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tLKÖGRETtMtN TEFTtŞt

Rasim ALTINTAŞ (*)

tJköAretimin teftişine ginneden önce teftiş hakkında genelolarak kısa açıklamalarda
bulunmayı yararlı göıiiyorum.

i . TEFTIşıN TANıMı, ÖNEMı VE
EöıTtM SıSTEMı. IÇINDEKI YERİ:

a) "Gen~l olarak: teftiş, kamu yararı adına davranışı kontrol etmektir" diye
tanımlanmıştır. Bu tanımdan, teftişin bir kamu hizmeti oldulu, kamu yara{ll11 gözettili

ve insan davranışını etkilemeye yönelik oldu~ anlaşılmaktadJr.

Elitimde teftiş, bir eAitim kurumundaki ipsan ve maddi kaynaklann. ilgili mevzuata, .
kurumun amaçlanna, elitim-öAretim ilkeleritıe ve ekonomik kurallara uygun olarak
kullanılıp kullanılmadılını, kurumun amaçlarının gerçekleşmesinde karşılaşılan sorun-

Jan tespitedip delerlendirmektir.
. .

b) Sosyal, ekonomik ve politik v.b. tüm sistemlerin alt sistemleri de vardır. Bunlar-

den en önemlilerinden biri de kontrol sistemidir. Kuruluşu ve işleyişi belirli kurallara
göre kontrol edilmeyen kurum veya kuruluşların hedeflerine ulaşmada hangi noktada 01-
dukJan bilinemeyeceAi gibi sorunlarını tanımak:ve çözmekte mümkün olamaz.

Sosyal bir sistem olan elitiriı si!iteminin alt siş.temlerinden en önemlilerinden biri
teftiş sistemidir. Teftiş sistemi işlemeyen bir eAitim kurumunun, amaçlarına ulaşması
kuşku ile karşılanabilir. Çünkü, elitim kurumunun başarıJan veya başarısızlıkları ve
sorunlarının tespiti ve alınacak tedbirlerle kurumun geliştirilmesi, iyi bir teftiş sonu-

cundaeldeedilenveriieıebaAhdır.
.

Her teftiş sürecinin sonunda bir delerlendqme yapılmalıdır. Teftişle, yönetim
süreçlerinden biri olan delerle~ birbirini tamamlayan bir bütünlük gösterir.

Bunu daha açık ifade etmek istezsek, eAitim 00 teftişi salt bir kavram olarak delil, reh-
berlik. işbaşında yetiştirme ve del~rleridirme kavramlarının da yet aldılı bir bütünlük
içinde görüyonız.

-

Daha ~nra açıklamaya çalışacalım teftiş uygulamalarında bu husus gözönüne
alınmaktadır.

<-') Ankara tlkötretim Müfettiıi

- ._-



II - EGıTıM SıSTEMıMlZDE TEFrışıN TARıHı GELIŞIMI VE.
ıLKÖGRETıM MÜFETTışı YETışTıRME ÇALIŞMALARI:

Teftiş hizmeti. egitimin bir kamu hizmeti olarak ele alınması ile başlamış ve elitim
kurumlımnın yaygınlaşıp gelişmesine baAlı olarak çeşitIİ aŞamaJar geçİ11ni§tir.

Bu aşamaları iki bölüm~ inceIeyebiliıiz;

a) Imparatorluk döiıeminde teftiş.

b) Cumhuriyet döneminde teftiş.

a) Osmanlı Imparatorlugunun kuruluşundan 19. yüzyılın ortalarına kadar elitimin

~ftişi bir kam~hizmeti olarak görülmemiştir. ~,

tık olarak mahalle mekıeplerindeki aksıiıdııdann gi~ amacıyla 1838 tarihin-

de çıkarılan Layihada bu okulJann. görevlendirilecek memurlar tarafından teftiş ediıme-
leri belirtilmiştiı;.

Daha sonrakiyıllardabu inemurlaramuinadı verilmişve Şıbyan mekıebi muinliAi.
.

rüştiye mektebi muinlili olaiak'OO birim kurulmuştur. Teftiş hizmetleri öAretmene
yardım olarak düşünülmüş. kurum te~pşine gereken ÖDem verilmemiştir.

18'69 tarihinde YÜfÜ1'IOgekonulan Maarif-i Umumiye Nizarnpaınesi ile Vilayetlerde
Maarif-i Umumi)'e Nezaretineballı ve maarifmüdürünün bafkanlıAındakurulan maaıif

, meclislerindemuhakkikve müfettişiergörevlendirilmiştirve kurumteftişinede yer ve-
rilmeye başlanmışbr.

Bundan sonraki yıllarda da bazı gelişmeler olmuşsa da. öıellikle ı 913 yılında
çıkarılan Tedrisat-ı lptidaiye Kanunu MuyakkatiniIJ yOrüdOle konulması ile 6-14
yaşındaki çocukların okutulmalannın mecburi ve meccani oluşu ve bun1arin ölaıdukları

okullarin ilkölretim müfettişierince teftiş edileceklerinilJhökme. baA~ması ile
ilköAretimmüfettişiilinin kurunilaşt!lasmmiemeliablmışbr.

