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‹NG‹LTERE VE TÜRK‹YE’DEK‹ OKULLARIN DENET‹M‹

Ali TAfi*
Canan GÜNEL**

ÖÖzzeett

Bu çal›flmada, okullarda denetimin tan›m› ve kapsam› aç›klanmakta ve
denetimin e¤itimde kalite üzerindeki önemine k›saca de¤inilmektedir. ‹lk olarak
‹ngiltere’deki devlet okullar›nda var olan denetim türleri s›n›fland›r›lmakta;
okullar›n d›flsal denetimini gerçeklefltiren ulusal ve yerel organlar sunulmakta
ve ulusal organlar›n gerçeklefltirdi¤i denetimin aflamalar› ortaya konmaktad›r.
Daha sonra, Türkiye’de gerçekleflen denetimin genel özellikleri ve denetim or-
ganlar› üzerinde durulmakta; kurum ve ders denetiminin boyutlar›na de¤inil-
mektedir. Son olarak, söz konusu iki ülkedeki okullar›n denetlenmesi süreçleri
karfl›laflt›r›lmakta; benzerlikler ve farkl›l›klar ortaya konmaktad›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Denetim, denetçi, e¤itim yönetimi

GGiirriiflfl

E¤itim insana istenilen özellikleri ö¤renme yoluyla kazand›rmaya çal›fl›r. Bu
yüzden, insan›n ö¤renme sürecinin ne oldu¤unun bilinmesi ve bu sürece göre ö¤ren-
mesinin yönetilmesi önem tafl›maktad›r (Baflaran, 1998, 22). E¤itim ve ö¤retimin ama-
c›na ulaflmas› için ise, belli standartlar›n ve kalitenin yakalanmas› gerekmektedir. E¤i-
timde kaliteyi art›rmak için, e¤itim sistemi içinde yer alan okullar›n, kendilerince ve
denetim birimlerince de¤erlendirilmelerini içeren “denetim” süreci büyük önem tafl›-
maktad›r.

Denetim kamu yarar› ad›na davran›fl› kontrol etme sürecidir (Taymaz, 1982, 1).
Okul denetimi ise bir okulun ne kadar iyi iflledi¤ini de¤erlendirmeyi sa¤layacak ve-
rileri toplama, inceleme ve sonuca varma sürecidir (Ofsted, 2005a). Bu süreçte, dene-
tim okulun kalitesinin ve standartlar›n›n ne kadar iyi yönetilip yönlendirildi¤ini de-
¤erlendirmektedir ve ö¤rencilerin geliflimini gözlemektedir.  

Okullar›n ço¤almas›, okullar aras›nda eflgüdümü zorunlu k›lmaktad›r. Eflgü-
dümleme, iflbafl›nda yetifltirme, ö¤retmenlere k›lavuzluk etme, ifllemeyi izleme gibi
görevler, e¤itim yönetmeninin yan› s›ra bir de e¤itim denetçisinin görevlendirilmesi-
ni gerekli k›lmaktad›r (Baflaran, 1998, 65).  

Eflgüdümleme ve e¤itimde ortak kalite ve standartlar›n sa¤lanmas› amac›, her
kurumun elindeki kaynaklar› en iyi flekilde kullanmas›n› gerektirmektedir. Ayr›ca,
Taymaz (1982, 3)’a göre örgütün amaçlar›na ulaflma derecesi, bir bak›ma kaynaklar›
kullanma derecesine ba¤l›d›r. Bu nedenle, kurum çal›flmalar›n›n sürekli olarak göze-
tim ve denetim alt›nda tutulmas›, kaynaklar›n kullan›lma durumlar›n›n belirlenmesi
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zorunludur. Dolay›s›yla, okullar›n denetlenmesi, e¤itim ö¤retim kalitesini yakalamak
için, büyük önem tafl›maktad›r. 

AA--‹‹nnggiilltteerree’’ddee  OOkkuullllaarr››nn  DDeenneettlleennmmeessii

‹ngiltere’de devlet taraf›ndan finanse edilen okullar›n yönetici kadrosu, okul-
lardaki e¤itimin kalitesi konusunda ailelere, yerel e¤itim otoritelerine ve ulusal e¤i-
tim yönetimlerine karfl› sorumludur (Eurydice, 2004). Bu kalitenin de¤erlendirilmesi
ise hem okulun kendisi hem de ulusal ve yerel denetçiler taraf›ndan gerçeklefltiril-
mektedir. Okulun öz (kendi kendini) de¤erlendirmesi içsel denetim; okul d›fl›ndan
gelen denetçiler taraf›ndan de¤erlendirilmesi ise d›flsal denetim olarak adland›r›l-
maktad›r.

aa))‹‹ççsseell  DDeenneettiimm

‹ngiltere’deki devlet okullar› e¤itimde kaliteyi sa¤lama konusunda kendi ken-
dine karar verme yetkisine sahiptir. Bu nedenle hükümet ve yerel yönetimler, okul ge-
lifliminin önemli bir ö¤esi olarak okullar›n öz de¤erlendirmesini desteklemektedirler.
Kurumsal öz de¤erlendirme ve okulun geliflimi öncelikle okul yönetim teflkilat›n›n
sorumlulu¤u alt›ndad›r (Eurydice, 2004).

Okullar ister kendi yöntemlerini ister d›flsal denetim bölümü olan E¤itimde
Standartlar Bürosu’ndan (OFSTED) edindikleri örnek “Öz de¤erlendirme formlar›n›”
kullanarak öz de¤erlendirme yapabilmektedirler. Öz de¤erlendirme formu kullan›m›
yeni denetim düzenlemelerinin bafl›nda gelmekle birlikte okullardan flu bilgileri orta-
ya koymalar›n› istemektedir:

• Bir denetim program›na karfl› ilerleme süreçlerini de¤erlendirmek

• De¤erlendirmeye esas olan konular› ortaya koymak

• Okulun baflar›l› ve zay›f yanlar›n› belirlemek

• Okulun zay›f yanlar›n› güçlendirmek için yap›lan eylemi aç›klamak (Ofsted,
2005b)

‹ngiltere’deki bütün okullar kendilerini de¤erlendirmek durumundad›rlar.
OFSTED (E¤itimde Standartlar Bürosu) okullar›n öz de¤erlendirmelerinin, denetim
aral›klar› süresince y›ll›k olarak uygulanmas›n› önermektedir. Okulun öz de¤erlen-
dirme sürecini etkileyen faktörler; hedef belirlemek için ulusal gereklilikler gibi konu-
lar› içeren hükûmet öncelikleri, OFSTED denetimlerinin gerektirdikleri ve okul geli-
flimini destekleyen yerel e¤itim yönetimlerinin rolüdür  (Eurydice, 2001).

Okullar›n öz de¤erlendirmeleri, kurum içindeki geliflmelerden ve aksakl›klar-
dan sürekli olarak haberdar olmay› ve bunlar›n izlenmesini mümkün k›lmaktad›r.
Dahas›, yönetici kadro, e¤itim ö¤retim ifl görenleri taraf›ndan gerçeklefltirilen etkin-
likleri gözleme flans› elde etmektedir. Ayr›ca sonuçlar, ifl görenlerin kendileri, aileler,
yerel e¤itim yönetimleri ve OFSTED22 denetçileri için veri sa¤lamaktad›r (Eurydice,
2001).

bb))DD››flflssaall  DDeenneettiimm

‹ngiltere’deki okul öncesi e¤itim kurumlar› ile ilk ve orta ö¤renim kurumlar›-
n›n d›flsal denetimi E¤itimde Standartlar Bürosu (OFSTED) denen, bakanl›¤a ba¤l› ol-
mayan bir hükûmet bölümü taraf›ndan yürütülmektedir (Eurydice, 2005). Günümüz-
deki okul denetimleri sistemi 1992’de ç›kar›lan “E¤itim Yasas›” (Education Act) ile

‹‹nnggiilltteerree  vvee  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  OOkkuullllaarr››nn DDeenneettiimmii u
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1993’te gerçekleflen E¤itim Yasas›’n›n beflinci bölümünün birlefltirildi¤i 1996 Okul De-
netimleri Yasas›’na göre düzenlenmifltir (Eurydice, 2004).

