
SEKıZ YILLIK ıLKÖGRETıMDE TEFTış

Doç. Dr. M. Feyzi öz (*)

Sayın başkan, sayın üyeler, sayın k~uklar, ülkemizde, sekiz yıllık ilkögretünin
yaygınIaştmlmış olmasından dolayı derin mutlul~ duymaktayız. JJundan on yıl kadar

önce, ilkögretimi sekiz yıla çıbran kanun taslagmı hazırlayan Talim ve Terbiye Kurulu-
nun bir üyesi olarak, uygulamanın bu kadar gecikmiş olmasındanhem üzüntü ve nihayet
yaygınlaştırmanın başlamasından da sevinç duymaktayım. Böylece, Sayın Prof. I1r.
Hıfzı Dogan'la birlikte katıldıgımız, Venedik Avrupa Konseyi Egitimciler Top-
lantısındaki "Sadece Türkiye'nin beş yıllık ilkögretimde kalmış olmasını" duymanın
büyük sıkmbsından, biraz geç de olsa kurtulmuş olmaktayız. Uygulamaya karar venniş
olan yönetimi yürekten kutluyonız.

Sekiz yıllık ilkögretimin, egitim-öAretimı ve yönetimi kadar tefti~ de büyük önem
taşımaktadır. Bildirimde, bu alanın teftişi ile ilgili düşüncelerimi sunmaya ça1ışacagım:

i . TEFTış KURULUŞLARıMIZ VE FONKSıYONLARI

Bilindigi gibi, bu yiIa kadar ortaokullarMilli Egitim BakanlıAtMüfettişIeri, ilko-
kullar ise ilkögretim müfettişIeri tarafından teftiş edilmekteydi. Milli Egitim Bakanlıgı .
MüfettişIeri ile illkögretim müfettişIerinin,mesleki miSyonlarmliyi bir şekilde yerine
getinİıiş olduklarını, memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet ve Atatürk
Ilkelerinin yurt sathına yayılıp yerleşmesinde, milli egitimimizin önemli derecede
gelişmesinde, müfettişlerimizin büyük ernekten olmuştur. Çogu zaman, evlerinden
uZakta, kar, kış, yaAmur:sıcakdemeden, adım adım köy ve kentlere eAitim hizmeti
götüren,bazen hastalanan,bazenkazalardayaralanan,.hayatınıkaybeden, şehit olan bu
degerli meslekdaşlarımızmhizmetlerinitakdirduygularımızlaanıyoruz.

.
Egitim sistemimizdeki, teftiş alt sistemininbir hayli ileri düzeyde oldugunubelirt-

mek gerekir. ııeri batı ülkelerine kıyasla, bu alandabazı eksiklerimiz .bulunmaktadır.
Modern teftiş anlayışı yönünden,neler yapmamız gerektigi-bildirininIV. bölümünde
açıklanmıştır.Ancak teftişkuruluşlarımız,bugünküdurumuile de birçokAsya ülkesine
modelolabilecek bir özelliAes8hip.tir.Nitekim, Bangkokıtave Pekin'de sundugumbil-
dirilerde, teftiş alt sistemimiz dikkate deger bulunmuş, hatta Çin'deki eıi~mciler,

(*) Binekli0lretim üyesi
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Türkiye'dekine benzer bir teftiş teşkilatı kurulmas~yönündt kendilerine yardımcı
olmamızı'talepetmişlerdir.

Türk E~itim sistemindeteftişe büyük önem verilmiştir.Kanunl~mızda, tüzök ve
yönetmelik~rde bu alana geniş yer aynlmıştır. Teftiş, Milli E~itim Bakanlı~ının
işleyişindeki üç temel unsurdanbirisi olarak kabul edilmiştir. Bilindi~i gibi Milli
E~itim Bakanlı~ı, mevzuat ve danışma:görevini yapan Talim ve Terbiye Kurulu, icra
görevini yapmaktaolan Müsteşarlık ve Genel Müdürlüklerile kontrolgörevini yapan
Teftiş Kurulu Başkanlıklanndan oluşmaktadır.Bu üç temel birimdtn, her biri kendi
içerisinde iyi çalıştı~ı ve di~erbirimlerle de iyi ilişki kurabildi~iölçüde, milli e~itim
çarkı verimli bir şekilde işleyebilir. (BildirirninekiDde,Tablo fde bu çarklariİe, işleyiş
şekilleri sunulmuştur.)

n . TEFTİŞ ALT SİSTEMİMıZDE GELışTİRME ıHTıYACI

Sekiz yıllik e~itimin yaygınlaştınlmasıyle birlikte ülktmiz<ıe, e~itimde teftişin
fonksiyonUnda da bir refornı gerekmektedir. ÇaAdaş teftiş anlayışında oldu~u gibi, Türlc

E~tim Altsisteminde de teftiş, mükMat ve ~za OOIıtan bir kuruluş de~, ileri üJİrelerde
oldu~u gibi, ö~retmenlere ve yöneticilere yardımcı bir kaynak. onlaı:ı yönlendicici bir
güç olarak düşünülmelidir.