.

b) Cumhuriyet döneminde. 1923 yılında Maarif Müfettişieri TallmatnameSi ile
llkögfetim MüfettişierininVazifelerİ1ieDair talimat yürOdille ,konuJara1cmüfettişier.
ıo) MiarifMüfettişkri. ü) llktedrisatMüfettişieriadıyla ikiye ayrılmıştır. '..

,. .. ,
'1927 yılında yürürlülekonulan UktedriMt MüfettişIeri Yö~etmelilind~

müfettişIerin görevleri. rehberlik, teftiş. yetiştirmeve sonışturma ~linde belirtil-
miştir.' ..

5.Ocak 1961 tarihindeyUrürlilAekonulan 222 sayılı llkölrCtim ve EAitim Kanu-
nu'ndailkölretim müfettişierininyetiştirilmelerive görevleriaçıklanmışve bunadayalı
olarak çıkarılan 1969 taihli llköAretim Mtlfettişleri Yönetme1ili 1990 yıbna kadar
yüıiirlüktekalmışbr.

.

1971 yılında ilk olarak grupla teftiş uygulamasınabaşlanmış 1978 yılında bundan
.

vazgeçilmiş ise de' 1980-1981 ölretim yılından. itibaren tekrar grupla teftişe
dönülmüştür.

c) tıköAretimMüfettişi yetiştirmeçabaları;
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Cumhuriyetin kwuluşundan sonra ilköAretilJl müfettişi yetiştinne çalışmal;mna yer
verilmiş ve G.E.Enstitüsünde açılan Pedagoji Bölümü ve dahasonra açılan ÖzelEgitim
Bölümü mezunlarmdan tlköAretim Müfettişieri atanmışbr. Yüksek Köy.Enstitüsü me-
zunlarından denetmen ve J>aşanlı ilkokul öAretmenlerinden de gezici başögretmen
ünvanıyla ceftişve denetimelemanı olarak yatadanılmışbr.

19S9 yılında 713S Sayılı Kanuna dayanılarak_hazırlanan uç ay süreli hizmet-içi
eRitimle, şartları taşıyan ilkokul öAretmenlerinden DköAretim müfettişi yetiştirilmiştir.

1983 yılından itibaren branş öAretmenlerini de kapsayan bu kurslar (hizmet-içi
eRitim)tekmrlanmıştır. .

Son olarak; 27 Ekim .1990 tarihinde Yeni. bir İlköAl'etim MüfettişIeriKurulu
YönetmeliRi ile buna baglı olarak 27 Ekim 1991 tarihinde llköRretim Kuru~lari Reh-
berlik ve Teftiş YöneI'gesi yürüıtüAe konulmuştur.

m. ILKÖÖRETtM MÜFETTIŞLERI KURULU
YÖNETMELİÖININ KAPSADIÖI KONULAR VE
GETIRDIÖI YENILIKLER:

1. Yö.et.elili.. Getirdili Yenilikler:
a) hköıretim Müfettişi olabilmek için 4 YıUıkyüksek ögrenimden geçmiş olması,

ayrıca 6 ay sürelihizmet-içieAitimealınması.

b) Bunlardan(jnlisansöArenimliolanlaraalanlanndalisanstamamlattınlması;

c) Müfettiı yardımcılıRı ünvanınmgetirilmesi, başvnlanİı sına~Iaratabi tutul-
ması ve ilk atamanınbu ünvanlayapılması,

. d) Bir takvim yılı işbafmda yetiştirilmeye tabi tuttllduktansonra başarilı olanlann
iiköAretimmüfettiıliAineabnm}lSl,

.

e) tlköAretlmmüfettişierininbranşlaşmaSuunesas alınmasıve kaynaldannbelirlen-
miş olması (Üniversite ve yüksek okulların, sınıf öAretmenligi, alan ölretmenligi,
çocuk gelişimi ve ~Ritimi,eRitimdepsikolojik hizmetler, eRitim yönetimi, teftişi ve
planlaması bölümlerindenveya bunlaradenklilionaylanmış alandayüksek ögrenim
g&mÜf olması.)

.

f) Kurul balkanı ve yardımcılannın rotasyondan .muaf tutulması.

Buraya kadar olaılar bu yönetmelilin getinqi yenilik1erdir.

2. Daha ÖRee Meveut Olup Yeniden Düzenlenen Konular:
a) ildetlköRredmMflfettişleriKunıluorganlannınaç~ış olmasi.Bu organlar;

"tlkölıetim MüfettişieriKurulu"
.

"İJkÖIretim MüfetMşleri Kunılli BaşkanlıRı"

- İIkÖIretim Müfettişieri KunıIu Başkanı,

- llkö1ıetirh Müfettişieri KurUlu Başkan Y8rdımcılan.
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"1nceleme ve DeAerlendimıe Komisyonu"

- KurulBaşkanlık Bürosu~ :
Milli Elitim Müdürüne baALıolarak çahşmaktadır.

b) tıköAretim Müfettiş ve Müfettiş YaıdımcJ,larının atama. görevden alınma. göreve

iade ve yer deAiştiıme ile 5 hizmet bölgesinde çalışma süreleri.

c) bköAretimde teftişin grupla yapı1masl, bunun esasları,

d) Müfettiş ve ınüfetPş yardııncılannın sörev ve sorumluluktan ile görevalanları

açık ve uygulamayadönükbirşekildeifadeedilmiştir.
.