‹ngiltere’de normal flartlar alt›nda okullar alt› y›ll›k aral›klarla denetlenmekte-
dir.  Bu denetimler sonunda, en etkili okullar bir dahaki denetimi en geç görecek ku-
rumlarken, daha az baflar›l› bulunan okullar daha s›k aral›klarla denetlenmektedirler.
Kadrolu denetçiler düzenli okul denetim sistemini iyi iflletmelerine karfl›n, bu dene-
timler sözleflmeli çal›flan denetim ekipleri taraf›ndan da uygulanmaktad›r. Bu ekipler
OFSTED taraf›ndan toplanan, kaydedilen, e¤itilen ve de¤erlendirilen ba¤›ms›z denet-
çilerden oluflur ki bu denetçiler sürekli iflgörenler de¤illerdir. Her bir denetim kadro-
lu bir denetçi taraf›ndan yönetilir ve bu kadrolu denetçiler sözleflmeli olanlar›n –ya-
san›n gerektirdi¤i gibi- zinde, uygun, yeterlik sahibi ve etkili oldu¤unu onaylamak ve
onlar›n verimli çal›flmas›n› sa¤lamak ve de denetimin okullarda gerekti¤i gibi yap›l-
mas› için gerekli önlemleri almak zorundad›rlar (Eurydice, 2004).

Okuldaki denetimin süresi ve denetçilerin say›s› okulun büyüklü¤üne ve de-
netim türüne ba¤l›d›r. Genellikle 200 ö¤renciye kadar olan küçük bir ilkokulun dene-
timi iki kiflilik bir denetçi ekibiyle iki günde tamamlan›rken, yaklafl›k bin ö¤rencisi
olan büyük okullarda denetim; on befl denetçi ile bir hafta sürebilmektedir. Denetçi-
ler, okulda bulunduklar› süre içinde dersleri izleme, ö¤retmen ve ö¤rencilerle görüfl-
me ve okulun ne kadar iyi iflledi¤i konusunda bilgi toplama gibi etkinliklerde bulu-
nurlar (Ofsted, 2005a).

Denetimin sonuçlar› flu bilgi kaynaklar› temel al›narak belirlenmektedir: 

• Dokümantasyonun gözden geçirilmesi (edim ve de¤erlendirme verileri,
okulun öz de¤erlendirmesi, geliflim plan›, tan›t›m ve ders program›, yerel
e¤itim yönetimlerinin gözlem raporu ve veli anketleri gibi…)

• Ders gözlemi.

• Ö¤renci çal›flmalar›n›n izlenmesi

• Ö¤renci, ö¤retmen, yönetici, veli ve okul çal›flmalar›nda yer alan di¤er kifli-
lerle görüflme (Eurydice, 2004).

Bu bilgi kaynaklar›n›n de¤erlendirilmesi için denetçinin, denetim s›ras›nda iz-
lenimlerinden sonra baz› sorulara cevap verebilmesi gerekmektedir. Bu sorular flun-
lard›r:

1. Denetlenen, ne tür bir okuldur?

2. Standartlar ne kadar yüksektir?

3. Ö¤rencilere ne kadar iyi bir ö¤retim sunulmaktad›r?

4. Ö¤rencilere sunulan müfredat ve di¤er f›rsatlar ne kadar iyidir?

5. Okul ö¤rencileriyle ne kadar ilgilenmektedir?

6. Okul, aile ve çocukla ilgilenen di¤er kiflilerle ne kadar iflbirli¤i içinde çal›fl-
maktad›r?

7. Okul ne kadar iyi yönetilmekte ve yönlendirilmektedir?

8. Okul ne kadar etkilidir? (Ofsted, 2000)

cc))DDeenneettiimm  AAflflaammaallaarr››

Bafl denetçi ve di¤er denetçilerden oluflan denetim ekibi taraf›ndan okula, de-
netiminden alt›-on hafta öncesi bir uyar› gönderilmektedir. Daha sonra okuldan iki
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tane veri formu, bir tane yasalara uygunluk aç›s›ndan kendini denetleme formu ve öz
de¤erlendirme formu doldurmas› beklenmektedir (Ofsted, 2003a). Bu formlar, E¤i-
timde Standartlar Bürosunun web-sitesi arac›l›¤› ile doldurulmaktad›r. Denetim ta-
rihleri ise bafl denetçi okulla iletiflim kurdu¤unda karfl›l›kl› müzakereler sonucu ke-
sinlefltirilmektedir. 

Ön-denetim döneminde bafl denetçi okul taraf›ndan sa¤lanan veri ve bilgileri
analiz etmekte, okulu ziyaret etmekte ve ö¤renci ile velilerin görüfllerini dinlemekte-
dir. Bu etkinlikler bafl denetçiye okuldaki kalite ve standartlar hakk›nda izlenim sa¤-
lamakta ve denetim için gerekli konular› belirlemede yard›mc› olmaktad›r (Ofsted,
2003b). 

Denetim s›ras›nda denetçilerin zamanlar›n›n büyük bir k›sm›, derslerin izlen-
mesi, ö¤rencilerin çal›flmalar›n›n incelenmesi ile ö¤renci ve okul ifl görenleriyle görüfl-
me gibi do¤rudan veri toplama etkinlikleriyle geçmektedir. Ayr›ca okul taraf›ndan or-
taya konan iddialar ve tan›mlanan süreçlerin ne kadar geçerli oldu¤u incelenmekte-
dir. Denetçilerin gözlemleri sonunda hem yönetici hem de ö¤retici kadroya geri bildi-
rim vermeleri gerekmektedir (Ofsted, 2003b). 

Bütün bu denetim sürecine veliler de kat›labilmektedir. Okul, velilere denetim
görecekleri tarihi bildirmekle yükümlüdür. Böylece, denetçiler velilerle bir toplant›
yaparak onlara denetimin kapsam›n› ve iflleyiflini anlatmakta, onlar›n okulla ilgili
beklentilerini ve görüfllerini dinlemektedirler. Ayr›ca, toplant›ya kat›lamayan veliler-
den de görüfllerini bildirebilmeleri için bir anket doldurmalar› istenmektedir (Ek 1).
Denetim bittikten sonra, okulun bir baflka yükümlülü¤ü, bafll›ca denetim bulgular› ve
bunlara karfl›l›k okulun gelifltirdi¤i eylem planlar›n› velilere duyurmakt›r (Ofsted,
2005a)

Denetimin sonuna do¤ru, denetçiler okulun zay›f ve güçlü yanlar›yla ilgili ge-
nel bir de¤erlendirme yapmak için toplanmaktad›rlar. Bu süreçte, genel bulgular okul
yöneticisi ile paylafl›lmaktad›r. Denetimden sonra detayl› bir denetim raporu ve veli-
ler için bir özet rapor haz›rlanmaktad›r. Denetim raporuna, denetim s›ras›nda doldu-
rulmufl olan “denetim yarg›lar› formu” (Ek 2) da eklenmektedir. Rapor okulla görüfl
al›fl veriflinde bulunularak gözden geçirilmekte ve okulun raporu yay›nlanmadan ön-
ce görmesine olanak sa¤lanmaktad›r (Ofsted, 2003b). 

dd))OOkkuull  DDeenneettiimmiinniinn  SSoonnuuççllaarr››

Okul denetiminin sonucunda denetim tatmin edici olabilir ya da olmayabilir.
Her iki durumda da ulafl›lan sonuçlar ve gerçeklefltirilen eylemler farkl›d›r.