.
Bilindi~i gibi teftiş, e~itimsistemininen-önemlialt sistemlerindenbirisidir.Bu alt

sistemin fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesiyle, e~itim sistemi başacıya
ulaşabilir.

Sekiz.yıllık ilkö~timle ilgili düşüncelerimive önerdi~ modelibilgilerinize sun-
madan önce, modem teftiş literatürüne göre. e~itimde teftişin özelliklerinekısaca
de~ek yararlıo~aktır:

.

A . TEFTİşıN TANıMLARı

E~timde, teftişin çeşitli tanımlan yapılmıştır:

1- Teftiş, kamu yaran adına. davranışı kOlitrol yöntemi olarak tanımlanabilir(I).

2- Teftiş, e~timuve ö~timi' daha iyi hale getirecek olan pIanlıbii öAfetİmdir(2).

3- Teftişin anlamı, ö~retimin geliştirilmesidir(~)., .
4. Teftiş bir okuluniyi ,birşekildeişlemesi için gerekli temel fonksiyonlardanbiri-

sidir(4)..

(1) Eneylopedia of Edueation Reseraeh TIıe Maanillan Com. N.Y. 1960.
(2) Ziya BursalıoA1u. Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranıı A.Q. Elitim Fakültesi Yayınlan

Ankara. 1971 s. 88
(3) James Curtin. Supervison in Today's Elementary Schoals The Maanillan Cam. N.Y.1964. s. 3.
(4) Ben M. Hams. Supervisory Beliaviör in Edication. Prentice Hall, Ine. EngJewood Cliffe N. Y.

1963. s. 5.
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B -'ı:EFTışıN EGıTIM SıSTEMıNDEKı YERİ ve ÖNEMı

Bilindigi gibi degerledirrnenin eAitim ve öAretimdeki yeri önemlidir.
Degerlendirilmesi yapılmayan bir egitim düşünülemez. Bir müfettişin ise, görevini,
ögretim metodlarını ve bunun etkili uygulanmasını. degerlendirrneden yapması
imkfu1sızdır(5).Bu itibarla teftişin egitim sisteminde özelbir yeri vardır. Ancak, bir
egitim sistemininkontrol,yani teftişbirimisadecedegerledimıeve'raporlamaile sorum-
lu kalmamalıdır.Böyle birbirimden,gerçekkontrolgörevleribekleniyorsa,sistemmer-
kezindekararve planlamasüreçlerinekatılmayetkiside tanınİnaIıdır(6). {

c - TEFTIşıN AMAÇLARı

Egitimde teftişinhedefi,egitimve öAretiminamaçJarınaen uygundeger ve eylemleri
bulmak olmalıdır.Öyleyse teftiş,egitiminamaçlarıbakımındanyapılmalıdır(7).

Teftişin degeri meslegin daha iyi hale getirilmesi ve öArencilerin gel,işmesiyle
ölçülür(8).

Teftişin en önemli amacı ögR:tmenin ihtiyacı ohm y~da bulunmaktır(9).

EAitimde teftiş ~r §eyden önce, bir fikir ve hareket sentezi olarak kabul edilmeli ve
uygulanmalıdır. Teftiş çeşitli teoriler yoluyla tahmin olunan sonuçları sentez eden bir
ameliyedir ki belirli durumİarda istenilen sonuçlara ait hükümleri de içine alır. ~u teori-
leri üç grupta toplamak gerekirse; birinci grupta öArenme, şahsiyet ve davranış teorileri
gelir. Ikincide, hukuki ve siyasi müesseseler bilgi ve grup dinanizmi teorileri yer alır.
Üçüncüde ise organizasyOn. idare koniünikasyon ve rol teoiileri toptamr. Öyle ise teftiş,
mesleki bir ,formasyondan geçmek yoluyla kazanılabilecek üstün bir görüşü gerektirir.
Teftişin hedefi egitim ve ögretimin amaçlarına en uygun deAer ve faaliyetleri bulmaktır.
Bu hedefe göre teftiş, her degerlendirme ameliyesi gibi, amaçlar bakımından
yapılacaktır.. Teftişin esas i1d metodu mantık ve pratik zekadır. Mantık metodu, egitim
ve ögretimin gerçekleştirmesi gereken amaçların tayiniıii ÖDgörür. Pratik zekA metodu
ise, eAitim ve ögretim teşebbüsjiile katılan herkesin, bu amaçlar hakkında fikir
yÜ1iitmesini normal karşılar(ıo).

Bu amaçlardan da anlaşılacagı üzere teftiş ancak çeşidi teorilerden, metod ve teknik-
lerdenyararlanılarak başarıyla yqnitüIebilecek bir meslektir.

i

(5) James Van Zwall. School personnel adminasttation. Appleton Century crofts. N. Y. 1964 .5.
226. .