3. Millettiş ve ~ilfettiş Ya~dımc"arının. Görevleri,
a) Rehberlik ve 1şbaşmda Yetişıimıe,

b) Teftiş ve DeAerlendinne,

c) tnceleme,

d) Soruştmma,

olarakdört gruptatoplanmıştır. .

4. Millettiş ve Milfettiş Yardımcılarının Görev Alanları:
222 Sayılı 1iköAretim ve Elitim Kanunu'nun 2917 sayılı Kanunla delişik. 6. madde-

sinde belirtilen ilköAretiınkurumları.
'

a) Mecburi olanlar: (6- 14 yaş grubu) . .

1. ılkokullar (Resmi veya özel yaulı, gündüzlU. pansiyonlu tıkokullar ile gezici
okullar)

2. Bagımsız ortaokullar (Resmi veya özel, gündÜZlü, pansiyonlu. yablı' ortaokullar
ile gezici okullar), .

.
"

.

3. ılkögretim Okulları (gündüzlü, pansiyontu, yablı)

4. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar.

5. oJı elitime muhtaççocuklariçin kurulacak,okullarve smıt1ar.

b) 1stege Bag~ Olanlar: (37-60. ~-60 ay yaş grubu)

1. Okul öncesi elitim kurumları (resmi veya özel)

2. Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar.

Bu kurumların tamamı ilköAretim müfetti~ teftiş alanına ginnektedir.

IV. ıLKöGRETıMOE REIIJ'ERLıK VE TEFTışıN' AMAÇ VE
ıLKELERI:

1. Rehberlik ve teftişin amaçları:

a) tlköAretim Kuruınlarımn, amaçIaruui ne dereceye kadar ulaştıklarını ~t elmek,

b) Mevcut mevzuata göre çalışma durumlarını kontrol etmek,
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c) Bu kurumlarda görevli, yönetici, ögretmen ve diger persOnelin çalışmalarını ob-
jektif olaıak tespit etmek ve degerlendirrnek,

d) Bu kurumlarda görevli yönetici, ögretmen ve diger personelin işbaşında
yetiştirmekiçin gerekli meslekiyardımdabulunmak,

.

e) Kurumlardaki bütüngörevliler arasında işbirligi ve koordineli çalışma düzeni ku-
rulmasını saglamak,

f) Ilköaretim hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan problemleri ortaya koymak,

g) Kurumlarda gÖrevli bulunanların Türk Milli Egitim Sisteminin temel amaç ve il-

kelerine uygun olarak ilkögretimin amaçlarının gerçekleştirilmesinde çaJ.ışmalannı
yönlendirmek.

2. Rehberlik ve Teftişin Ilkeleri:

Rehberlik ve teftişte;

a) Belli bir amaç için yapılır ve mevcut şartlar dikkate alınır,

b) Bilimsellik ve objektiflik esas alınır,

c) Bütünlük, devamlılık, degerlendirme ve geliştirme esastJr,

d) İnsan ilişkilerine ve demokratik davrnnışa önem ~erilir,

e) Tespit edilen problemlerif! çözüm yolları da ortaya konulur.

f)
.
Egitim ve ögrelim teniklerinin geliştirilmesini saglayacak inceleme ve

araştırmalara yer verilir,

g) Yönetici, ögretmen ve. diger personelin ~esleki yeterliginin geliştirilmesine
yardım edilir, ferdi farldarı dikkate alınır,

h) Teftiş faaliyetleri degerlendirilir ve teftiş teknikleri de geliştirilir,

.. ı) llkögretim kunimlarınınve görevlilerininherögretim yılında rehbedikve teftiş

amacı ile en az bir defa glİi1lmesi esastır.

v - ILKÖGRETIM KURUMLARlNDA TEFTIŞ UYGULAMASI:. . '.
Teftiş uygulaması ile ilgili hususlar "ılkögretim Kurumları Rehberlik ve Teftiş

Yönergesinde" açıklanmış ve grupla teftişe yer verilmiştir.

Grupla teftiş ~ygulaınasında şu esaslara uyulmaktadır:

ı. Her ögretim yılı başında kurul başkanhgınca; ilin co~afi, idari, ekonomik ve

ulaşım durumu ile ilkögretim kurumlarında görevli yönetici ögretmen sayıları dikkate
alınarak "U Teftiş Bölgeleri" belirlenir ve her bölgede görevlendirilecek gı:up başkan ve
üyeleri de tespit edilerek yapılan program milli egitim müdürününteklifi ve valinin

.

onayından sonra uygQIamaya.konulur.
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/
2. Teftiş Grubu ve Teşkili:

Teftiş grubu; bir başkan ile yeteci kadar müfettiş ve müfettiş yardmıcısmdan meydana
gelir. Grup sayısı her ilin dmumuna göredegişir.

Grupların teşkilinde aşagıdaki esaslar gözöriünde.bulundunılur:

a) Bir teftiş grubundaki üyesayısı bölgedeki, kurum ve görevli personel sayılarına
göre deAişir.

b) Bir teftiş grubunda her branştan müfettiş veya müfettiş yardımcısı bulunmasına

dikkatedilir. .

c) Grup kendi içinde alt gruplara aynlabilir. Bu alt" gruplarda grup sorumlusu

müfettişi grup başkanı belirler..
.

d) Müfettiş ve müfettiş yardırı)cısı, zorunlu haller dışında bir teftiş bölgesinde en. az

ikiyıl görevYaParlar...
.