1)Denetim Tatmin Edici ‹se;

Denetçi tak›m›n›n, okul yönetimine denetimden hemen sonra sözlü rapor, alt›
hafta içinde ise yaz›l› bir rapor vermesi gerekmektedir. Okul, denetim raporunu al-
d›ktan sonra, bu raporu on gün içinde internette yay›nlanan bir belge haline getir-
mekte ve velilere de bu raporun bir özetini sunmaktad›r. Okul yönetimi, denetçilerin
tavsiyelerini okula nas›l uyarlayacaklar›n› anlatan bir eylem plan› haz›rlamak zorun-
dad›r. Bu eylem plan› da raporun al›m›ndan sonraki k›rk gün içinde yay›nlanmakta-
d›r (Ofsted, 2005a). 
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2)Denetim Tatmin Edici De¤il ‹se;

Yukar›daki sürece ek olarak problemlerin ciddiyet derecesine ba¤l› olarak iki
benzer eylem gerçeklefltirilmektedir. Bunlar:

a)Denetçiler okulun ciddi boyuttaki zay›fl›klar›n› raporlar›nda ayr›nt›l› bir fle-
kilde belirtmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunmaktad›rlar. Sonras›nda ise, okul kad-
rolu denetçiler taraf›ndan bir süre daha yak›ndan izlenmekte ve okulun, eylem pla-
n›ndaki konularda tatmin edici bir geliflme gösterip göstermedi¤i de¤erlendirilmek-
tedir. Bu süreçte yerel e¤itim yönetimleri de zorluklar›n üstesinden gelinmesine des-
tek olmaktad›rlar. E¤er problemler çözülmezse kadrolu denetçiler okulun “Özel Ön-
lemlere” ihtiyac› oldu¤unu rapor edebilirler (Ofsted, 2005a; Eurydice, 2004).

b)Özel önlemler kategorisine al›nan okullar›n denetimi normal okullardan
farkl›d›r. Bu kategorideki okullar, geliflmelerin aflamalar›n› içeren çok daha detayl› bir
eylem plan› yapmak zorundad›rlar. Ayr›ca, yerel e¤itim yönetimleri, bu tür okullar›
da izlemek ve onlara dan›flmanl›k yapmak zorundad›rlar. Okul, kadrolu denetçiler ta-
raf›ndan iki y›l boyunca izlenmekte ve bu süre sonunda yeniden denetlenmektedir.
Plandaki hedefleri baflaran okullar “Özel Önlemler” kategorisinden ç›kar›lmaktad›r-
lar. Geliflme gösteremeyen okullarsa, E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan kapat›lmaktad›r
(Ofsted, 2005a; Eurydice, 2004). 

ee))YYeerreell  EE¤¤iittiimm  YYöönneettiimmlleerrii    

‹ngiltere’de yerel e¤itim yönetimlerinin görevleri aras›nda okullar› ulusal de-
netçiler gibi denetlemek olmamas›na ra¤men, okullar›n d›flsal de¤erlendirilmesinde
önemli rol oynamaktad›rlar. 1996’daki E¤itim Yasas›’na göre, yerel yönetimlerin, bu-
lunduklar› çevrenin gereksinimlerini giderecek etkili bir ilk ve orta ö¤retim sa¤laya-
rak, toplumun ruhsal, ahlaki, zihinsel ve fiziksel geliflimlerine katk›da bulunmak ad›-
na genel bir sorumluluklar› vard›r. Bu sorumluluklar› yerine getirmek için, yerel yet-
kililer çevrelerindeki e¤itim kurumlar›na dan›flmanl›k etmek ve onlar›n etkinliklerini
izlemek durumundad›rlar (Eurydice, 2004). 

Her bir okul için yerel e¤itim yönetimleri taraf›ndan görevlendirilen bölgesel
denetçiler de vard›r (Baflar, 2000, 122). Bu denetçilerin görevleri aras›nda; okul edimi-
nin gözlenmesi, gelifltirilmesi ve gereken alanlarda okula uygun önerilerde bulunul-
mas› yer almaktad›r. Bu etkinlikler arac›l›¤› ile yerel e¤itim yönetimlerinin baflar›s›z
olan ya da devams›zl›k sorununun yo¤un oldu¤u okullar› belirlemeleri ve bu okulla-
ra iliflkin daha aktif roller alarak okul geliflimi için alternatifler sunmalar› beklenmek-
tedir. 1998 Okul Standartlar› Yasas›’na göre, yerel e¤itim yönetimleri okul yönetimine
baz› durumlarda uyar› verebilmektedirler. Yerel e¤itim yönetimleri; 

- okuldaki ö¤rencilerin kabul edilemeyecek düzeyde baflar›s›z olduklar›na ve
herhangi bir müdahale söz konusu olmazsa böyle devam edece¤i konusun-
da ikna olmalar› halinde,  

- okul yönetiminde ciddi bozukluklar olmas› ve bu durumun performans
standartlar›n› düflürme olas›l›¤› söz konusu ise,

- okuldaki ifl görenlerin güvenli¤i tehdit alt›nda ise müdahale etme hakk›na
sahiptirler. 

Dolay›s›yla, yerel e¤itim yönetimleri de okullar›n denetlenmesine kat›lmakta-
d›rlar.  
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BB))TTüürrkkiiyyee’’ddee  OOkkuullllaarr››nn  DDeenneettlleennmmeessii

Bir sistemin amaçlar› do¤rultusunda çal›fl›p çal›flmad›¤›n› tan›mak için iç dö-
nütlere; üretti¤i ürünün istenen nitelikte ve nicelikte olup olmad›¤›n› tan›mak için de
d›fl dönütlere gereklilik vard›r (Baflaran, 1996, 57). Kapsaml› e¤itim denetiminin ama-
c›; e¤itimde okullaflma, eflitlik, nitelik, iç ve d›fl verimlilik, maliyet ve finansman, yö-
netim ve denetim konular›nda iyilefltirmeyi sa¤lamak için s›n›rl›l›klar›n tan›mlanma-
s›nda, önceliklerin belirlenmesinde ve strateji oluflturulmas›nda yard›mc› olmakt›r.
Denetimler, e¤itim sistemini standartlara ve istatistikî verilere göre, amaçlanan hedef-
ler yönünden ve toplam kalite aç›s›ndan de¤erlendirmekte; e¤itim bölgeleri ve okul-
lar ile Bakanl›k aras›nda irtibat› sa¤lamakta; denetimler s›ras›nda belirlenen e¤itimi
gelifltirici uygulamalar ve verimli hizmetler önerilerle birlikte tafl›nabilmektedir
(MEB, 2004).

E¤itim sisteminin iç ve d›fl dönüt bilgilerini toplayan ve amaçlar›ndan sapma-
s›n› önleyen en önemli yönetim alt sistemleri denetim birimleridir. Bunlardan biri,
Millî E¤itim Bakanl›¤› Merkez Örgütünde olan Teftifl Kurulu; di¤eri ise il millî e¤itim
müdürlüklerinde bulunan ‹lkö¤retim Teftifl Kurullar›d›r (Baflaran, 1996, 57). ‹llerde
bulunan Teftifl Kurulu bir baflkanla, bafl denetçi, denetçi ve denetçi yard›mc›lar›ndan
oluflur. Bu kurul do¤rudan Bakan’a ba¤l›d›r ve görev merkezi Ankara’d›r ki buras›
denetçilerin de görev merkezidir (MEB, 1993). Teftifl Kurulu ile denetçi ve denetçi yar-
d›mc›lar›n›n sa¤l›kl›, verimli ve güvenli bir flekilde denetim hizmetlerine iliflkin çal›fl-
malar›n› yürütebilmeleri için denetleyecekleri birimlerde gerekli çal›flma ortam› ve
teknolojik donan›m sa¤lan›r. Bu amaçla, görev ve çal›flma merkezlerindeki denetçi sa-
y›s› da dikkate al›narak, gerekli nitelik ve nicelikte iflgören görevlendirilir (MEB,
2004). 

Bakanl›k ve ilkö¤retim denetçilerinin görevleri dört bafll›k alt›nda ele al›nabi-
lir:

‹nceleme-araflt›rma; denetim (ders – kurum), rehberlik-mesleki yard›m, sorufl-
turma (ön inceleme-disiplin).