(6) Ziya BursalıoAlu. Elitim ve Öiretimde Teori ve Uyguıan;a. A.ttElitim Fakültesi Yayınlan.
Ankara, 1971. s. 73.

.

(l) Ziya Bursahollu. s. 89-90.
(8) J. Marks, E. Stoops, J. K. StOOps.Handbook of Educational Supeıvison. Allyn and Bakan. Ine.

Boston. 1971. S. 2. .

{9} James A. Van Zwoll. School Personel Crofıs. N. Y. 1964. S. 239.
{ıo} Ziya Bursa11011u. Eiitim ıdaresi. Kalaha Yayınevi. Ankara, 1967, s. 87-88.
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D . TEFfışıN BAŞLıCA ıLKELERt

Ejtitiındeteftişin özel ilkeleri vardır. Bu ilkeler g~ egitim ve teftiş örgütü gerekse
müfettişler tarafından açık bir şekilde bilinmelidir. Ancak bu ilkeler iyice bilindigi ve
uygulandı~ takdirde teftişten beklenen sonuç elde edilebilir.

Teftişin başlıca ilkeleri şöyle sıraIanabilir:

1- Egitim programının belli başlı kısmınıteşkil eden teftiş bir işbirliAi (team
type) hizmetidir. .

2- Bütün öjtretmenlerin müfettişyardımına ihtiyaçları vardır ve bu haklarıdır.
Bu hizmet müfettişin başlıca mesuliyetini teşkil eder.

3- Teftiş okul personelinin özel ihtiyaçlarını karşılamaya uydurulmalıdır.

4-
. Okullarda çalışmakta olan personelin teftişe ihtiyacı vardır ve müfettişten is-
tifadeetmelidirler. . .

. 5- Teftiş, eAitim,hedef ve gayeleriniaçıklıgakavuşturmayayardıme~eli ve bu
hedef ve gayelerinin neticelerini aydınlatmalıdır.

6- Teftiş, okulun bütün üyelerinin tutum ve münasebetlerini düzeltmeye ve top-
lulukla iy1münasebetlerin geliştirilmesine yardım etmelidir.

7 -, Teftiş, öjtrenciler için müşterek derS faaliyetlerinin organizasyonu ve iyi bir
şekildeidaresineyardımetmelidir.

.

8- Senelik bütçede teftiş için yeteri kadar para bulunmalıdıf.

9- Teftiş için kısa ve Uzun vadeli planJamanın ikisi de elzemdir. Okul personeli
ve öjtrenciler çeşitli yol ve derecelerde, pıanıama' bölümlerine ve teftişprog.
ramma iştirak etmelidirler veya temsil edilmelidirler.

10- Teftişprogramı ile öjtretmen ve yönetici personeli, Üniversiteler ve ilgili
dijter okullar arasında devamlı ve yakın bir ilgi kurulmalıdır. .

11- Teftiş egitimsel araştırmaları, yeni buluşları yorumlama ve tatbik mevkiine
koymaya yardım etmelidir.

12- Teftiş programının etkisi iştirakçiler ve dışardaki danışmanlar tarafından
degerlendirilmelidir(ll ).

Iyi bir teftişin ilkeleri ise aşagıdaki şeki!de sıralanmıştır.

1- Teftiş öjtretmenin geliştirilmesi için uAraşır.

2- Yönetim ve teftiş birbirinden görevsel yönden ayrılamazlar.1kisi <tebirbirine
bajtlı, tamamlayıcı, görevleri paylaşmış ve işbirligi içindebulunurlar. .

(ll) Marks-Stoops-Stoops.s. 3
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3- ıyi bir teftiş felsefeye ve bilime dayanır.

4- ıyi teftiş demokratikliktir.

a) Kişilige ve bireysel aynlıga deger verir ve geliştinnek için fırsatlar
saglar.

.

.

b) Teftiş egitimcilerin yetişebileceline inanİr. ınsanların sagduyuya,
işbirligi yapmak kavramına ve canlı etkinlikleri olacagına inanıldlgı
kadar, onların saplantiları olacaguu işbirligi yapmaya karşı koyacaklarını

.
ve kavgacı olabilecegiİri de kabul eder.

c) Teftiş insanlardahaklarınıve görevlerini tam yapan demokratikbilinç
geliştirmeyeça4şır. .'

~ Teftiş herkesin serbestçe katılacagı vedijşüncelerini söyleyecegi bir hava
. içinde amaçların saptanmasında ve plan-program yapılmasında işbirligine

dayanan birgrup çalışmaSı sagJar.

e) Teftiş insanların kendine güvenlerini arttınr, oolan teşvik eder ve sorum-

luluklar almaya yöneltiro .

t) Teftiş otorite gösterisi yerine liderlik yapar.