3. Gnipların çalışma esasları:
a) Her grup kendi bölgesinin özelligini dikkate alarak ögretim yilı baŞında yıllık

çalışma programını hazırlayarak kurul başkanlıjına onayiçin sunar. M.E.M. onay-
ladıktansonrauygulamayabaşlanır. .

c) Gruplar her ay başında aylık ~ma programlarını hazırlar başkanlıga sunar ve
çalışmalarınıbu programagöre yüıiitür. ..

d) Her öAretim yılı başında ve sonunda, gerektiginde içinde bölgesinde bulunan ku-

rumların yönetici ve öAretmenleri ile mesleki toplantıIaf yapılır, bu toplantılarda mev-
zuat degişiklJkıeri ve meslekle ilgili gelişmeler hakkında bilgiverilir ve rehberlik edilir.

e) Gruplar öAretim yılı sonunda teftiş bölgelerindeki tespitleri birer rapor halinde

M.E.M. sunar.
.

.
.

t) Gruplardaki müfettiş ve yardımcıIari aylık çalışma çizelgelerini ve. yolluk ve yev-
miye tahakkuk çizelgelerini hazırlar.

g) Grubun düzenli çalışması ve görevin zamanında biti.ıi.lmesiDdenbirinci ~recede

grupbaşkanısonımludur. .

.

h) tlkögretim MüfettişIeri Kurul Başkanı ve yardımcdarı gerektiginde teftiş grup-
larının mesleki toplantılarına, rehberlik ve teftiş çalışmalarına~.

4. tlkögretimde Teftiş Çeşitleri:.

a) Kurum Teftişi.

ı. Yönetici teftişi,

2. ÖAretmen teftişi,

3. Diger personelin teftişi,
b) tmtihan teftişi

Ögretim yılı başında te.ftiş bölgesiride görevli yönetici ve öAretmenlerle yapılan
mesleki toplantılarda, egitim öAretim konuları ile teftiş uygulamaları ve teknikleri
hakkında açıklamalar yapilir.
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Genellikle I. kanaat dönemindırrehberlik, ikinci kanaat döneminde teftiş yapılmak
üzereçahşnaiar sürdürülÜl'.

.

a) Kurum Teftişinde, okulun, tesislerin, araç ve gereçIerin dw'umu Jeoıunması ve kul-
lanılması; EAitim ve öAretim dw'umu, büro ve kayıt işleri, okul çevre ilişkileri v.b. ko-
nularincelenirtespitleı-yapılır. .

1. yönetici teftişinde, kurumun genel durumu ile yöneticininmaaş karşılılı gitmek-
te oldugudeJ"SIerdekihazırlıkve başarısıile *ncüeriıi baŞarı~ dikkate alınır.

2. Ölretmen teftişinde, ölretmenler okuttokları sınıf veya derslerle ilgili olara1c

PJanIama. hazırlık çalışmalan, izledikleri ötretim metodian, ögrencilerin kaıandıldarı
bilgi, beceri ve daVranış durumları, sosyal etkinlikiere katkıları,. yönetici 've
ölreunenlerle ilişkileri gözlenecek delerlendirilir.

.

Ölretmenlerin teftişinde şu Jıus~ dikkat ~
'a) Bir ölretmenli.köy ilkokuUanile öIre~n sayısı 3 veya daba az olan maokul-

ların teftişi en aı iki müf~tiş veya bir mUfettişle bir müfettiş yardımcısı tarafından
yapılır.

.

b) Stajyer ötreunenlerin teftişinin bir müfettiş ve bir müf~ttiş.yardımcısı tarafından
yapılması esas olmakla birlikte mümkün olmayan halerde bunlardan biri tarafından da
yapılabilir.

.

c) .Bir önceki yıl yetersiz rapor alanlarla, teftiş sıras~da üst~ 1>aşanSI görülen

yönetici ve ölretmenlerin teftişi en az iki müfettiş tarafından yapılarak ortak. rapor
düzenlenir. '..

d) Yöneticilerin teftiş grup ba§kanıdahil en az iki müfettiş veya müfettiş yardımcısı
tarafından yapılır. . ,

e) Ölretmenlerin teftişlerinde aynı veya ayrı sınıflanla iki derslerini denedemek

~. Bu ~tIeme sırasında, planlama çalışmaları derse hazırlık, konuya ve sınıfa ha-
kimiyet ders araçlarından ölrencileri yaradandırma, derse uygun. metOt izleme. ders dışı
çalışmaları ile deAerlendirme usulleri; özellikle ilkokul kısmında öJrencilerin bilgi,be-

ceri ve davranışdununian~ alınır. .. .
.