Bu bölümde, denetçilerin denetim görevleri, kurum ve ders denetimi olarak
ele al›nmakta ve denetimlerin nas›l gerçeklefltirildi¤ine de¤inilmektedir. 

aa))  KKuurruumm  DDeenneettiimmii

Kurum denetimi, okulun e¤itim ve yönetim süreçleri ile bunlarla ilgili kay›t ve
ifllemlerin incelenerek, kurumun genel iflleyifli hakk›nda bir hükme varmak üzere ya-
p›lan denetimdir (Taymaz, 1982, 110). Kurum denetimi, kurumlar›n sistemindeki ye-
niliklerin ilgili kurumlara iletilmesini, kurumun çal›flmalar›n› güçlefltiren veya zay›f-
latan nedenlerin belirlenmesini, gerekli önlemlerin yerinde ve zaman›nda al›nmas›,
kurumun amaçlar›n› gerçeklefltirmede insan ve madde kaynaklar› ile bunlardan ya-
rarlan›lma durumunun gözlenerek yerinde ve etkili bir biçimde kullan›lmas›n› içer-
mektedir. Ayr›ca, kurum denetimi, e¤itim-ö¤retim ve yönetim etkinliklerinin geliflti-
rilmesi, ö¤retme-ö¤renme ve yönetim sürecinin etkili duruma getirilmesi için objektif
verilere, yasa, tüzük, yönetmelik, genelge, emir ve kararlara dayal› olarak gözlenme-
si, kontrol edilmesi ve ölçütlere göre de¤erlendirilerek gelifltirilmesidir (MEB, 2001)

Kurum denetimlerinde okulun fiziki durumu, e¤itim ve ö¤retim durumu, bü-
ro iflleri, ö¤renci iflleri, personel iflleri, hesap, ayniyat ve döner sermaye iflleri ve de-
mirbafllar incelenerek; bu konularla ilgili denetim raporlar› düzenlenmektedir (MEB,
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2001). Taymaz (1982, 115) ise kurum denetimindeki görevleri befl bafll›k alt›nda topla-
maktad›r. Bunlar; okul iflletmesi, personel iflleri, ö¤renci iflleri, ö¤retim ile ilgili ifller ve
e¤itim ile ilgili ifllerdir.

Kurum denetimleri bir denetim ekibi taraf›ndan yap›lmaktad›r. Bu ekip, çal›fl-
malar›n› y›ll›k ve ayl›k olarak haz›rlanan çal›flma programlar›na göre düzenlemekte-
dir. Grup, denetim yapaca¤› kuruma, söz konusu denetim ve rehberlik çal›flmas›n›n
yap›laca¤›n› en az bir hafta önce bildirmek durumundad›r(MEB, 2001). Buna göre de
ilgili okul, denetimin yap›labilmesi için kurumun uygun bir odas›n› bu çal›flmalar için
düzenlemektedir. Çal›flma programlar›na uygun olarak kurumlara gidildi¤inde; grup
baflkan› veya grup sorumlusunun baflkanl›¤›nda rehberlik ve denetim çal›flmalar› ön-
cesi grup üyeleri ile toplant› yap›l›r. Bu toplant›da tutum, davran›fl, de¤erlendirme ve
olas› geliflmeler hakk›nda durum belirlenir. Kurumlar›n denetim defteri ve geçmifl
y›llara iliflkin kurum denetim raporu incelenerek önceki rehberlik ve denetim çal›fl-
malar›nda görülen baflar› durumlar›n›n devam edip etmedi¤i ve belirlenen eksiklik-
lerin tamamlanmas› için ne gibi çal›flmalar›n yap›ld›¤› gözden geçirilir ve bunlar üze-
rinde durulur(MEB, 2001).

Kurum denetimi ile birlikte, yönetici ve ö¤retmen denetimi yap›lmas› da esas-
t›r. Ancak zorunlu hallerde yönetici ve ö¤retmenlerin denetimi, kurum denetimi d›-
fl›nda da yap›labilir. Kurumlar›n, yöneticilerin, ö¤retmenlerin ve di¤er personelin her
y›l rehberlik ya da denetim amac›yla en az bir defa denetlenmesi esast›r. Hiçbir ku-
rum, yönetici, ö¤retmen ve di¤er personel iki takvim y›l› üst üste denetimsiz b›rak›-
lamaz. Ancak, bu hüküm aç›k ilkö¤retim okulunda görevli olanlar ile bakanl›k mer-
kez, taflra ve yurtd›fl› örgütü ve di¤er kamu kurum ve kurulufllar›nda geçici olarak
görevlendirilenlere uygulanmaz(MEB, 2001). Ortaö¤retim kurumlar›n›n denetimi ise
yine belli bir programa göre yap›lmakla birlikte, denetim aral›klar› en az üç y›lda bir
gerçekleflmektedir. Okullar›n olumlu rapor almalar› sonucu bu aral›klar daha uzun
da olabilmektedir. Orta ö¤retim kurumlar›n›n denetimleri, do¤rudan bakanl›¤a ba¤l›
olan Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›ndan gelen bakanl›k denetçilerinden ve yard›mc›lar›n-
dan oluflan gruplarca gerçeklefltirilmektedir.

Kurum denetimi s›ras›nda dikkat edilmesi gereken baz› hususlar vard›r. Bun-
lar› üç bafll›k alt›nda toplamak mümkündür. 1)Denetimi planlama aflamas›nda göz
önünde bulundurulmas› gereken hususlar; amaçlar›n saptanmas›, kurumun tan›nma-
s›, gözlenecek faktörlerin saptanmas›, gözlem formunun haz›rlanmas› ve görev bölü-
münün yap›lmas›d›r. 2)Plan›n uygulanmas› aflamas›nda ise iflbirli¤inin sa¤lanmas›na,
gözlem ve incelemenin gerekti¤i gibi yap›lmas›na, gözlem formunun özenle doldu-
rulmas›na ve önlemlerin uygulanmas› ve izlenmesine dikkat etmek gerekmektedir
(Taymaz, 1982, 112–113). De¤erlendirme sürecine gelince, dört hususa hassasiyet göste-
rilmesi gerekmektedir ki bunlar; gözlem sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi, toplant› dü-
zenlenmesi, denetim raporunun düzenlenmesi ve denetim defterine ifllenmesidir
(Taymaz, 1982, 114).

Kurum denetimi sona erdikten sonra, denetçi grubun bir denetim raporu ha-
z›rlamas› gerekmektedir. Kurum denetim raporu (Ek 3), ö¤retmen ve yönetici dene-
tim formlar›ndaki bilgiler ile kurum denetim raporundaki bafll›klar alt›nda toplanan
veriler esas al›narak doldurulur (MEB, 2001). Kurum denetim raporunda, kurumun
ve ifl görenlerinin olumlu ve olumsuz yanlar› belirtilerek, ödül almas› gerekenler öne-
rilir, di¤erleri için ise gerekli olan rehberlik çal›flmalar›na de¤inilerek; onlar›n geliflti-
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rilmesine çal›fl›l›r. Ayr›ca, kurumdaki gereksinimler belirlenir ve bunlar›n sa¤lanmas›
için önerilerde bulunulur. Kurum denetim raporu ve formlar› en geç on befl gün için-
de yaz›l›r ve baflkanl›¤a sunulur. ‹ki örnek olarak düzenlenen kurum denetim raporu
ile yönetici ve ö¤retmen denetim formlar› baflkanl›¤a sunulur. Baflkanl›k; kurum de-
netim raporunun de¤erlendirme bölümü ile yönetici ve ö¤retmen denetim formlar›-
n›n bir örne¤ini denetim yap›lan kuruma, kurum denetim raporunun di¤er bölümle-
rini millî e¤itim müdürlü¤ünün ilgili birimlerine gönderir. Kurum denetim raporu-
nun bir örne¤i baflkanl›kta saklan›r.  Ö¤retmen ve yönetici denetim formlar›n›n di¤er
örnekleri ise ilgililerin sicil dosyalar›na konulmak üzere sicil hizmetleri bürosuna
gönderilir (MEB, 2001).

bb))  DDeerrss  DDeenneettiimmii

Ders denetimi, okullarda genel denetimler s›ras›nda ya da bunlardan ayr› ola-
rak yap›lan, ö¤retmenlerin kendi alanlar›ndaki yetkinli¤ini, çal›flmas›n›, uygulad›¤›
yöntemleri, bunlar› uygulamadaki yeterlili¤ini, ö¤rencilerin yetiflme düzeylerini ince-
leyip de¤erlendirmeye yönelik bir denetim türüdür (Taymaz, 1982, 9). Ders denetim-
lerinde, görülen ders saatlerindeki çal›flmalar›n de¤erlendirilmesi yap›lmaktad›r. Ay-
r›ca, ö¤retmenin, ö¤retim program›n› ve y›ll›k ders plânlar›n› ne dereceye kadar uy-
gulam›fl oldu¤u da ders denetimlerinde dikkat edilen hususlardan biridir. Ö¤retme-
nin soru düzenlemedeki yeterlili¤i, yapt›¤› yaz›l› yoklamalar, yapt›rd›¤› ödevler ve
bunlar› de¤erlendirmede dikkati, atölye çal›flmalar› ile kazand›rd›¤› bilgi ve beceri
düzeyi, ö¤rencileri kiflisel çal›flmalara yöneltmede gösterdi¤i baflar›, okul içi ve d›fl› et-
kinlik ve davran›fllar› da incelenip de¤erlendirilmektedir (MEB, 2004). Ö¤retmen de-
netiminden sonra yukar›da belirtilen hususlar›n gerçekleflme durumunu belirlemek
amac›yla, “ö¤retmen ders denetimi”; yönetici ve gerekli görülen di¤er iflgören hakla-
r›nda da, ulafl›lan kanaate göre “Personel Denetleme” raporlar› düzenlenir (MEB,
2005).

