılı bir ücretlendirilmeye gidilmesi gerektiğini savunan 
GÇG “öğretmen ve memurların denetiminde ortaya konulan performans ve çalışma 
stilleri değerlendirilmeli, ona göre de adil bir ücretlendirme söz konusu olmalıdır” 
demişlerdir. Gerçek anlamda çalışanla çalışmayanı belirlemek gerekir. Denetimi 
gerçekleştirirken,   çalışan performansı hakkında, çalışma arkadaşları, öğrenciler, 
yöneticilerle görüşerek dönem içindeki faaliyetleri hakkında bilgi alınmalıdır. 
Çalışma stilleri hakkında ise dönem içinde yapılan toplantı tutanaklarına, haftalık 
ders programlarına, denetim sürecindeki davranışlarına bakarak ortaya koyduğu 
yeni ve yaratıcı fikirleri olup olmadığı değerlendirilebilir. Buna göre gayret sarf 
eden, kendini işine adamış ve gerçekten iyi bir şeyler yapmak isteyen çalışanları 
diğer çalışanlardan arklı bir yere koyabilmek ve motivasyonlarını artırmak için 
ücret denetlemesinin yapılarak her çalışana yaptığı işle orantılı bir ücretlendirme 
gerçekleştirilmelidir. 

b-İnsan kaynağının yeterliği; “Çalışanların bulundukları iş alanlarına uygun 
yeterliklere yeni uzmanlık bilgilerine ve tecrübeye sahip olmalıdır” diyen HÇG 
denetimlerde insan kaynağı açısından dikkate alınması gereken önemli bir nokta 
olduğunu belirtmişlerdir. Eğitim kurumlarında çalışma kadrolarına ilişkin iş 
analizlerinin sağlıklı bir şekilde yapılıp, o kadro için hangi yeterlikler gerektiği en 
doğru şekilde tespit edilip, kişilerin ona göre göreve alınması gereklidir. 
Günümüzde ne kadar” herkes her işi yapabilir” diye düşünüp savunanlar olsa da 
bir insanın her alanda başarılı olması mümkün değildir.  Eğer öyle olsaydı herkes 
her alanda kendi işini yapar başka insanlara ihtiyaç duymazdı. Dünyada her 
insanın sahip olduğu farklı yeteneklerini geliştirerek, belli alanlarda yeterli olması, 
başaracağı ve yapmaktan mutlu olacağı işler vardır. Bundan dolayı eğitim 
kurumlarında çalışanların yaptıkları işi ne kadar sevdikleri gösterdikleri 
fedakarlıklara bağlıdır. Bu yüzden denetim sürecinde çalışanların işlerini yaparken 
ki heyecanlarını (önerileri, girişimleri, bağlantıları, ilişkileri), fedakarlıklarını 
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(kendisini geliştirmek için katıldığı çeşitli eğitsel faaliyetler, konferanslar, okuduğu 
kitaplar,), çalışma istek düzeylerini (hayalleri, planları, hedefleri) kontrol etmek 
gerekir. 

c-İnsan Kaynağının performansı; Denetim sürecinde göz ardı edilmemesi gereken 
unsurlardan biride çalışanların işini yaparken aktif olmalarıdır. OÇG “Eğitim 
kurumlarında çalışanlar genellikle yıllarca sıradan ve tek düze hareket 
etmektedirler” bunun için denetimde mutlaka çalışanların ne kadar aktif olup 
olmadıklarını değerlendirmek gerekir. Senelerce aynı stilde değişmeden işini 
yapan çalışanlar değişen zamanın ve gelişmelerin gerisinde kalırlar. Bunu önlemek 
için de çalışanların kendilerini yenilemeleri ve yeni yöntemleri kullanıp 
kullanmadıklarını kontrol etmek gerekir. Özelliklede, değişen dünyadaki yeni 
uygulamalardan, yeni teknolojilerden, yeni kavramlardan, yeni düzenlemelerden 
ne kadar haberdarlar ve ne kadar uygulamaya çalışmaktalar değerlendirilmelidir. 
Bu değerlendirmeyi de uygun sözlü soruları ile ortaya çıkarmaya çalışabiliriz. 