. .
.t) Yönetici ve öAretmenlerin ders teftişleri ile yörıetici~n kurumun gelişmesinde

katkıları da dikkate alınarak 100 puantizerindendelerlendirilif ve sonuçlar ilgili teftiş
formlarında gösterilir ve başarı dereceleri belirtilir, kurul başkanlılına teslim edilir.
Buna arateftişnıporuca denirve ~ ~ (Buman öncdd uygulamalar-

da gMbiliymtu);

g) tlkölretim müfettişieriölretmen ve yöneticileringizli sicil raporlarınıbu rapor-
ı.daki puanlara göre doldururlarçünkü siCiiemirlili yetkileri vardır (yalnız ilkokul
ölfetmenlerinin).

.
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3. Diler, personelin teftişi, Jturwnun teftişi sırasında personelin işbölümüne göre
üstlendikleri görevleri ne derecede yaptıklanna bakılarak yapılmış olut ve kurumun
bapısından paylanm almış olurlar. Bunlar içinaynca bir rapoc düzenlenmez.

4. Kurum teftiş ıapoomun düzenlenmesi, bütün kurutnlar iç-ıı bu raporlar ayn ayn
düzenlenir, form başlıklardan oluşan bu raporlarda, kurumun adı; yeri, fIZiki durumu,
elitim ölretim durumu, büro ve kayıt işleri, hesap aymyat işleri ile ilgili bilgilere yer
verilir. Aynca, yönetici ve ölretmenlerin bı-şan puanları yazılır, diler personelin,

çalışma durumlan belirtilir. Kurum teftişini yapan müfettişler tarafından imzalanır.
Kurul başkanlılına sunulur.

'

'<-
-.,.Aynca, kurumda acilen tamamlanması gereken hususlar-kurum teftiş rehberine

yapıştınlmak üzere yazdır, deftere yapıştınl8rak köşeleri mühürtenir.

b) tmtihan teftişi, 16 Mart 1992 tarih ve 23S4 sayılı TebliA1er Dergisinde yayınlanan,

'Milli Elitim Bakanlılı ılkölretim Kurumları Yönetmelili ile bütünlemeye kalma
kaldınldlAından, dışardaıi bitirme ve yahllUkölretimkurumlarına giriş imtihanlan

.

sırasında yapı.labilir. '

c) Teftiş ve delerlencJi.nne f<?fIDlan,Bl!kanblımlZ ılköiretim Genel MUdi1!lüAünce
onaylanarak YÜıUrLÜIekonulan S çeşit teftiş fonnu kul1anılrnaktad.

. .
i. Kurum teftiş raponı, puan ölçeksiz,

,

2. Yönetici teftiş fmnu (23 soru ve 100 puan)

3. Ölretmen teftiş fannu (18 soru ve 100 puan)

4. Rehber ÖJretmen teftiş fannu (17 soLu 100 puan)

S. tmtihanteftiş fannu, puanölçekşiz. '

Vi . ILKÖÖRETIMIN TEnişINDE KARŞıLAŞıLAN
SORUNLAR: .

Bu !IOfIIILLanüç ,anı" toplayabiliriz:

A . Mevcut MevzuatlaftDoIa8Soruftl...:
ı. Sicil Amiriiii Konusu: Milli Elitim Bakanlılı Sicil Amirleri.Vönetmelilinde,

ıJkölretim Müfettişleri İlkokul Yöneticilerinin i 'nci, öAreimenlerinin 2'nci sicil amiri
olaıak görevlendirilmiştir ve buna p sicil nqxxian bköAıetim.Müfeuişleri taıafından
doldurulmaktadır.Ancak, yukarıdaki bölümlerde açıklandılı gibi belırnslZ ortaokul1ar
ile ilköjretim okullannm m., kademesi (orta kısmı) de ilköAretim kururn1iln arasına
alındıAt ve iJköIretim' müfettişierince teftiş edtldili halde sicil amiri olmadılı için bum-

da g(Rv1i öifetmen ve yöneticilerin sicil raponmu do1durarnam!ktadlr.
.

Ayrıca, ilk ve ortaokul dengi özelokulların teftfşini yapan ilkölretim müfettişi,
genel müdül'lülü olan bu tür <*ul öifetinenlerini de sicil raporunu dOIdUnnamakıadı

Bu durum bir çeIqkidir ve düzelti1melidir.
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2. Stijyerlik konusu: ·
tıkokul öAretmenleriile ortaokulöAretınenlerininaynayn stajyerlikyönettnelikleri

vardır.

a) ılkokul ölretmenlerinin stajyerlili teftiş edenmüfettişin başkanlılında ~,
okul müdürü, ilçe milli elitim şube müdürün,katıldılı bir komisyon teklifi ile
kaldınlma. . .

- <'"

b) Qrtaokul stğyer ölretmenlerinin stajyerlikleri okul müdÜrünündelerlendirilmesi

ve teklifi ile kaldınbr.

Bu çelişki. de düzebilmelidir.

c) ılkölretim kurumları arasında bulunan özel kurslarda görevlistajyer
ölreunenlerin stijyerlik dururnlannın delerlendirilip.kaldınlmıt teklifmin ilköAfeUm
müfettişIerince yapdması istenmektedir. Ancak,bunlann izlenmesi veişlernlerinin ta-
mamlanması konusunda bir netlik bulunmamakta ve karışıklıp sebep olmaktadır.. .

Bu durumun ele alınıp açıldıp kavuşturulması gerekir.