Ders denetimi, okulun bir parças› olan, derslik, salon, laboratuar, atölye ve ifl-
liklerde gerçekleflti¤i için, bu yerlerin fiziksel özellikleri de denetlenmifl olur. Ancak
ders denetimi deyince akla genellikle ö¤retmenlerin etkinliklerinin denetlenmesi gel-
mektedir. Ö¤retmenlerin denetimi flu amaçlarla gerçeklefltirilmektedir: 

a) E¤itim ö¤retimdeki baflar› derecesi hakk›nda bilgi edinmek

b) Olumlu davran›fllar›n› belirlemek

c) Görevini en iyi biçimde yapmaya özendirmek

d) E¤itim ve ö¤retimde birli¤i sa¤lamak üzere rehberlik ve yard›mda bulun-
mak

e) Kurumda uygulad›klar› ö¤retim yöntem ve tekniklerini gelifltirmek

f) Ö¤retim araç ve gereçlerinin sa¤lanmas›nda ve kullan›lmas›nda yard›mc›
olmak

g) Ö¤renci baflar›s›n›n bilimsel yöntemler ile ölçülmesi ve de¤erlendirilmesin-
de yard›m etmek

h) Karfl›laflt›¤› sorunlar›n çözümünde yol göstermek

i) Özel e¤itim gerektiren ö¤renciler için ald›¤› önlemleri gelifltirmek ve yön-
lendirmek

j) S›n›f içi ve çevredeki e¤itimsel liderli¤ini belirlemek (MEB, 2001).
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Ders denetimi s›ras›nda baz› sorunlarla karfl›laflmak olas›d›r. Bunlar›n bafl›n-
da; denetçilerin gerek okul yöneticilerinden gerekse ö¤retmenler hakk›nda önceden
alm›fl olduklar› duyumlardan etkilenerek objektif de¤erlendirme yapamamalar› gel-
mektedir. Ayr›ca, ö¤retmenler hangi k›staslara göre de¤erlendirildiklerini aç›kça bil-
medikleri için ve aç›kl›k ilkesine uyulmad›¤› zamanlarda da olumlu ve olumsuz yan-
lar›n› ö¤renememektedirler. Bunlara ek olarak, baz› denetçilerin -özellikle klasik yak-
lafl›m› benimsemifl olanlar›n- ö¤retmenlere gerekli rehberlik ve güdülemeyi sa¤laya-
mad›klar› bir gerçektir ve ö¤retmenler bu tür denetçilerin tutum ve davran›fllar›ndan
genellikle hoflnut de¤illerdir (Taymaz, 1982, 92-93). 

Ö¤retmenin ders etkinliklerinin planl› olarak gözlenmesi ve gözlem sonuçla-
r›n›n ifllenmesi için “Ö¤retmen Denetim Formu” kullan›lmaktad›r (Ek 4). Bu formda
denetçi, normal koflullarda ö¤retmenin ders verirken uymas› gereken genel kurallar›
ve ö¤retimdeki becerisi hakk›nda önceden kabul edilen bareme göre baflar› derecesi
saptar ve formdaki hanesine iflaret koyar (Taymaz, 1982, 97).

Ö¤retmen denetiminde dikkat edilecek baz› noktalar vard›r ki bunlar ö¤ret-
menin, denetimden gerekli fayday› elde etmesi ve denetimin amac›na ulaflmas› için
çok önemlidir. Öncelikle ders denetimi önceden planlanmal› ve denetimden önce, de-
netçi dersine girece¤i ö¤retmenle görüflmeli; ne zaman derse girece¤ini duyurmal›d›r.
Böylece ö¤retmenle tan›flma sa¤lanm›fl olaca¤› için, denetçinin rehberlik yapabilmesi
mümkün k›l›nacakt›r. Ayr›ca denetçi derse ö¤retmenle birlikte girmeli ve dersten ö¤-
retmenle birlikte ayr›lmal›d›r. Denetçi, ders s›ras›nda s›n›f›n bir üyesi gibi davranma-
l›, ö¤rencilerin ve ö¤retmenin dikkatini da¤›tacak davran›fllardan kaç›nmal› ve gerek-
li gözlem formlar›n› doldururken veya not tutarken bunu ö¤retmene hissettirmeme-
lidir. Son olarak, ders denetimlerinde ders içi ve d›fl› etkinlikler birlikte de¤erlendiril-
meli; de¤erlendirme sonuçlar› kesin olarak belirlenmeli ve ö¤retmenle denetimden
sonra demokratik bir ortamda yaln›z bir görüflme yap›larak, gerekli rehberlik sa¤lan-
mal›d›r (Taymaz: 1982, 93-96).

CC))  SSoonnuuççllaarr  VVee  BBuullgguullaarr

Bu bölümde, ‹ngiltere ve Türkiye’deki denetim sistemlerinin karfl›laflt›r›lmas›
yap›l›rken, en önemli benzerlik ve farkl›l›klara de¤inilmifltir. ‹lk olarak d›flsal e¤itim
organlar›n› karfl›laflt›rd›¤›m›zda, ‹ngiltere’de bakanl›ktan ba¤›ms›z bir kurum olan
OFSTED karfl›m›za ç›karken; Türkiye’de Millî E¤itim Bakanl›¤›’na ve Millî E¤itim
Müdürlüklerine ba¤l› Teftifl Kurul Baflkanl›klar› denetim kurumlar›n› oluflturmakta-
d›r. Dolay›s›yla denetim sistemindeki ilk fark temelde göze çarpmaktad›r. ‹ngiltere’de
okullar› denetleyen kurum bakanl›ktan ba¤›ms›z, Türkiye’de ise do¤rudan Bakanl›¤a
ba¤l›d›r. Bunun yan› s›ra bir benzerlik göze çarpmaktad›r ki; hem ‹ngiltere’de hem
Türkiye’de taflra örgüt yöneticileri denetim hakk›na sahiptirler. 

‹ngiltere’de veliler denetim sürecine aktif olarak kat›labilmektedir. Ayr›ca
okul; velileri, denetçilerin okulda olduklar› günler konusunda bilgilendirmek zorun-
dad›r. Bu süreç içinde okula gelemeyecek olan veliler ise denetçiler taraf›ndan sa¤la-
nan okul gözlem anketi doldurarak, denetim sürecine kat›labilmektedirler. Oysa Tür-
kiye’de veliler okulun ne zaman denetim geçirdi¤i konusunda bilgilendirilmedikleri
gibi, edim de¤erlendirmenin uyguland›¤› pilot okullar d›fl›nda velilerin okulu denet-
leme üzerinde söz hakk› bulunmamaktad›r. 
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Di¤er bir fark ise, içsel denetim konusudur. ‹ngiltere’de okullar›n kendi ken-
dini denetlemesi olarak alg›lanan içsel denetim y›llard›r desteklenmifl ve gelifltirilmifl
bir konu iken, Türkiye’de okulun kendini de¤erlendirmesi günümüzde pilot okullar-
da uygulanan performans de¤erlendirme yönteminde varl›¤›n› göstermektedir. ‹ngil-
tere’de bu konuya uzun zamand›r önem verilmektedir. ‹çsel denetimi daha da yo¤un
hale getirmenin ve okullara daha çok güvenmenin, ö¤retmenleri kendilerini gelifltir-
me konusunda güdülemek için gerekli oldu¤u vurgulanmaktad›r (Ofsted, 2004). Do-
lay›s› ile Türkiye’de okullar›n kendilerini de¤erlendirmesinin denetimin bir parças›
olmamas› bir baflka farkl›l›¤› ortaya ç›karmaktad›r. 