5- ıyi teftiş bilimsel metodları kullanır.

a) Egitimin dinamik soSyal sürecini araştırmada,

b) ögrenCinin durumunu tanım.

c) Ogrenmenin niteligini ve unsurlarını ineelerİıede,

~ Kişiligin gelişmesini denemede bilimsel metodlar kullanır.

6- ıyi teftişaraştumalarave bilimselsonbulgularadayanır. .

7- ıyi teftiş yaratıcıdır, fonoükü degildir.

8- Tetijş planlanmış ve programlaştırılniış bir bilimsel etkinliktir.
_ ~ ı

9- ıyi teftişindegeri ulaştıgıamaçlarlaölçülür.

10- Teftiş uzmanlıkisteyenbir meslektir(12).

Egitim Yönetiminin, teftiş, liderlik ve personelin organiieli çalıştırılması olmak
üzere başlıca üç esası oldugu söylenebilir(13). Bu açıklamaile de teftişin egitimdeki
önemliyeribelirtilmişolmaktadır, .

Modern teftiş, dikkatini egitimin temellerine ve ögrenmeningelişmesine yöneltir
(14). :

(12) Burton-Brucmers. 78.
(13) W. Lane, R. Growing, W. Monahan.Foundationsof Educationa!Administration.The

Macmi11anCom.N.Y. 1967s. 281. .

(14) Marlts-Stoops-Stoops.s. 91.
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Böylece, günümüzdeki modern teftişin önemli ilkeleri oldultu anlaşılmaktadır.
Teftişlerde,bu ilkeleridai!nagözönündebulundunnakgerekir.

E - TEFTışıN FONKSıYONLARI

Teftiş alt sisteminin, eltitim sistemi içerisine\i en önemli fonksiyonları şöyle
sıralanabilir: '

1. Eltitim ve~retimi geliştinne.Ö{tretmen-Ö{trencialt sisteminidelterlendinne.

2. Ö{tretmen-ö{trencialt sisteminide{terledirmeyoluylaamaçlarıorganizeetme.

3. Öltretmen~öltrenCi alt sistemi ile ilgili aşaltıdaki iç ve dış sistemleri
delterlendirmevegeliştinne:. .

a. liderlik b. bmi yöndenproblemçözme c. Komünikasyon

d Ka'ar
.
e. İşbirlilti .

f; YaraUcılık

4. Öltretmen-öltre'nci alt sistmini koordine ederek daha şumul{ü amaçlara
yöneltme(15). '

Görüldültü gibi teftiş alt sisteminin e!titim sistemi içerisinde önemli fonksiyonları
bulunmaktadır.

Müfettiş ilkönce ö{tretmenlerin ö{tretmeni olarakö{trebnenlere ve Ö{tretmenler kadar

da yöneticilere yardımda bulunmalıdır. Ö{tretmenlerin arzu edilir bir ö{tretim yapmaları
ve çocuklar için uygun öğrenim imkanları hazırlamaları için gerekli yardımda bulunma-
ları(16) müfettişIerin en önemli fonksiyonlanndan birisidir.

Başka bir yazara glXe,

Teftişin fonksiyonları ise şöylece özetlenebilir:

1. Amaçları geliştinne fonksiyonu

2. Koordine ve kontrol etme fonksiyonu

3. Motive etme fonksiyonu

4. Motive etme fonksiyonu

5. Ö{tretmenin eltitimini geliştinn~ fonksiyonu

6. Delterlendirme fonksiyonu (17)

F - MÜFETTİŞıN FONKSıYONLARI

Teftişin amaçlarını ve müfettişin fonksiyonlarını açıklamadan önce bir ö{tretmenin

ne gibi m.eslelQ problemlerlı:iin oldultu, hangi alanlarda yardım ve rehberlilte ihtiyacı bu-

(IS) William Lucio. Supervision.N.E.A. - A.S.ED Wuhington PC. 1967 s. 22.
(16) Minor Gwnn. Theoıy and Practice of Supervision. Dadd. Meadandcoın N:Y. 1968-ÖNSÖZ.
(17) William Lucio, Supervision NEA-ASCD Washington, 1967 s. 25,26, 27.
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lunabileceAine deAinmek yerinde olur..ŞüphesizöArebnene yafdımcı olacak müfettişIer,

ilkönce onlann problemlerini gözönünde bolunduracaklantır.

Yapılan bir araştırmaya göre öArebnenlerin problemlerinin genelolarak şu alanlarda

olduAu görülıtıektedir.

1. Sınıf disiplini, sevk ve idaresi

2. Öjp"encilerle ilgili bilgi noksanhAı

3. Planlama teknikleri

4. Öjp"etim teknikleri

.. 5. Okulun amaçlarını anlama güçlü~ü

6. ÖAretimle ilgili imkan ve araçlami kullanılması,

7. Özel eAjtime muhtaÇçoculdann yetiştirilmesi(18)
\

Teftiş öArebneni, müfettişi ve müdürü içerisine alan bir grup ça1ışmasıdır(19).
. .