3. ılköAretim kurumı-ında ~vli yöneticilerin l11aafbrşılılı6 saatekadar derse
girme zorunlululu, delişik uygulamalara ve görevin ciddiyetien uzak]aşmasına sebep
olmaktadır. Kimi bir saat, kimi iki saat girmekte kimi de h~ girmemektedir. Bu durum

yöneticinin başansmm deAerlendirilmesinde iJköAretim müfettişIerin! zora sokmakta ve
deleılendinnenin güvenirlili zedele~.

.

Mevzuatta delişiklik yaparak bu ~uda kesin birsaat belirlenmelidir.

4. Özel kurumların(kurs, dershane, M.T.S.K.) kurum açma 'Ye öAretime başlama
izinleri için yapdan jnceleme ve görevlendiri~n iki müfettişinyanına bir de ilçe Mini

.

Elitim Şube Müdürünün görevlendirilmesi müfe~tişlerde güvensizlik duygusu jarattılı
gibi,1ube müdOrü,ite herzaman bir araya gelemernekten dolayı işin aksamasına sebep
olmaktadır.

.

S. Özel kursların ve dershanelerin teftişlerinin Bikanlık MüfettişIerince mi yoksa
ılköiretim MüfettişleriJıce mi yapılması konusunda zaman zaman karışıklıkiar olmak-
tadır. .

.

6. tlkölretim Müfettişieri Kurulu Başk:amkurumun yöneticisi olan Mini Elitim
Müdürüneballı. ~.E.Bakanh" TeftişKmulu Başkanı ise dOInJdanBakana baIlıdır;

7. ılköıretim okullarında iş teknik atölyesi olmadılı için dersler sınıflarda
işlenmekte bu durumda dersin 've ölrettneninbaşansını tespit etmekte güçlOk.;
çekilmektedir. '

8. Şehir rnerkezlerindekokuDannhemenhepsineyakınında,ünitedergileriderski"
taplannm yerini almış durumdadır.Dergilerinünitekonularınıözet olarak verdili için
ölrenciler tarafmdanezberlenmekte,öltetmen dekitabı okumak zahmetindenkurtul-
maktadır. Merkez okullannda dershanelere giden ötrencilerin durumu öAretmenin
delerlendirilmesinizorIaştınnakta.
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9. Elde mevcut bulunan delerlendinne formlan ile laboratuvar öJıetmenlerinin
bapısını deAerlendimıektegüçlükçekiiınektedir. .

.

10. Köy okullannın teftişi sırasında köyde misafır kalınamadılı için, gidiş dönüş
yapılmakta bu da çok zaman aImaktadJr.

B -Uygulama Sırası" K Sorunler:
ı. llköAretim müfettişieri tarafından teftiş edilen öAretOıen ve yöneticilerin

başanlarınındelerlendirilmesi için haZırJanıJUŞbulunanfonolann biliınseuik,objektif-
lik ve ölçme alanlarıbakımındanyeterliolmayış, bunuşöyle açıklamakmUmküftdor:

a) İlkokul öAretmeniile ortaokulbranşöAretmenlerininbaianıannın aynı ölçekle
ölçülmek istenmesi; (İş-Teknik, Ev ekonomisi) .

, .
b)Anaokulu, 8lUL9mıfıöIJ'etmenleri ile ölretilebilir, elit,ilebilir, ititme 've lörme

özürlüçocuklarınöAretınenlerideaynıÖIçtkJe~

c) özelkurslarda (bilgisayar,daktilo, muhasebev.s~)görevli ~ de aynı
ölçekle delerlendirilmesi,

2. Resmi fie' ÖZel İlkötretim 1curumlarınd,t görevli çeşidi branılan bulunan
öAreUnenIeri teftiş edecek yeteri kadar branş mOfetliflerinin bulUnmaylıı;haien, 1008
sınıf müfettişi + m Branş müfettişi · (1805) .

3. Genellilde merlcez okullarma atanmış bulunan sınıfsız (fazla) ~ teftiş
edilemeyişi, bunJann sicil raporlarının dOkIUIUımaSmdasorun yaratmakladır. .

4. Slajyer öAretmenlerin köy ilkokullarına, çolu zaman tek ÖJretmen ola1'ak veril-
mesi bUnIa1nyetiştirilmeleriniilköiretim müfettişinebırakftıakladJr. '

5. ÖAretim)'ılı içindeÖIre~ 8tamalannınve yerdelişiminin devam\~i;

6. Merkez okullarındasmıfsı! öJrçtmenler bul~lu halde birçok köy. ilkokul-
larmda vekü öAretmençalıştınlmaslve bu okullarınl~siOOe teftişinetkWoIa-
maması; .

7. MeıtezlenJç l<Rvli kıdefnli (25-30 yıIJIk):öIıeIPIenIerinıa)'IJaefIiş ediiınesi.
teftişietkisiz ve anlamsızdurumaıetinnektedir.

Bunun yerine, daha çok rehberlikap-lıkIıolınak üı-..kUçük birimlade &&evli,
stajyer, başarısı yetersiz...görülen ve derece terfıi. YaP.cak ~nJere.ÖIlCelik
tanınmalıdır.' .