Söz konusu ülkeler aras›nda, denetim sonuçlar›na göre de baz› farkl›l›klar gö-
ze çarpmaktad›r. ‹ngiltere’de okullar›n denetimi sonunda tatmin edici sonuçlar elde
edilmezse, bu okullar “Özel Önlemler” kategorisine al›n›p, bir süre daha gözlem al-
t›nda tutulmaktad›r ki; bu süre sonunda hala yeterli ilerleme görülmezse, okul E¤itim
Bakanl›¤›’nca kapat›lmaktad›r. Türkiye’de ise iyilefltirme çal›flmalar› yo¤unlukla ya-
p›lmakta, denetimler s›klaflt›r›lmakta ancak hiçbir okul ilerleme kaydedemedi¤i için
kapat›lmamaktad›r. Böyle bir durumda önlem olarak, yönetici kadro ve e¤itim ö¤re-
tim ifl görenleri de¤ifltirilmektedir.  Denetçilerin, bir okulun kapat›lmas› konusunda
söz hakk› vard›r; ancak bu, okuldaki ö¤renci say›s›n›n yetersiz olmas› durumunda
söz konusudur. Ö¤renci say›s›n›n az oldu¤u hallerde, denetçi önerisi ile okul kapat›-
labilmekte ve ö¤renciler tafl›ma yöntemi ile baflka okullarda ö¤renimlerine devam
edebilmektedir. 

‹ki ülkenin denetim sistemindeki benzerliklere gelince; ulusal denetçilerin ve
il teftifl kurullar›ndan gelen müfettifllerin okula denetim için gelmelerinden önce ih-
barname göndermeleri bunlardan ilkidir. Okullara ani bask›n yap›yormufl gibi git-
mektense, as›l amac›n okuldaki kaliteyi art›r›c› çal›flmalara yard›m etmek oldu¤unu
göstermek gerekmektedir.  Denetim tarihi konusunda okulu bilgilendirmek aradaki
güven oluflumu için faydal›d›r. 

Baflka bir benzerlik ise denetçilerin; denetimler için çeflitli gözlem formlar› kul-
lanmalar› ve de denetimler sonunda çal›flmalar ve bulgularla ilgili rapor yazmalar›-
d›r. Her iki ülke denetim sisteminde de kurumlara ve e¤itim-ö¤retim ifl görenlerine
geri bildirim sa¤lamak, denetimin amac›na ulaflmas› için en gerekli etkinliklerden bi-
ri olarak görülmektedir. Dahas› bu raporlar, gelecek denetimler için de öngörü olufl-
turmaktad›r.

Son olarak, her iki ülkede de, denetim sisteminde kat›l›mc› bir yöntemin be-
nimsendi¤i görülmektedir. Özellikle son 2004-2005 e¤itim ö¤retim y›l›ndan sonra,
Türkiye’de uygulanmaya çal›fl›lan performans de¤erlendirmede kat›l›ma oldukça
fazla önem verilmektedir. Denetçiler; ö¤retmenlere, yöneticilere ve kurumlara, geli-
flim ve iyileflme sa¤lamak için rehberlik yapmaktad›rlar. Denetçiler, ö¤retmenlerin ve
kurumlar›n aç›¤›n› bulmaya çal›flmak yerine, güçlü yanlar›n› takdir etmekte; zay›f
yanlar›n da iyilefltirilmesi için gerekli önlemlerin al›nmas› konusunda önerilerde bu-
lunmaktad›rlar.  

‹‹nnggiilltteerree  vvee  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  OOkkuullllaarr››nn DDeenneettiimmii u
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EEKKLLEERR::

Ek 1 :Veli Görüfl Anketi (‹ngiltere) (Ofsted, 2005d)

AANNNNEE  BBAABBAA VVEE  BBAAKKIICCIILLAARRIINN  OOKKUULL HHAAKKKKIINNDDAAKK‹‹  GGÖÖRRÜÜfifiLLEERR‹‹

Okulun Ad›: 

Müfettifller yak›nda okulu denetlemeye geleceklerdir. Bu anket formunu kullanarak
okul hakk›ndaki görüfllerinizi belirtebilirseniz sevineceklerdir. Lütfen afla¤›daki cümleleri oku-
yun ve her birine kat›lma derecenizi en iyi belirten kutuya “ÿ” iflareti koyun. Okula devam eden
birden fazla çocu¤unuz varsa ve görüflleriniz çocuktan çocu¤a de¤ifliyorsa, lütfen her çocuk için
ayr› bir form doldurun.

Cevaplar›n›z yaln›zca denetim kurulu taraf›ndan görülecek, ancak anne ve babalar›n bir
bütün olarak görüfllerinin bir özeti okula da gösterilecek ve denetleme raporunda yer alacakt›r.
Çocu¤unuz anaokulu s›n›f›nda, ünitede ya da alt›nc› s›n›ftaysa, özet görüfller bütün okul hak-
k›nda olacakt›r.

Lütfen, bu görüfllerin iliflkin oldu¤u çocu¤un yafl›n› belirtin:      

Baflka bir görüfl belirtmek isterseniz bu formun arkas›n› kullan›n ya da bafl müfettifle ayr›ca ya-
z›n. LLüüttffeenn  hhiiççbbiirr  ookkuull  ppeerrssoonneelliinnddeenn  iissiimm  vveerreerreekk  ssöözz  eettmmeeyyiinn.
Görüflleriniz için teflekkür ederiz. Lütfen bu formu verilen zarfa koyarak bafl müfettifle gönde-
rin. Okul bunu nas›l yapabilece¤inizi aç›klayacakt›r.

‹‹nnggiilltteerree  vvee  TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii  OOkkuullllaarr››nn DDeenneettiimmii u
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Tamamen Kat›l›- Kat›lm›- Hiç Bilmi-
Kat›l›yorum yorum yorum Kat›lm›yorum yorum

1 Çocu¤um okuldan hofllan›yor.
2 Çocu¤um iyi ilerleme gösteriyor.
3 Okuldaki çocuklar uslu.
4 Çocu¤uma okulda satafl›lm›yor 

veya bask› uygulanm›yor.
5 Ö¤retim iyi.
6 Çocu¤umun durumu hakk›nda bana 

yeterli bilgi veriliyor.
7 Bir soru, sorun ya da flikayetim 

oldu¤unda okula rahatl›kla
baflvurabiliyorum.

8 Okul personeli çocu¤umun çok 
çal›flmas›n› ve olabildi¤i kadar 
baflar›l› olmas›n› bekliyor.

9 Okul iyi yönlendiriliyor ve 
yönetiliyor.

10 Okul personeli çocu¤uma adil 
davran›yor.

11 Okul, anne ve babalar›n görüfllerini 
soruyor ve öneri  ve endiflelerini 
dikkate al›yor.

12 Okul personeli çocu¤uma evde 
nas›l yard›mc› olabilece¤imi 
aç›kl›yor ––  ya da – Okul uygun 
ev ödevleri veriyor

13 Okul personeli çocu¤umu olgun 
ve ba¤›ms›z olmaya teflvik ediyor.

14 Çocu¤umun ilginç buldu¤u ve 
hoflland›¤› büyük bir dizi faaliyet var.

15 Çocu¤umun bafllang›çta okula al›flmas› 
için yap›lan düzenlemeler iyiydi.