. Bir yazar müfettişler ve fonksiyonları ile ilgili olarak şöyle demektedir.

"Inanıyorum ki teftiş eAitimjn kalitesini etkileyecek temel bir ınstrument'dir.

MüfettişIer, bir ~L sisteminde öArencilerini. gençlerin ve öArebnenlerin ihtiyacını

anlaya;:ak en çok bilgiye sahip kimselerdir.
. .

Müfettişin yardım ve desteAi almadmı, mesleki bilgileııini müessir şekilde kul1ana-
mayan pek çok ö~tmen tanıyorum.

Mesleki bilgi ve tecrübesi çok fazla bazı müfettişler gördüm ki bunlar gerekli teftiş
yardımında bulunamıyOrlardı."(20)

..,

Yazar bu tasnifi ile müfettişIerin başlıca uAraşı a1aJılannı be1irtiniş bulunmaktadır.

MüfettişIerin fonksiyonları ile ilgili çeşitli görüşler vardır. Bir yazar müfettişin
fonksiyonlarını §Öylece sıralamaktadır.

1. ıyi bir öArenim için gerekli sınıf içi şartiannın saAJanmasına yardımcı olmBk:.

2. Metod ve materyallerin (her çocuAun emin ve devamlı bir şekilde gelişmesine
yardımcı olacak şekilde) gelişmesini vekullanılm~yardıın ebne\c.

3. Okulun amaçlarının öArebnenler tarafından iyi bir şekilde anlaşılmasını
saAlamak.

(18) Curt!n. s. 202.
(19-20) Robert u:eper. Cbanging Supervisionfor Cbangin Times. NAE. ASCD Washington

OC. 1969 s., 47.
.
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:.4. Teftiş programına, okul ve ögretmenlerin ihtiyacına göre yön vennek.

5. Okulprogramlarının etkisini ölçebilecek bir de~erlendirtne yapmak.

6. Yönetici ve ögretmenlerde te~in, bir öAretmenin mecbur oldugu mesleki bilgi-
sini tamamlama işi olmayıp, müşterek bir çalışma oldugu anlayışını kazandmnak.

7. Ögretmenlerin karşılaştıldan problemleri çözmede yeterli yardımlarda bulunmak.

8. ÖAretmenlerin. güven duyacakları bir işbirligi havası içinde çalışmalarını
sagıamak(2l).

Başka bir yazar ise müfettişin başlıca on fonksiyonu olduguqu ileri sünnektedir.

1. Program geliştirmek

2. Egitim ve ögretimin organizeli bir şekilde. yürütülmesine yardıın etmek.

3. Ögretmenlerin yöneticilerle birlikte işbirligi halinde. çalışmaların.a yardımcı
mmak. .

4. Egitiln ve ögretim materyali sagIama ve kullanma hususunda yardımcı olmak.

5. Egitim ve ögretim çalışmalarında gerekli kolayltgı göstermek.

6. lşbaşındaegitimi organize etmek,

7.Yeni ögretmen ve yÖDeticilerioriyente etmek,.
8. Okulun bazı özel iınkin ve hizmetlerinden yararlanmasını sapimak,

9. Okul çevre ilişkilerini geliştirmek,

10. Egitim ve ögretimi degerlendinnek(22).

Diger bir görüşe göre ise müfettişin fonksiyonları rehberlik, koordinatörl~ ve kay-
naklık omak üzere üç grupta toplamak müınkündür(23).

Aslında müfettişin fonksiyonları, teftişin nasıl bir müessese olarak gÖfÜldögü ile
yakından ilgilidir. Teftiş müessesesi yaratıcı bir kuvvet, ilham verici bir kaynak, moral
yükselten bir teşvik mek8nizmasl ve egitimde liderlik te~eUerinden biri olarak
görülmelidir. Teftişin ilk hedefi, ögretmeni keridine mesleki yön verecek bir duruma ge-
tinnektir. Bu yüz~n de, teftiş amaliyesi, demokratik prensip.er boyunca uygulan-
malıdır(24).

Yukarıda müfettişierin .fonksiyonları ile ilgili çeşitli görüşlerbelirtilmiştir.
Müfettişierin bu fonksiyonlarının. "kerektirdigi faaliyetleri. ne derecede
gerçekleştirebildikleri bususunda önemli bir sorundur.

(21) Conin. S. 10-11.
(22) B. Hani.:.. 13-14.

(23-24) Ziya Bursalıollu s. 89.
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Bir müfettişin fonksiyonunu gere~ gibi yapıp yapmadıgma ait bazı kreterler şunlar
olabilir:

. .

1. Müfettiş ögI"etmenlere ve birlikte çallŞbgl diger kimselere temel bir hizmet
saglamışmıdır? . .

2. Müfettişin birlikte çalışbgı meslek grubuna uygun özel bir metodu var mıdır?

3. Müfettiş uygulamalardan kazandıgı tecf\lbelerle birlikte mesleki ara§brmalar da
yapmakta mıdır? -

.