. 8~ ÖıeIIikIe köy ilkokullannın bakım onaın ve dilrl ihuyaçJanıun~
"

köy muhtarlannıngereli kadar ilgi göstennemesi, müfettişierinüst makamlaıa,iIeaik-
leri tespilIeıden sonuç aiınanıaınıw,' .,'

9. Müfettişlerin mesailerinin önemli bir kısmını ~ ay:ırmak.~
bııakması. teftiş faaliyetleriniolumsuzetkilemektedir. .

10. Teftişler sırasındaplanlamayeteısizlilfudendolayı zaman iSnIfedilmesi, .
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i ı. Müfettişier arasındaki faıldı tutumlann (JDeSCIa:2 ders saati yerine IS-LO daidka-

da da teftiş yaplrnası gibi) teftişi olumsuz yönde elkllemesi

C . Dller Sorualar:
ı. Milli Elitim ŞuıaJarında elitim sisteminin alt sistemleri konulannda tartışmalar

yapılıp kararlar alındılt halde, bir alt sistem olan teftiş sistemine yer verilmesi,
. \ .

2. Müfettişlerin kendilerini yenilemeleri.ve elitim-ölfetim. alanındakige~işmeleri
izlemelerini sallamak içinmutadın dıŞında bilimsel nitelikli hizmet-içi elitimden
geçirilmesi,

. 3. Aynı genel amaç ve ilkelerihedefalmıŞolanelitim kurumlarinınBakanlık-
.Müfettişi- I1kötretimMüfettişi adıyla iki ayn müfettişgrubutarafındanteftiş edilerek

sistem bütOnlülüneters dOşum.esminyarattılı olumsuzluklar,

4. I1kötrepm MOfeUişlerininek gösterge, yan ödeme ve yevmiye gibi özlük hak-
larındaBakanlık Müfettişierindengerideolması, elitim hizmetleri-Sınıfındabulundulu
haldedersücretindenyararlanduılmarnım,

.

s. tlköAretim Müfettişieri kurul başkanınınaynı kurumun yöneticisi olan milli
elitim müdürOnebalb oImasının teftişin tarafSlZlıtını etlciledilikanaatinin bulun-
ması.

D . Sorualara Çözüm Önerileri:

i. Sicil anUrlili yönetmelilinde delişiklik ~ birlik ~i;

2. Slajyerlik yönetmelilinden delişiklik yapdacakbirliksallanmalı;

3. Yöneticilerin maaş karşılılı ~ekleri ders saatlerininkaç saat oldulu kesin-
1eştiri1meliveya tamamenkaldırılmalı,

4. Özel kurumların teftişinde, kurum açma veöıretiıİıe başlama izni için
düzenlenecekraporlarınyalnız müfettişlercehazırlanmasıy~ sayılmali.

5. Teftişve deJerlendinneölçekıenmnbilimsel~ geiiştiriİmeli; .hevcut

delerlendinne formlannmgeliştiri1mesi,
. .

6. Branş ötretmen1erinin teftişi için ~akanlık Müfettişieri ile birlikte Çalışılması,

7. Müfettişlerin hizmet-içi elitimlerinin bilimsel çalışmalarla bütün müfettişieri .

kapsayacak şekilde yapılması,

8. Soruştunnalarda il ile, Bakanlık arasındaki karışıklıklar giderilmeli;

9. Müfettişierin özlük haklar ile, atama, yer deliştirme gibi durumlarda birlik
sallanması,

.
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lIZ01OIJıImemulı6ıç olan ııı-ıııItm toapitotmoYO
buıı1aıla iJ.ai1i it ve ItIem10ri yapma iıqıınaı 4

11. Opai1orin JidObi1eCCIi\!atokullar. çalıplıi1ocoli it ve ı-WdOr 1ıIkICııııIaııo,ı kıp1ıı-
YOonIanı-1OIO ~ı...- S

12. Rehberlik YO paiko1ojik daıııtma biımtdori,ao iJ.ajli kayıtlan tutma. yazılara -ap
hazıdaıııaYOlateııon,;...ı.n ciii-ıı- ı...-

'
6

13. 0pnci10r0 &ııok olma, gOveııleriniiıazanma,Iyi davraıı..ı.r ~....... 6

14. Kendini yetifıinno. -ıoki yayınları iz1eıno,ı--tı~ iıqıınaı 6

IS. T&eııIOıe. -ıoki toplantılarave eIIıiCIkol faa1i~ katılmabııprıaa 4

16. Vo1i1odoIyi illfki10r kumıa. çevıey! ııııı-. çevre ImkanIuıııdıını-lekl ~fa,.
daIanmaı...- S

17. op&im yıh aoııu ıapolııııUJıaZırIamave aka8klıkIanJIdOriCItokIIf1er..ınno ......1 4
,