4. Alan: Öğretim faaliyetleri denetim alanı: 

a-Öğretim faaliyetlerinin zamanlaması; Eğitim alanında yapılacak denetimlerde 
kurum faaliyetlerinin neler olduğu ve faaliyetlerin zamanlaması önemli 
noktalardan biridir. Özellikle plan ve programlarda çeşitli eğitsel ve sosyal 
aktivitelerin doğru zamanlarda yer alması gerekir. GÇG, öğrencilerin çalışma 
saatleri, ders programının içeriği, işlenecek konuların önemi, uygulama ve 
araştırma etkinlikleri, okullar arası ortak faaliyetler, okul ve çevre ilişkileri, kültür 
ve tanıtım gezileri, uluslararası proje ve yarışmalar, eğitsel kol(kulüp) ve sanatsal 
faaliyetler vb. aktivitelerin zamanlamasının kontrol edilmesi denetimde dikkate 
alınmalıdır. Çünkü hangi faaliyetin ne zaman nasıl gerçekleştirileceği önceden 
doğru zamanlanmazsa; bu faaliyetlerin yapılamamasına, ya da öğrenciye bir katkı 
sağlamamasına ya da onların başarısız olmasına neden olabilir. 

b-Faaliyetlere ilişkin belgeler; HÇG, “Eğitim kurumlarında sadece derslerle öğretim 
almaları tek başına yeterli değildir. Öğrencilerin kendilerini sosyal hayata 
hazırlamaları, toplumsal konularda sorumluluk almaları, çevrelerini tanımaları, 
kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri için çeşitli faaliyetlerin 
mutlaka planlanması ve öğretim dönemi başında karara bağlanması gerekir” 
demişlerdir. Bu konuda ne gibi düzenlemelerin yapıldığını ve uygulamaya 
geçirildiğine dair gerekli plan, belge ve formların denetlenmesi önemlidir. Eğitim 
kurumlarının çocuklar ve gençlerin sadece bilgi ile değil her yönüyle kendilerini 
geliştirmesini sağlayarak hayata hazırlanmalarını sağlamak görevidir. Bundan 
dolayı bu konuda gözden kaçmaması gereken bir noktadır.  

c-Öğretim Faaliyet alanları; Okullarda yürütülecek faaliyet alanları hem 
öğrencilere, hem çevreye, hem okula hem de işveren çevresine katkı sağlamalıdır 
diyen OÇG denetimde göz ardı edilmemesi gereken nokta olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu alanlar özellikle öğrencilerin istekli ve severek katılacakları, 
kendilerini keşfedecekleri, topluma ve kendilerine katkı sağlayacak yararlı 
faaliyetler olmalıdır. Bu faaliyet alanları her eğitim kurumunda aynı olması 
gerekmiyor. Her eğitim kurumunun kendi bulunduğu çevre özelliklerini dikkate 
alarak farklı faaliyet alanları oluşturmaları uygun olur. Denetim sürecinde de 
okuldaki faaliyet alanlarını inceleyerek gözden kaçmış bulunulan çevreye katkı 
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sağlayacak veya ihtiyaç duyulan, değişen çevre koşullarına uygun faaliyet alanları 
önerilerinde bulunmak ve yapılanları değerlendirmek olmalıdır. 

5. Alan: Fiziksel yapı denetim alanı: 

a-Fiziksel yapının yeterliği; “Eğitim kurumlarında öğretim kademelerine göre 
öğrenci yaş ve özelliklerine göre okulun fiziksel yapısı ihtiyaçlara cevap vermelidir.  
Yetersiz ve eksik olan bölümler varsa bunların tespit edilerek telafi edilmesi 
önemlidir”. Diyen GÇG, öğrencilerin bahçe düzenlemesinden laboratuvarlara,  
sınıflardan yemekhanelere kadar sağlıklı ve kullanışlı, her türlü etkinliğe ve 
ihtiyaca cevap veren bir yapının olması gerekir. Ana sınıfından liseye kadar her 
kademede eğitim öğretim sunacak okul binalarının donanımlı ve kullanışlı(alanlar 
kolay ulaşılabilir, renkler malzemeler kademe türüne göre seçilmiş olmalı) olması 
gerekir. Var olan eksiklikleri, yanlış düzenlemeleri düzeltmek denetim sürecinde 
üzerinde durulması gereken faktörlerden biridir. 

b-Öğrenci ihtiyaç alanları; “Okullar, öğrencilerin ve çalışanların istekle geldikleri ve 
kendilerini mutlu hissedip daha uzun vakit geçirmek istedikleri bir yer olması” 
gerektiğini belirten HÇG, denetimde mutlaka bir eğitim kurumunda çalışan ve 
öğrencilerin nelere ihtiyacı olabileceği dikkate alınmalıdır. Sadece sınıfların fiziksel 
yapısı değil öğrenci ve çalışanların ihtiyaç duyacağı(sosyal aktivite ve araştırma 
sahaları) alanlarında oluşturulmasına önem verilmelidir. Bundan dolayı denetimde 
mutlaka ihtiyaç alanları tespit edilerek gerekli fiziksel yapılar oluşturulmalıdır. 