4. Müfettiş yardıma karar verdigi hususlarda isabetli hareket ettiginden tam olar3k
eminmidiI?

.,

5. Müfettişin tavsiye ve beyanları mesleki teamül ve prensiplere uygun muduı'?

6. Müfettiş mesleki otoritesini, yardım etti~ grup üyelerinin fOÔksiyonlarınl belirli
törelere ve meslege en uygun şekilde yapmaları yörıünde kullanabili:Yor mu?(25)

Bu bölümde çeşitli yönlerden müfettişin fonksiyonları açıklanmışbr. Bütün yazarlar
"müfettişIerin temel fonksiyonlıtnnm egitim ve ögretimin gelişmesi" oldugunda
birleşmiş gözükmektedirler. MüfettişIeri emrediCi degil yardım edici, korkutucu de~l
aydınlabeı olarak görmekte, onları egitim ve öAretimden, ögretmt:nlerin yetişmesinden.

sorwn1u;daha çok.~, daha iyi yetişmiş kimseler plarak görmektedirler.

Bu görüşler ışıgında Türkiye'deki müfettişlerin fonksiyonlarını (Görevlerini) kıSaCa
incelemeye çalışalım!

Bir bakanlık müfettişinin fonksiyonu muhasip, şorgu yargıcı ve egitim müfettişi
fonksiyonlarının bir terlcibidir. Bu sebeple, degerlendirme ve rehberlik için çok az zaman

\

ayuabilmektedir. Neticede gayelere deAil zevah1re göre degerlendirme adet olmuştıır(26).

1lkögretim müfettişIerinin de 222 sayılı kanunla ve yönetmelikle tespit edilmiş bir
. çok görevleri vardır. tlkögretim müfettişlerinin Bakanlık müfettişIerine göre daha fazla

mesleki yardım ve rehberlik çalışmaları olmakla beraber gene de bu bölümün baş
tarafında beıfrtİımiş olan modem teftiş açısından fonksiyonlarını tam olarak yerine geti-
rememektedirler. .

nı ~ SEKİZ'YlLLIK ıLKÖGRETıMI>E NASIL BıR TEFfış. .

Sekiz yıllık ilkögI"etimde teftişin, beş yıllık ilkögretimde oldugu gibi "Rehberlik
agırııklı~ b,ir teftiş olması gerekmektedir. Türkiye'de ilkögretim alanının diger egitim

alanlarıım göre, daha ileri düzeyde bulunuşunda. rehberligi esas alan bir, teftiş
yönetiminin etkili oldugu anlaşılmaktadır.

(25) .William Luda. The SupervilOr. NAE-ASCD W.shington De 1969 s. 94-95.
(27) Ziya Bursıılıollu. Türk. Egitim Sisteminde Yeniden Kurulu, ıhtiyacı. Ekonomik ve Soıal

EtÜdler Konferansı s. ll.
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son yıllarda. Milli Egitim Bakanlıgı Müfettişlerinin de, rehberliAe daha fazla aguiık
verdikleri memnuniyetle görülmektedir.

Esasen sekiz yıllık ilköAretime geçiş, teftiş alt sistemimizde de bir bütünleşmeyi ge-
rektirmektedir. Milli EAitim 'Bakan1ıAı Müfettişligi ile ilkögretim müfedişliAinin orga-
nik bir bütünlük haline getirilmesi yararlı olacaktır. Esasen Danıştayın ...ermiş oldugu
bir karara göre tıkögretim MüfettişIeri Milli Egitim Bakan1ıgı müfettişi kabul edilmek-
tediiler. tıköAretim müfettişIeriyle ilgili olarak, 27 Ekim -1990 tarihve 20678 tarihli
Resmi'Gazete'de yayımlanan yönetmeligin adı, "Milli Egitim Bakanlıgıl1kögretim
MüfettişIeri Kurulu Y önetmeligidir". Böylece mevzuat bakımından kısmi bir
bütünleşme yapılmıştır. Eski Milli EAitim Bakanı Sayın Avni Akyol tarafından,
l1kögretim ve Bakanlık MüfettişliAinin, teşkilat olarak birleştirilmesi yönünde bir
çalışma yapılması talimatı da verilmişti.

Sekiz yıllık ilkögretimde müfettiş sayısını fazla artırma yerine, yeterli sayıdaki
müfettişIerin, tamamlamakurslarıyla veya üniversitelerdeki eAitimlerle yetiştirilmesi
düşünülebilir. Böylece.deneyimli, bilgili ve motoriZe edilmiş sınırlı bir teftiş kadrosiyle
ve iyi organİ!.e edilmiş teftiş kurulu daireleriyle, verimli bir teftiş hizmeti yapılabilir.