Ek 2: Kurum Denetim Yarg›lar› (‹ngiltere) (Ofsted, 2005c)

DDeenneettiimm  YYaarrgg››llaarr››

AAYYRRIINNTTIILLII EETTKK‹‹LL‹‹LL‹‹KK

BBAAfifiAARRIILLAARR  VVEE  SSTTAANNDDAARRTTLLAARR

KK‹‹fifi‹‹SSEELL GGEELL‹‹fifi‹‹MM  VVEE  RREEFFAAHH

KKOOfifiUULLLLAARRIINN  KKAALL‹‹TTEESS‹‹

LL‹‹DDEERRLL‹‹KK  VVEE  YYÖÖNNEETT‹‹MM
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ÖÖllççüüttlleerriinn  aannaahhttaarr››::  11  ççookk  iiyyii;;  22  iiyyii;;  33  yyeetteerrllii,,  44  yyeetteerrssiizz

EE¤¤iittiimm,,  öö¤¤rreenncciiyyee  iillggii  vvee  ddii¤¤eerr  hhiizzmmeett  kkooflfluullllaarr››,,  öö¤¤rreenncciilleerriinn  iihhttiiyyaaççllaarr››nn››
kkaarrflfl››llaammaaddaa  nnee  kkaaddaarr  eettkkiillii,,  yyeetteerrllii  vvee  kkaappssaammll››dd››rr??

** **

Okul, ö¤rencilerin refah›n› sa¤lamak için di¤erleriyle ne kadar iyi bir ortak-
l›k içinde çal›flmaktad›r?

Kurulufl Aflamas›ndaki kalite ve standartlar **

Okul Öz de¤erlendirmesinin etkilili¤i

Gerekli geliflmeleri baflarma kapasitesi EEvveett//HHaayy››rr EEvveett//HHaayy››rr

Geçen denetimden beri, geliflme kaydetmek için etkili ad›mlar at›lm›flt›r EEvveett//HHaayy››rr EEvveett//HHaayy››rr

ÖÖ¤¤rreenncciilleerr  nnee  kkaaddaarr  bbaaflflaarr››ll››dd››rrllaarr??  **

Ö¤renciler taraf›ndan ulafl›lan standartlar

Ö¤renci gruplar› aras›ndaki önemli farkl›l›klar› göz önünde bulundurarak;
ö¤renciler ne kadar ilerleme kaydetmektedirler?

Ö¤rencilerin kiflisel geliflim ve refahlar› ne kadar iyidir? **

Ö¤rencilerin ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel geliflimlerinin oran›

Ö¤rencilerin davran›fl›

Ö¤rencilerin devam durumu

Ö¤renciler e¤itimlerinden ne kadar hoflnutlar?

Ö¤rencilerin güvenlik uygulamalar› yapt›klar› oran

Ö¤rencilerin sa¤l›kl› bir yaflam tarz› benimsedikleri oran

Ö¤rencilerin topluma olumlu katk›da bulunduklar› oran

Ö¤renciler gelecekteki ekonomik refahlar›na katk›da bulunacak iflyeri bece-
rilerini ve di¤er yetenekleri ne kadar iyi gelifltirmektedirler?

Ö¤retim ve ö¤renme, ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n›n tamam›n›n giderilmesini
sa¤lamada ne kadar etkilidir?

**

Liderlik ve yönetim, bütün ö¤rencileri desteklemede ve baflar›y› art›rmada
ne kadar etkilidir?

**

Tüm k›demlerdeki liderler ve yöneticiler geliflimi ve yüksek kalitede ilgi ve
e¤itim sa¤lamay› ne kadar etkili gerçeklefltirebilmektedir?

Performans ne kadar etkili izlenmektedir de¤erlendirilmektedir ve kalite
sa¤lamak ve öz de¤erlendirme yapmak arac›l›¤› ile zor hedefleri baflarmak
için ne kadar geliflim gösterilmektedir?

Ö¤renciler ellerinden gelenin en iyisini yapabilsin diye f›rsat eflitli¤i ne ka-
dar iyi sa¤lanmakta ve ayr›mc›l›kla bafla ç›k›lmaktad›r?

Müfredat ve di¤er etkinlikler ö¤rencilerin ihtiyaçlar›n› ve ilgilerini karfl›la-
mada ne kadar yeterlidir?

**

Ö¤rencilere gösterilen ilgi, rehberlik ve destek ne kadar iyidir? **

Koflullar ö¤rencilerin refah›n› ne ölçüde desteklemektedir? **

Ö¤renme güçlükleri ve yetersizlikleri olan ö¤renciler ne kadar ilerleme kay-
detmektedirler?
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Kaynaklar paran›n de¤erinin art›r›lmas› için ne kadar iyi planlanmaktad›r?

Hükümetin ve di¤er dan›flma kurumlar›n›n sorumluluklar›n› yerine getirme
oran›

Ö¤rencilerin korunmas›n› sa¤lamak için ifl görenlerin yeterlili¤i ve uygunlu-
¤u

Evet/Hay›r Evet/Hay›r

Bu okul Özel Önlemler gerektiriyor mu? EEvveett//HHaayy››rr

Bu okul geliflim göstermek için bir uyar› gerektiriyor mu? EEvveett//HHaayy››rr

OOkkuulluunn  öö¤¤rreenncciilleerriinn  ssaa¤¤ll››kkll››  oollmmaallaarr››nn››  ssaa¤¤llaadd››kkllaarr››  oorraann

Ö¤rencilerin sa¤l›kl› yeme ve içme al›flkanl›klar› kazanmalar› desteklenmekte ve sa¤lanmak-
tad›r

Evet/Hay›r/
Cevap Yok

Ö¤rencilerin düzenli spor yapmalar› desteklenmekte ve sa¤lanmaktad›r E/H/CY

Ö¤rencilerin sigara ve madde ba¤›ml›l›¤›n›n önüne geçilmektedir E/H/CY

Ö¤renciler cinsel sa¤l›k konusunda e¤itilmektedirler. E/H/CY

‹‹flfl  ggöörreennlleerriinn  öö¤¤rreenncciilleerriinn  ggüüvveenn  iiççiinnddee  oollmmaallaarr››nn››  ssaa¤¤llaammaa  oorraannllaarr››

Ö¤rencilerin güvenli¤ini sa¤lama prosedürleri yeni yasal de¤ifliklikler gerektirmektedir? E/H/CY

Risk de¤erlendirme prosedürleri ve ilgili ifl gören e¤itimi yerindedir. E/H/CY

Çetecilik ve ›rkç›l›k gibi anti sosyal davran›fllar› azaltmak için önlemler al›nmaktad›r. E/H/CY

Ö¤renciler belli bafll› riskler ve onlarla bafla ç›kma konular›nda e¤itilmektedirler. E/H/CY

ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinn  oolluummlluu  kkaattkk››ddaa  bbuulluunnmmaa  oorraannllaarr››

Ö¤rencilere sabit, olumlu iliflkiler gelifltirmede yard›m edilmektedir. E/H/CY

Ö¤renciler, bireysel ya da toplu halde, kendilerini etkileyen kararlar vermeye kat›labilmek-
tedirler.

E/H/CY

Ö¤renciler okulda ve daha genifl topluluklarda giriflimde bulunmaya, etkinliklere kat›lmaya
ve bunlar› baflarmaya teflvik edilmektedir.

E/H/CY

OOkkuulluunn  öö¤¤rreenncciilleerriinn  eekkoonnoommiikk  rreeffaahhllaarr››nn››  bbaaflflaarrmmaallaarr››nn››  ssaa¤¤llaammaa  oorraann›› E/H/CY

Ö¤rencilerin temel yeteneklerini ilerletme koflullar› vard›r. E/H/CY

Ö¤rencilerin giriflkenlik becerilerini ve tak›m çal›flmalar›n› gelifltirmeleri için gerekli f›rsatla-
ra sahiptir.

E/H/CY

Bütün ö¤rencilere kariyer e¤itimi ve rehberlik  sa¤lanmaktad›r. E/H/CY

E¤itim, 14-19 yafl›ndaki tüm ö¤rencilere ifl ve ekonomi anlay›fl› sa¤lamaktad›r. E/H/CY



Ek 3: Kurum Denetim Formu (MEB, 2001)

TT..CC..