c-Çalışma alanları; “Öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, merak ettikleri 
konularda araştırma ve deneyler yapabileceği alanların bulunması eğitim-öğretim 
kalitesini artırmada, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacaktır” görüşünde olan 
OÇG denetimde mutlaka ele alınması gereken bir nokta olduğunu belirtmişlerdir. 
Öğretim kademelerine uygun çalışma alanlarının belirlenmesi ve bu alanların nasıl 
düzenlenmesi gerektiğine ilişkin çalışmaların yapılması denetim sürecinin 
etkinliklerinden biri olmalıdır. 

4.3. Eğitimde Denetim Nasıl Uygulanması Gerektiğine İlişkin Bulgular 

Bu noktada çalışma gruplarına denetim sürecinden beklenilen doğru ve objektif 
sonuçları elde edebilmek için uygulamanın nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin 
sorulara cevap aranmıştır. 
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Tablo 3. Eğitim denetimi uygulamasına ilişkin analizler 
  GÇG HÇG OÇG 

a-Denetim hangi 
zaman aralıkları ile 

yapılmalı? 
 

 Her zaman 
 

Her gerektiğinde 
(şikayet ve talepler 

olduğunda) 

İhtiyaç ve 
beklentiler 
durumunda 

b-Denetim sürecine 
kimler katılmalı? 

 

Müfettiş, veli 
temsilcileri, 
öğretmenler  

MEB Bölge denetim 
üyeleri, sendika 

üyeleri, diğer okul 
yöneticileri 

MEB denetim 
komisyonu veli 

temsilcisi, özel okul 
yöneticileri, öğrenci 

temsilcisi 
c-Denetimde hangi 

materyallerden 
yararlanılmalı? 

Görüşme 
formları 

bakanlık okul 
memnuniyeti 

linki, 

Bölgesel bir okul 
denetleme 

programı, sivil 
toplum ve işveren 
faaliyet raporları 

Uygulanan program, 
toplantı karar 

tutanakları,  yönetici 
faaliyet raporları  

d-Denetim sonrası 
elde edilen veriler 

nasıl ve kimler 
tarafından 

değerlendirilmeli? 

Sonuç paylaşım 
linki ile karar 

vericiler 
tarafından 

değerlendirilmeli 

 Elde edilen veriler 
oluşturulmuş olan 

bir bilgisayar 
programa 

aktarılarak MEB 
bölge denetim 

üyeleri tarafından 
değerlendirilmeli 

Merkezi denetleme 
programında 

toplanan veriler 
MEB denetim 

komisyonu 
tarafından 

değerlendirilmeli 

e-Değerlendirme 
raporları sonuçlarına 

göre düzeltme ve 
öneriler nasıl 
paylaşılmalı? 

 

Yapılmış olan 
bilgisayar 

programı ile 
konu ile ilgili 

kişilere 
bildirimde 

bulunulması 

Sonuçlar, yapılacak 
işten sorumlu olan 
kişiye resmi olarak 

bildirilmesi. 

Sonuçlar, komisyon 
tarafından ilgili 

kurumlara bir rapor 
olarak ortak link 

üzerinden iletilmesi 

f-Bu düzeltme ve 
önerilerin uygulamaya 
geçirilip geçirilmediği 
nasıl kontrol edilmeli? 

Müfettişler, Veli 
temsilcileri ve 
öğretmenler 
tarafından 

kontrol edilmeli  

Sendika üyeleri, 
diğer okul 

yöneticileri 
tarafından yapılmalı 

MEB denetim 
komisyonu 

tarafından yapılmalı 

Tablodan anlaşılacağı üzere Çalışma grupları genellikle geliştirilecek bir bilgisayar 
programı ile gerekli verilerin elde edilmesi ve paylaşılmasının sağlanmasının kısa 
zamanda daha çok verinin toplanmasının söz konusu olacağını belirtmişleridir. 