LV . SEKİZ YILLIK tLKÖGRETİMDE TEFTİŞ MODELİ

Sekiz yıllık iIköAretimde modern teftiş anlayışına uygun bir düzenleme
yapılmalıdır. llkögretim müfettişIerinin görevlerinin "Rehberlik ve Iş Başında'

Yetiştirme" oldugu ilkesi' kabul edilmelidir. Soruşturma işleri tamamen müfettişIerden
alınmalıdır. Ögretmenler, müfettişIerin, bir gün yol gösterici, rehber, başka bir gün

sorgu ~cı, diger bir gün mükafat veya ceza dagıtıcı ronerinde olmalarını istememek-
tedirler. Müfettişlerin büyük bir çoAunluAu da, bu üç degişikmIde OlmUyi arzu etmiyor-
lar. Tanınmış bir egitimci yazarımız müfettişIeri "Toz müfettişi, poz müfettişi, ve öz
müfettiş" olmak üzere sınıflandırıyor. Büyük ölçüde mevzuattan gelen bu ayrımda
müfettişlerin hemen hepsi "Öz müfettiş" olma yani meslekdaşlanna"mesleki yardım ve
rehberlikte"bulunmakistemektedirler. '

Sekiz yıllık ilkögretime geçmenin sevinç ve heyecanı iç~, bu aIaınn teftişinde
de bir reform yapll)ak çok yararlı olur. Bunun için şu yeni modeli ve teşkilatlanmayı
öneriyorum. Bu modeli, ileri batı ülkelerinde, egitim yönetimi ve teftiş alanında uz-
manlık ögrenimi gören bütün meslektaşlarımız görmüşlerdir. O ülkelerde çok başarılı
olan bu model bizim ~mize şu şekilde uyarlanabilir :

.

ı. Soruşturma görevleri müfettişIerden tamaı1ıen alınmalıdır. Soruşturma, bilindigi

gibi idari ve adli bir işlemdir. Bu glRvin, il ve ilçelerdeki yöneticil~ verilmesi uygun
olur. .' .

2. llleı:deki Teftiş Kurulu Başkanlıgında "Rehberlik ve Iş Başında Yetiştirme" ve
"Ölçme ve Degerlendirme" bölümleri oluştmolur.
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~. Ölçme vedeAerlen~ bölümünde,bu alanda uzman olanlar görevleiıdirilir.
"Rehberiik ve IşbaşındaYetiştirme" bölümündeise bu alanda uzmanolan müfettişIer'
görevlendirilir. BilindiAi gibi çaAımlZdabir kişiye birçok iş verme yeripe uzmanlıp
gitme büyük önem taşımaktadır..

4. Temel görevi "Rehberlik ve tşbaşında Yetiştirme Olan" müfettişIere,
öAretmenler, hiç çekinmeden her türlü sonıntaı1m soracak aydınlanocak ve işlerinde daha
başarılı olacaklardır. Bu alanda çalışan müfettişlerde'kendilerini~a iyi yetiştirmek
gereAini duyacakJardır.

,

'

S. Okulların ve öAretmenlerinbaşarıdurumlarıise, standardizeedilmiş testlerleob-
jektif olarakyapıla:aktır. Bugünkügibi yıldabiriki ziyaretve birltaçsoruile, çok h~
bir ölçü olan ~uanlamaile öAretmenlerenotvermenin~ açıktır.

.

6. Ölretmen ve yöneticilerin terfi1eıi. rehbertik alma ve işbaşında yetişme öiellikleri
ile, 'bilimsel ölçme ve deAerlendirmelerle. öAre~ilere kaZandU:dıkJan davranışlarla sapta-

nacak, böylece daha adil ve daha başanlısonuçJara u1aşı1ılc.a1ctır.

7. tnerdeki teftiş kurulu başkanlıklanna, bakanlıktaki ihtisas daireleri, her türlü kay-
naklıkgörev ile ikmali yapacaklardır.

8. Mevcut ka$>larla, yeni bir organize ile, daha iyi iŞleyecde, daha başanh sonuçlara
~; hem okulların, hem de müfettişIerin daha zevkle ça1ışac~1arı birteftiş teşkilatı
!eurolabilir. . ,

'

9. Ülkemizde teftiş konusunda bilimSC;1 araştirma yapan uzmanların büyük
çoAun1ugu da, sunduAumuz modeli destekleyici önerilerde bulunmuşlardır.

10. Sadece teftişle ilgili litel1\tür taramalarından deAil, uzun yıllar görev yaprnı,
olduAum müfettişiik yıllarındaki uygıilamalardaki idenimlerden de, sunulan modelin
ülkemiz için yararlı olacaAı sonucuna varmış bulunuyorum. Beni bir kanıya götüren
ilginç bir müfettişlik anımla bildirimi tamamlamak istiyorum~' (Bu ilginç olay, adı
geçen öAretrnenin bildirmesi üzerine, Sayın Hasan Pulur'a da, Milliyet Gazetesinde -
Müfettiş güçlük çıkaran deAn, güçlükleri gideren olmalı- başlıklı köşe yazısı konUlu
olmuştu.)