..........................................VVAALL‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹

MMiillllîî  EE¤¤iittiimm  MMüüddüürrllüü¤¤üü

‹‹llkköö¤¤rreettiimm  MMüüffeettttiiflfllleerrii  BBaaflflkkaannll››¤¤››

KKUURRUUMM  TTEEFFTT‹‹fifi  RRAAPPOORRUU

((ÖÖzzeell  ÖÖ¤¤rreettiimm  KKuurruummllaarr››  HHaarriiçç))

Teftifl edilen kurum ve telefon no :

Teftiflin bafllad›¤› tarih :

Teftiflin bitirildi¤i tarih :

Kurumun son genel teftifl tarihi :

Kurum müdürünün ad›-soyad›, mebsis no :

Bina mülkiyetinin kime ait oldu¤u :

Lojman say›s› ve durumu :

Is›nma ayd›nlanma, su ve kanalizasyon durumu :

Özel derslik, laboratuar ve atölyelerin durumu :

Kitapl›k ve okuma salonu durumu :

Spor salonu, oyun alan› ve spor tesisleri :

Ö¤retim flekli :

Okutulan yabanc› diller :

Mevcut bölümlerin durumu :

Aç›k geçen dersler :

Kadrolu yönetici say›s› :

Kadrolu ö¤retmen say›s› :

Memur ve hizmetli say›s›
(Kadrolu/sözleflmeli) :

Ö¤renci Say›s›                                                      : Yat›l›            Gündüzlü Genel Toplam

K      E K E K E

Devam eden

Devams›z
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KURUM TEFT‹fi RAPORU

1) Fizikî Durum: 
2) E¤itim-Ö¤retim Durumu6060
3) Büro ‹flleri 
4) Ö¤renci iflleri
5) Personel iflleri
6) Hesap, ayniyat ve döner sermaye iflleri.
7) Demirbafl
8) De¤erlendirme 

Kurum baflar› puan› : ..................

9) Kurumun ihtiyaçlar› ve fazlal›klar›
a) Personel (yönetici, yönetici yard›mc›s›, ö¤retmen ve di¤er personel)
........................
........................
b) Yat›r›m ve onar›m
........................
........................
c) Donat›m
........................
........................

10) Teftiflte görev alan müfettifl ve müfettifl yard›mc›lar›
a) ................................................................
b) ................................................................
c) ................................................................
d) ................................................................

11) Teftifl ile ilgili görüfl ve öneriler

‹lkö¤.Müf. ‹lkö¤.Müf. ‹lkö¤.Müf. ‹lkö¤.Müf. ‹lkö¤.Müf.
.................... .................... .................... .................... ....................

‹ncelenmifltir. UYGUNDUR
.../.../200 .../.../200

..................... ........................
Grup Baflkan› ‹lkö¤retim Müfettiflleri Baflkan›
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Ad› ve Soyad› Görevi Branfl› Puan› Derecesi Hizmetiçi E¤itim ‹htiyac›

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

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

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

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

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

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

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



Ek:4 Ö¤retmen Denetim Formu (Türkiye) (MEB, 2001)

ÖÖ⁄⁄RREETTMMEENN  TTEEFFTT‹‹fifi  FFOORRMMUU

GGÖÖZZLLEENNEENN  DDAAVVRRAANNIIfifiLLAARR

UYGUNDUR
.../.../200

‹lkö¤retim Müfettifli ‹lkö¤retim Müfettifli Grup Baflkan›
Resmî Mühür ve ‹mza
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1. lli/llçesi                                       
2. Okulu                              
3. Ad› ve Soyad›
4. Mebsis No
5. Meslekî K›dem ve Kadrosu
6. Branfl›/ Ek Branfl›
7. Okuttu¤u S›n›f/ Ders
8. Teftifl Edilen S›n›f/ Ders
9. Teftifl Tarihi
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Puan De¤eri 10 70 20 100

Baflar› Puan›

Baflar› 
Derecesi

AA.. DDEERRSSLL‹‹⁄⁄‹‹NN  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM--ÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MMEE  HHAAZZIIRRLLIIKK  DDUURRUUMMUU
• Dersli¤in düzenlenmesi, bak›m› ve temizli¤i,
• Derslikte gerekli olan etkinlik ve ilgi köflelerini oluflturma,
• Derslikte seviyeye uygun ders/oyun,araç,gereç ve materyalleri bulundurma,
• S›n›f kitapl›¤›/ kitap köflesi oluflturma ve gerekli kay›tlar› tutma,

BB.. EEGG‹‹TT‹‹MM  OO⁄⁄RREETT‹‹MM  DDUURRUUMMUU
• Y›ll›k,ünite,günlük ve di¤er ö¤retim plânlar›n› haz›rlama ve uygulama,
• Ö¤renme ilkelerini gözetme, dersin/etkinli¤in araç ve konusuna uygun strateji. Yöntem,teknik ve araçla-

r› seçme,etkili kullanma ve kulland›rma. Derslikteki etkinlik ve ilgi köflelerini etkili kullanma ve kullan-
d›rma, Gezi,gözlem,inceleme ve araflt›rma ile deneylere yer verme,

• Ö¤rencilerin ö¤renme etkinliklerine aktif kat›l›m›n› sa¤layacak ortam ve süreçleri haz›rlama. ö¤rencilerle
etkili iletiflim kurma ve sürdürme,

• Ö¤renci seviyesine ve mevzuat›na uygun ödev verme,araflt›rma yapt›rma,bilgiye ulaflma yollar›n› ö¤ret-
me,ö¤renmeyi ö¤renen bireyler yetifltirme,

• Ö¤rencilerde ulusal bilinci ve ulusal de¤erlere sayg› ve sevgiyi gelifltirme, seviyelerine uygun olarak istik-
lâl Marfl›, Atatürk’ün Gençli¤e Hitabesi. Ö¤renci And›, Atatürk ‹lke ve ink›lâplar›n› ö¤retme. Ö¤rencilere
okuma zevki ve al›flkanl›¤› kazand›rma, Türkçe’yi etkili ve do¤ru kullanma ve kulland›rma. 

• Ö¤rencilere ders programlar›n›n öngördü¤ü hedef ve hedef davran›fllar› kazand›rma, sorumluluk ve gü-
ven duygusu kazand›rma, 

• S›n›flarda özel e¤itimi gerektiren ö¤rencilerle ilgili etkinlikleri yürütme, 
• Ö¤renci baflar›s›n› ölçme ve de¤erlendirme, 
• Ö¤retmenin s›n›f içi çevredeki e¤itimsel liderli¤i becerisi,

CC.. YYÖÖNNEETTIIMM--ÇÇEEVVRREE  ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR‹‹  VVEE  MMEESSLLEEKK‹‹  GGEELLIIfifiIIMMII
• Yönetici. ö¤retmen ve di¤er personel ile ifl birli¤i içinde verilen görevleri yapma,
• Okuttu¤u s›n›f ve dersle ilgili defter,dosya ve kay›tlar› tutma,
• Törenlere, meslekî toplant›, e¤itici kol etkinlikleri, ö¤retmenler kurulu. flube ö¤retmenleri kurulu ve züm-

re ö¤retmenleri toplant›lar›na kat›lma. kararlar alma ve uygulama,
• Çevreyi tan›tma ve koruma, velilerle uyumlu iliflkiler kurma, e¤itim ö¤retim etkinliklerinde çevreden

yararlanma.
• Ö¤rencileri. okulunu ve ö¤retmenlik mesle¤ini sevme, benimseme ve örnek olma,
• Mesle¤in ve görevinin gerektirdi¤i ilke ve kurallara uyma,
• Kendini yetifltirme, e¤itimle ilgili eserleri okuma mevzuat› ve ça¤dafl ö¤retim stratejilerini izleme, ö¤ren-

me ve uygulama,



INSPECTION OF SCHOOLS IN ENGLAND 
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In this paper, definition of inspection at schools and its scope are explai-
ned, identifying significance of inspection on educational quality in brief. First,
inspection types existing in state funded schools in England are classified; natio-
nal and local institutions implementing external inspection of schools are pre-
sented and inspection stages carried out national institutions are introduced.
Then, general aspects of inspection in Turkey and inspection departments are
examined. Moreover, dimensions of school and teacher inspections are attemp-
ted to be identified. Finally, school inspection processes in each country are com-
pared in the aspects of similarities and contrasts. 
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