a-Denetimin hangi zaman aralıkları ile yapılması gerektiği konusunda ilk grup her 
zaman yani her gün okulda bir takım sorunlar çıkabileceği için kontrol sağlamaya 
yönelik olmasını belirtirken, diğer grup şikayet ve talepler olduğunda, OÇG grubu 
ise ihtiyaç halinde, yada yeni bir okul binası yapılacağında nasıl olması, nelere 
dikkat edilmesi ve nelerin bulunması gerektiği konusunda başta müdahil olunması 
gerektiğini ifade etmişlerdir 

b-Denetim sürecine kimlerin katılması gerektiği koşunda ufak farklılıklar 
bulunmaktadır. GÇG denetimde ne kadar çok grup katılırsa o kadar çok karmaşa ve 
görüş birliğinin oluşamayacağını belirterek, bakanlık bünyesinden bir denetimin 
olması gerektiği gibi okulun müşterileri olan velilerin ve öğretim hizmetini sunan 
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öğretmenlerin denetimde söz sahibi olmaları gerektiğini savunmuşlardır. HÇG ise 
ülkemizde çok fazla sayı da okul türü ve sayısı bulmasından dolayı her bölgede 
bulunan okulları daha sağlıklı denetleyebilmek ve takip edebilmek için MEB bağlı 
bir bölge denetim üyeleri olmalı ve bu üyelere destek olacak sivil toplum kuruluşu 
olan sendikaların ve diğer okul yöneticilerinin birbirlerinin okullarını 
gözlemleyerek otokontrollerini sağlamada etkili olabileceğini ve aralarındaki 
iletişimi artırabileceğini ifade etmişlerdir. OÇG ise, MEB merkezinde bir denetim 
komisyonu oluşturularak, veli ve öğrenci temsilcilerinin ayrıca okula ilişkin görüş 
ve değerlendirmelerini, ayrıca başarılı özel okul yöneticilerinin devlet okullarında 
gözlemledikleri eksiklik ve yanlışları kendi tecrübe ve bilgilerini aktarabildikleri 
bir sistem programı ile merkez komisyona iletmelerini sağlayarak, denetlenen 
okula ne yapmaları gerektiği hakkında bir rapor göndermeleri verdikleri süre 
sonunda nelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek olmalıdır, demişlerdir. 

c-Denetim yaparken önemli olan amaca uygun kaynaklardan ve materyallerden 
yararlanmaktır. GÇG, denetim konusuna ilişkin müfettişlerin görüşme formlarını 
kullanabilirken, veli ve öğretmenlerden daha hızlı sonuç almayı sağlayacak bir okul 
değerlendirme veya memnuniyet linkinden yararlanılabileceğini söylemişlerdir. 
Bu şu anda da kullanılan bir yapıdır. Daha sağlıklı bir denetim için sadece okul 
içinde değil okulun çevresi ile olan ilişkilerindeki aktivitesi de önem taşımaktadır 
diyen HÇG, Bölgesel bir okul denetleme programının hazırlanması ve bu programa 
sendika üyeleri ve diğer okul yöneticilerinin erişebilir olması gerektiğini 
belirmiştir. Böylece bölgedeki okullar arasında ve çevresindeki kurum ve 
kuruluşlarla ilişkilerin aktif olmasına katkı sağlayacaktır. Bir denetimde okulda 
uygulanan ders programları, toplantı tutanakları ve yönetici faaliyet raporları 
önemli materyallerdir. Öğretim süresince neler yapıldığını ortaya koyar. Artık her 
etkinliğin bilgisayarlara kaydedildiği bir ortamda bu kaynakların incelenerek bir 
sonuç ortaya çıkartılması gerektiğini belirten OÇG, bunun bir sonuç bildirgesi 
olarak paylaşılıp ne yapılması, nelere dikkat edilmesi ve daha neler yapılabileceği 
paylaşılmasını önermişlerdir. 

d-Denetim sonrası elde edilen verilerin değerlendirilmesinin her üç çalışma grubu 
tarafından da özel olarak hazırlanmış bir denetleme programı ile elde edilen 
verilerin GÇG üst düzeyde yetki sahibi karar vericiler tarafından, HÇG MEB 
Bölgesel denetim komisyonu tarafından, OÇG’ da  MEB denetim komisyonu 
tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuşlardır. 

e-Değerlendirme raporlarına göre düzeltme sonuçlar yine her üç çalışma grubuna 
göre kullanılan bilgisayar programı aracılığı ile okulun yöneticisine ve iş yapacak 
olan ilgili ve sorumlu kişilere iletilmesinin uygun olduğunu ayrıca ne kararların 
alındığını ve okulda ne gibi değişiklik ve düzenlemelerin yapılacağı da o alandan 
yararlanacak olan kişilerle de paylaşılası gerektiğini belirtmişlerdir. Böylece okul 
içinde yapılması gerekenlerin yapılıp yapılmadığının kontrolü ile gerekli geri 
bildirimin sağlanarak eksikliklerin daha kısa zamanda giderilmesi sağlanacaktır. 