.

Ankara'l1!n Beştepe Köyüne teftişe gitmiştirn. Bu köyün önceki müfettişi Ahmet
altıntaş emekli olmuş ve köy benim bölgeme baAlanmıştı,. Tek öAretmenli olan bu
okul, İstanbul yolu üzerindeydi. Minübüsten inip okula dOArUyürüdüm. Elimde çantam
vardı. Okul bahçesinde, çocuklarla oynayan stajyet öAretmen Rahmiye MalcıoA}u, beni
görünce ön1üAünündüAmelerini ilikleyerek bana doAru geldi ve elini uzatarak; "Hoş gel-
diniz efendim. Siz herhalde Müfettiş Ahmet Altıntaş'sınız deAii ini?" 'dedi. Çok heye-
canlıydı. Ben de "Adım Feyzi Öz" demek ile yetindiln. ÖAretmen birden çok rahatlayarak

,

ve gü1etek "Bende sizi müfettiş sanmıştım" dedi; çok heyecanlaydı. Bunun için müfettiş
olduAumu söylemedim. .'
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Stajyer ögretmenin rahatiamiş oluşuna sevindim. Okula dogro yürüyorduk. Bana ne
iş yaptıgınu sordu. Bende "Bir ilkokul ögretmeni oldugurnu, hava almak için şöyle bir
gezmeye çıktıgınu" söyledim. Ögretmen olduguma çok sevindi ve "Aman ne iyi; de-
neyimli bir ögretmene benziyorsunuz; yakında müfettişimiz Ahmet bey teftişe gelecek-
miş. Çok da bilmediklerim, var; ne yapsam diye düşünüyordurn" dedi. Ben de "siZin gibi

. meslekte yeni bir meslektaşıma yardımci olmaktan memnun olurum," cevabını verdim.
Okula gidip dört saat kadar birlikie çaIışbk. Bptün bilmediklerini rahatça, çekinmeden,
korkmadan sonıyOrdu. Hatta bir ara bana "Ne kadar da iyi biliyormuşsunuz bu işleri" de-
mekten kendini aJamadı. Daha sonra teşekkür etti ve OkUJdanayİ.ıldım.

Ogretl8en, maaş günü tJkögretim Müdürlügüne gitmiş, müdürü ziyaret ederek, okul
hakkında bilgi verdikten sonra, "müfettişlerimiz Ahmet beyi bekliyorum. Bizim köye
Feyzi Öz adında bir ilkokul ögretmeni gezmeye gelmişti. Ricam üzerine bana çok
yardım, etti. Tecrübeli bilgili bit ögretmendi. ~ık müfettişimiz için her şeyi
hazırladım, gelmesini bekliyorum" derniş. hkögretim Müdürü de gülerek "kızım o senin
yeni müfettişin. Eski müfettişin emekli oldu. Sizin okulu Feyzi Öz'tin bölgesine ver-
dik" demiş. Stajyer ögretmen "İşte şimdi yandık; tüm bilmediklerimi açıga vmmuşturn.
Artık mutlaka bana zayıf rapor verir ve terfi edemem" diye üzüntülerini belirtmiş.
İlkögretim Müdürü "üzülmemesini ve kendisine önerilenleri yapmasını söylemiş.

Üç ay sonra bu okula tekrar teftişe gittim. Ölretı;nen bu sefer beni müf~ttiş gibi
karşıladı ve "Müfettiş bey, önceki geldiginizde beni gafil avladınız; yeni müfettişimiz

oldugunuzu söylemediniz" dedi. Ben de "Çok heyecanlı oldugunu, bunUn için müfettiş
olduguınu söylemedigimi, bir de meslektaş olarak daha yardım edebileeegimi,
amacımında yardımda bulunmak oldugunu" söyledim: Ögretmen "Ahmüfettişiik böyle
olsa ne iyi olur." dedi.

, .
Rahmiye Malclogıu tüm önerilerimi yerine getirmiş o yıl çok iyi rapor almıştı.

Şimdi o Kavaklıdere İlkokulunun başarılı ögretmenlerinin birisidir.

İşte SQJU1layaçalıştıgm "Sekiz yıllık İikölretimde Teftiş Modeli" ögretmenlerin
korlanadan, çekinmeden, rahat bii-şelcilde, her sonınlannı müfe~n sOrabilecdderi-
ni, hatta oidarı. sık 'sık mesleki yardım ve rehberlige davet edebilecekleri bir m~ldir. Bu
modelde hem ögretmenler müfettişIerden daha çok yararlanacak, hem de teftiş kuru-
luşlarımız, ekteki egitim çarklarında görüldügü gibi, danışma ve mevzuat birimiolan

Talim Terbiye Kurulu Başkanlıgma ve icra başındaki Genel Müdürlüklere daha çok bilgi
akımısaAlay~. '

Saygılar sunuyorum.
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