f-Yapılması gereken düzeltme ve önerilerin uygulamaya konup konmadığını 
denetlemeyi gerçekleştirecek olan gruplarca yapılmasının uygun olduğunu 
belirtmişlerdir. Çünkü neyin ne olduğunu ne olması gerektiğini denetimi yapan, 
gözlemleyen ve karara bağlayanlar daha iyi bilirler. 
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Tüm bu veriler çerçevesi içinde yeni nesilin denetim konusunda denetim sürecinin, 
denetlenen ve denetleyen kişilerdeki olumsuz, yanlı etkileri mümkün olduğunca en 
aza indirgeyebilecek bir yapıya sahip olması ve eğitim alanında daha sağlıklı bir 
denetimin gerçekleştirilmesini sağlayacak çok yönlü bir modelin olması gerektiği 
görüşüne sahip oldukları anlaşılmaktadır. 

5. Tartışma 

Bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmıştır bunlardan biride Fatma Köybaşı ve 
arkadaşlarının yaptığı Öğretmenlerin, farklılaştırılmış denetim sürecine ilişkin 
görüşlerine yönelik araştırmada öğretmenlere “Denetim hangi amaçlarla 
yapılmalı?”, “Eğitim kurumlarında denetim nasıl olmalı?” ve “Öğretmenler birbirini 
denetlemeli mi ve denetleyecekse nasıl denetlemeli?” şeklinde üç farklı soru 
yöneltilmiştir. Buna göre Denetimin amacı mesleki gelişim, öz-düzenleme ve 
motivasyon olmak üzere üç kategoride toplamıştır. Denetim amacı, bu araştırmada 
amaçlar farklı açılardan ele alınıp daha çok var olana değil geleceğe yönelik daha 
kapsamlı amaçların belirtilmiş olduğu görmektedir. Memduhoğlu’nun yapmış 
olduğu araştırma da da çalışmaya katılanlar, Türkiye’de denetimin çağdaş eğitim 
anlayışına uygun bir amacı benimsemesi gerektiğini fakat olmadığı, denetimin 
genelde kontrol odaklı ve değerlendirmeyle sınırlı olduğu, eğitim denetiminde bir 
yapısal sistem değişikliğine ve zihniyet yenilenmesine ihtiyaç olduğunu 
belirtmiştir. Ayrıca,  Arslantaş, 2007; Balaban, 2005; Doğanay, 2006; Gülcan, 2003; 
Taşar, 2000; Yavuz, 1995, çağdaş eğitimlerde denetimin temel amacı, örgütün 
amaçlarının gerçekleşme derecesini saptamak, daha iyi sonuç alabilmek için 
gerekli önlemleri almak ve süreci geliştirmek olarak açıklamışlardır. Sullivan ve 
Glanz (2000) da denetimi, öğretimin iyileştirilmesi ve öğrenci başarısının 
artırılması için öğretmenin öğretimine odaklanma süreci olarak görürler. Bunun 
için denetimde hata aramak ve kontrol etmek yerine, öğretmenlere rehberlik 
etmek ve öğretim sürecini geliştirmek esastır.  

Denetim sürecinde önemli olan noktalardan biride denetimin hangi alanlarda 
yapılması gerektiğidir. Bu anlamda araştırmada, davranış, kaynak(finans), insan 
kaynağı, öğretim ve fiziksel alan olmak üzere 5 unsur ortaya çıkmıştır. Fatma 
Köybaşı’nın araştırmasında öğretmenlerin geliştirmeye yönelik, düzenleyici ve 
gözlemi içeren bir denetim olması gerektiği belirtilmiştir. Bu anlamda denetimi 
sınırlı bir alanda değerlendirdikleri görülmektedir. Ayrıca Gündüz ve Balyer’in 
(2011) araştırmasında, bilişsel koçluk, mentorlük, meslektaş yardımı, portföy 
değerlendirmesi, meslektaş değerlendirmesi ve aksiyon araştırması gibi alternatif 
denetim yaklaşımlarının denetim alanın daha çok öğretmenin yeterliğine ve 
bireysel özerklik ve işbirliği duygusuna yönelik olduğu böylece denetmenlerin bu 
alternatif yöntemlerle gerçek işlevi yani  rehberlik  işlevine  dönüştürdüğünü ifade 
etmişlerdir. Başaran, Karabıyık ve Bozkurt (2001),  Memduhoğlu ve Taymur 
(2009), tarafından yapılan araştırmalara göre de; denetimlerde kimi zaman plan, 
evrak, dosya, defter gibi biçimsel konulara ağırlık verilmekte, rehberlik, sınıf içi 
öğretim eksikliklerini belirleyip giderme, öğretmenlere rehberlik yapma ve 
öğretim sürecini geliştirmeye yönelik mesleki yardım gibi asıl hususların ikinci 
planda kaldığı tespit edilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan öğrenci grupları 
denetimin tek bir noktaya yönelik yoğunluk kazanması yerine bir bütün olarak 
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eğitim-öğretimde başarıyı ve beklentileri karşılayacak ilgili her faaliyetin ele 
alınmasının gerektiği üzerinde durmuşlardır. 

Denetimin nasıl olması gerektiği konusunda yapılan çeşitli araştırmalarda çağdaş 
denetim modelleri üzerinde çalışılmış ve bu modellerin getirdiği düzenlemelere 
ilişkin okul çalışanlarının görüşü alınmıştır. Fatma Köybaşı’nın araştırmasının 
3.boyutunda denetimde öğretmenlerin birbirini denetlemesi noktasındaki görüşe 
olumlu yaklaşarak,” öğretmenler, birbirlerini daha çok zümre ile 
denetleyebileceklerini, bunun yanında sınıf içi gözlem ve sınav sonuçlarını 
değerlendirerek de denetleme yapabileceklerini ortaya koymuşlardır.” Denetimin 
nasıl yapılacağı konusu bir sorundur. Çünkü insan faktöründen kaynaklanan 
olumsuz tepkiler ve yanlılık söz konusu olabilmektedir. Can(2004), bütün 
örgütlerde görülen sorunların genellikle, sistemin yapı ve işleyişinden 
kaynaklandığını ve bunu da ortaya koyan bazı araştırmaların (Bilir, 1992; Burgaz, 
1995; Korkmaz, 2007) bu savı destekler nitelikte olduğunu açıklamıştır. 
Türkiye’de eğitim denetiminin yapısı konusunda denetmenler ve öğretim üyeleri 
denetim sistemindeki bakanlık denetmenliği ve eğitim denetmenliği şeklindeki ikili 
denetim yapılanmasını eleştirmişlerdir. Başaran, Karabıyık ve Bozkurt (2001), 
“Türk milli eğitim teftiş örgütünün Avrupa Birliğine uyum açısından 
değerlendirilmesi” adlı çalışmalarında, denetim sisteminde bazı yapısal 
düzenlemelere gidilmesi gerektiği belirtilmiş, bu doğrultuda bir model önerisinde 
bulunulmuştur. Bu modele göre oluşturulacak eğitim denetimi kuruluna bağlı 
Türkiye çapında büyük merkezlerde 13 çalışma merkezi ve bunlara bağlı olan il 
bölgesi grup başkanlıkları kurulması önerilmiştir. Memduhoğlu ve Taymur (2009), 
yaptıkları araştırmada Türk Eğitim Sistemi için yeni bir denetim modeli 
geliştirerek denetmenlerin görüşüne sunmuşlardır. Önerilen modelde; 
denetimdeki iki başlı yapıya son verilerek “eğitim denetmenliği” adı altında tek bir 
yapının kurulması öngörülmekte ve denetim sistemi bütünleştirilmektedir. Burgaz 
(1995) denetmenin, değerlendirme ve rehberlik rollerinde olduğu gibi öğreticilik 
rolüne ilişkin olarak da birtakım yetersizliklerin var olduğunu, öğretimsel 
yardımdan çok, öğretmenlerin hataları ve eksikleri üzerinde durulduğunu 
belirtmektedir. Kontrol odaklı ve değerlendirmeye yönelik denetim, denetleneni, 
savunmaya, eksik ve yanlışlarını gizlemeye yöneltmektedir. Son zamanlarda 
bilimsel ve teknolojik gelişimin yol açtığı uzmanlaşma denetime de yansımış, 
denetim hizmetleri değişik uzmanlık alanlarından etkilenmiş, farklı rollerde 
denetçiler sisteme girmiştir. Merkez, bölge ve branş denetçileri, öğretim ve 
yönetim denetçileri, rehberlik edici ve danışman denetçiler, denetim 
etkinliklerinin değişik alanlarında, değişik isimlerle hizmet verdiği,  Okul 
müdürleri ve denetçilerinde denetim aracı olarak bilgisayardan yararlanmakta 
olduğu görülmektedir. Bu gelişen teknolojinin her alanda etkin olarak kullanılmaya 
başladığını gösteren bir durumdur. Araştırma grubunda denetim sürecinin daha 
sağlıklı, hızlı, güvenilir ve daha çok katılımın sağlanabilmesi için teknolojiden her 
yönü ile yararlanmak gerektiğini vurgulamışlardır. Bunu aktif kılacak bir denetim 
programı ve modeli oluşturulmalıdır. 

6. Sonuç ve Öneriler 

Araştırma verilerini analiz edildiğinde eğitim- öğretim alanında en iyi denetim için 
önce denetimin amacının ne olduğunu net bir şekilde ortaya koymak 
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gerekmektedir. Hedef olmadan neyin niçin yapıldığının farkında olunamaz. Kısaca, 
nereye gittiğinizi bilin ve bildirin. Her kurumda arzu edilen noktalara 
ulaşabilmenin yolu doğru, gerçekçi, çok yönlü ve ileriye dönük amaçlar 
belirlemektir. Burada öncelikli olarak değişen küresel dünyada  “Toplumun 
geleceğe yönelik beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil yetiştirilmesini 
sağlamak,” amaç olmalıdır. Buna bağlı olarak da yeni neslin ne istediğini tespit 
etmek için denetim yapılmalıdır. Bu hedef doğrultusunda yapılacak denetimin 
uygulama süreci ve nasıl yapılacağı noktasında; farklı özelliklere sahip olan bölge 
ve öğrenciler dikkate alınarak, bölgesel ihtiyaç ve beklentilere cevap verecek  
eğitim-öğretim sağlanmalıdır. Bunun için de bölgesel denetim üyelerinden oluşan 
bir yapı oluşturulmalı ve bu yapıda MEB bünyesinde oluşturulmuş denetim 
komisyonu ile etkileşim içinde olup görüş ve bilgileri paylaşabilecekleri bir süreç 
oluşturulmalıdır.  Ayrıca, bölgesel denetim üyelerine katkı sağlayacak, bölgesel 
değişiklikleri ve ihtiyaçları ortaya koyacak sivil toplum kuruluşları(sendikalar, 
işverenler)ile bölgedeki diğer okul yöneticileri arasında bağlantı kurulması uygun 
olacaktır. Okulların hizmetinden yararlanan veliler ve hizmet sunan öğretmenlerde 
bu denetim sürecinin içinde hem kendi davranış ve sorumluluklarını 
değerlendirmek hem de veliler çocuklarının yetiştirildiği okula ilişkin, 
öğretmenlerinde emek verdiği çalışma alanına ilişkin gözlemlerini ve 
düşüncelerini (eksiklikleri, yanlışları, önerileri ve iyi olan yanları) paylaşarak 
denetim sürecine katkıda bulunmaları sağlanmalıdır. Özel hazırlanmış denetim 
programında her okul için toplanan veriler değerlendirilerek, her okulun yapması 
gerekenleri  ayrı ayrı planlayarak kendilerine verilmiş süreler içinde hayata 
geçirmeleri gerektiği ilgili kişi ve kurumlara iletilmelidir. Denetim sürecine katkı 
sağlamış olan yapı daha sonra verilmiş olan süreler içinde eksikliklerin ve 
düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını takip edip konu hakkında program 
üzerinden belgeli olarak son durum hakkında bilgi vermelidir. Böylece havada 
kalan bir denetim olması engellenerek, hem çevresel hem de özdenetim 
diyeceğimiz bir düzenin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.   

Bilgi çağının gereği olarak amaç odaklı  toplum kurumları ile eğitim kurumu(okul) 
bağdaştırılmalıdır. Philip Kottler, işlevler yerine süreçlere dayalı bir 
organizasyonun başarıyla yol aldığını iddea etmektedir(Johnson, 1998). Bu 
doğrultuda  eğitim kurumlarında denetimlerde de sürecin nasıl işlediğini bu 
işleyişte gelen verilerin(bilgilerin) nasıl değerlendirildiği önemli bir noktayı 
oluşturmaktadır. 

Bu çerçevede; 

1-Eğitimin, okulun ve derslerin amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve denetimin 
etkililiğini arttırmada, eğitim denetiminde yapılacak olan değişikliklerin temel 
unsuru eğitim-öğretimin niteliğini arttırmaya dönük gerçekçi düzenlemeler 
olmalıdır.  

2-Önemli olan mevcut eğitim sisteminin durum saptaması, değerlendirmesi ve 
geliştirilmesi için dışsal ve içsel değerlendirmenin bütünleştirildiği denetim 
bölgeleri oluşturulmasıdır. 
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3-Dünyadaki eğitim denetimi anlayışındaki değişimlerin takip edilmesi, hesap 
verebilirlik, kalite güvencesi, akreditasyon gibi kavramlar eğitim denetiminin 
anlayışı içinde yer almalıdır. 

4-Eğitim kurumlarının tamamının düzenli olarak denetimini sağlayacak, içsel (öz-
değerlendirme) ve dışsal değerlendirmenin bir arada yürütüldüğü, okulların başarı 
durumuna göre denetim biçimi belirlenmelidir.  

5- Denetim sürecinde otorite ve baskı unsuru yerine daha çok demokratik, kişilerin 
görüşlerini açıkça ifade edebilmeleri sağlanmalıdır. 

6-Tek bir veri kaynağı yerine, öğrenci, veli, meslektaş hatta özel sektör gibi 
eğitimin hizmetinin çıktılarından yararlanacak diğer paydaşların da bulunduğu 
çoklu veri kaynaklarına dayalı bir değerlendirme olmalıdır. 

Şu da bir gerçektir ki ne kadar mükemmel sistem oluşturulmaya çalışılırsa 
çalışılsın sistemin içinde insan faktörü olduğu sürece istenmedik durumlarla 
karşılaşılması kaçınılmazdır. Bundan dolayı sistem içindeki insanların sorumluluk 
anlayışı ile tarafsız, kurum amaçlarına uygun bir şekilde hakkaniyetle görevlerini 
yerine getirmelidirler. 
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Summary 

Introduction 

A right education can meet social needs and expectations at the highest level. 
Correct education depending on this  can only be achieved if tracing and 
supervision is provided within the framework of  the regulations. . With this in 
mind, the problem of this research is to be able to create a multifaceted model that 
will enable a better supervısıon of education in the field of education by taking the 
opinions of the new generation teachers as to what and how control should be 
made. In this research qualitative research method was used in the general 
screening model. 

In this study, taking into account the observations of the students who were raised 
as teachers in the education faculties, in line with the opinions of in the direction of 
what kind of control should be made to the schools, will be able to respond to 
expectations and needs, to will provide the implementation of change and 
innovations and it is aimed to create an audit model that will allow for easy 
implementation. 

Method 

In this research qualitative research method was used in the general screening 
model. The recovery of scattered data on the research, classification, arrangement 
and analysis are provided by means of scan models. The data obtained for research 
were conducted with interviews with the study group of senior students of the 
education faculty. working group of the research; Gazi, Hacettepe and Middle East 
technical universities in the province Ankara, the 10 personality formed from last 
class students of different departments of  education faculties It consists of 3 
working groups. With the Group Interview technique, multidimensional data on 
audit practices were obtained from the participants. 

Findings 

Aim of educational supervision, which is the answer to the first of problem 
regarding of findings, to provide a new generation to meet the expectations and 
needs of society for the future, it is to determine what the new generation expects 
from the education process. Regarding what should be included in an audit process 
the indispensable element of teaching is the technological materials, lectures and 
course contents, especially the students, the use of lessons and course content, 
teaching activities and practices, classrooms and laboratories, areas that meet the 
needs of students in schools providing full-time education, it has become clear that 
the relationship of the school to the environment, the use of resources, the 
environment of curiosity and research must be included in the supervision 
process. 

In the supervısıon process, computer program (technological materials) prepared 
especially for the field of audit, curriculums used in education and training, 
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minutes of the decisions taken at the meetings, activity reports carried out with 
employers and non-governmental organizations, materials such as student 
opinions can be used. The results of the data belonging to the trial should be 
shared with the relevant persons and the results should be evaluated by each 
affected group. Thus, such as it may be a proposal  of everyone regarding the 
emerging problems and situations, same time they will have a chance to see what 
their mistakes and deficiencies are. 

Result  

A structure in the  supervısıon process that can minimize  pozitive  and negative of 
the supervısıon and supervisors as much as possible. A multi-faceted model should 
be established to ensure a more healthy control in the field of education. With this 
research, to ensure that schools in the community continue their educational 
activities within the framework of the regulations made in laws and regulations, 
supervision should be carried out in the spiral of must be inspected supervision 
strategy,  education-training technology, human resource participation. The data 
obtained from the audit should be evaluated together with the employees who 
participated in the audit process and the best ones  should be rewarded. Thus, it 
became evident that an ideal audit (high performance audit) could be realized. In 
this study, the important thing is to establish audit areas where external and 
internal evaluation are integrated for the evaluation and development of the 
current education system. In addition, concepts such as following the changes in 
the education supervision concept in the world, accountability, quality assurance 
and accreditation should be take place in the understanding of education 
supervision. 

 

 

  



178            Altınok, V. (2020). Opinions on the Supervision Process in Educational Institutions 
 

 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Social Science is the property of 
Strategic Research Academy and its content may not be copied or emailed to 
multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written 
permission. However, users may print, download, or email articles for individual 
use. 