'f'OIILAM PUAN 100

8AŞAItI PUANı -

UH_. öeR1nI1N Tlntş roRMU

~ n. ....................... ...................... .M./ / i' ...._ MIlI.Kur. Ilk.
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T.C..
VALtLiGt

tlk6tretim MOfettişleri Kurulu Başkanhtı

REsMt VE ÖZEL İLKÖGRETtM KURUMLARı
KURUM TEFftŞ RAPORU

Tefti~ edilen okul
Teftiıin batladılı tarih
Teftiljin bitirildili tarih
Okulun son genel teftiı tarihi
Kurucu veya kurucu temsilcisi (özelokullar)
Okul müdürünün adı-soyadı, sicil numarası
Bina Mülkiyetinin kime ait oldulu
Bina kiralık ise yıllık kira ücreti
Kurum açma izin yazısınm' tarih~ve sayısı
Ölretime bqlama izin yazısının tarih ve sayısı
Varsa lojman sayısı ve durumu
Ismma, aydınlanma, su ve. kanalizasyon durumu
Okul bahçesindeki bayrak direli .
Özel derslik. laboratuvar ve atölyeler
Kitaplık ve okuma salonu
Spor salonu, oyun alanı ve spor tesisleri
Ölretim Ijekli özel okuııar"da; takviyeli yabancı
dil, bir kısım derslerin ölrenimini yabancı
dille yapma gibi durumlar)
Okutulan yabancı diller
Okulda mevcut bölümler
Varsa açık geçen dersler
Kadrolu ölretmen sayısı .
ücretsiz okuyan ölrenci sayısı (özelokullar)
Ölrenci mevcudu a. Bakanlık kontenjanı

b. Kurum kontenjanı
c. Toplam

Yatıh
K E

EK: 8

GUndüzlü Toplam
K E K E
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EK-8

KURUM TBJTtŞ RAPORU

1. Fiziki Durum ,..." f.-...........................
i. 4..............

,..................................................................

2. E~~tim- Q,ıretim Durumu : .........................................................................
i. ,...........................

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

a) Elitim Durumu . .'!'.................
, t ; ,.........

. ,
~ , ."....

b) Ölretim Durumu:
" ,................, , c.

, ,.

3 . Büro ııleri:
a) Yazı ııleri . ...........................................................................................

. ''"..............
'.................................

b) Ölrenci ııleri "',' ........
~ ........................................................................

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

c) Personel ııleri: ~ "...,.........
, ,...,.......................

..... ~ ,.....

d) Hesap, Ayniyat ve Döner Sermaye ııleri: .................................................
... ,...............................
............ .......................................................

4. Genel DeKcuendirme:
a) YöneticilerinDelerlendirilmeıi:

Müdür ,.................................
,.............................

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

Müdür Yardımcısı: ,
........................................................................................................

,
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b) '~DelcrlendirinMlit
Anoııııfı OIM&menJeri. ~ ...:/'. ......................

,;

......

özel SlnıfOlrcblıeltleri: ; ..0...

...' .............

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

Sınıf 'Olr nleri: .............................................................................
..,... .. .......

. i ..,-..iii ...., ~ol . ......

Br OlretIMftleri: .........................................................................
~

' .......
.i.. ~ ;, , ~ ' .. .. .. .-...

,..............................
.............................................................-..................-..........................

~ ..-....

c) Dil«P8hOII8Iin. o.lerlendirilmeai
M...ılır ,

' '
...' o;~. ...

'.,. ..: ~ ... ii..
, 0;..................

... ...' ~ .........................................
. Hizm.tiUer '............................_..........................................

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

5. Kunlhu..~lIti)'.çtarl ,.......
.....

, ...,...........

T __ ahıa.iDIfeaitv. lbIfettit)'8fdımCllan.
1. ... ..~
2. : ~...........
3.
4.
5.
6.
1.

'..................
' , ~.................

ti ı, ,............
,..........

,..................

ı-ı-ııittir.

.." 1 1.19...

UYGUNDUR

1 1.19..._ MIIf.Kd. Btk-
(R8ni MllhDrve ı-a) -
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ıLKÖÖRETİM KURUMLARı ıMTİHAN tEFrtş FORMU
ıLKÖÖRETİM MÜFETTışLE~ KURULU BAŞ~ANUÖI

... i i ı 99
Teftiş Edilen kurum
Teftiş Tarihi
Teftiı Emrinin tarih ve sayısı
Teftiı eden müfettiıler

, ,......................
................................................................
................................................................
.................................................................

1. YIL ıçı ÇALIŞMALARI:
a) Kurumda.ölretim pro,gramlarınınuygulanmadurumu ................................

.....................................................................................................
b) Sınıf geçme iılemlerine iliıkin belge ve kayıtlar: ....................................

.....................................................................................................
c) Sene sonu ders kesiminde yapılan ölretmenler kurulu toplantıları: ...............

..... ,
2. ıMTıHAN HAZıRLıKLARı:

a) Imtihan öncesi yapılan toplantı ve hazırlıklar: ........................................
b) Imtihan programlarının hazırlanma durumu: ............................................

. . .. .. .. .. . .. 'lı... ."r..LO. ~LO. ., .. ....;.. .;.............
3. İMTİHAN UYGULAMALARI VE SONUÇLARI;

a) tmtihan uygulamaları ile ilgili çalı'malar:..............................................
. ......................................................................................................

b) Imtihanevrakının delerlendirilmesi: ._ : .: .:...............
.....................................................................................................

c) lm.tihan sonrası iı ve iılemler: ;.............

........................................................................................................
4. YÖNETIM ÇALIŞMALARI: .

a) Son genel teftiı raporunda belirtilen noksanlıklar ve giderilme durumu: ........
~ ............

b) Yeni ölretim yılı hazırlıkları ve ölrenci kayıtları: ;................
. ......................................................................................................

5. SONUÇ VE TEKLİF:
a) Okulun ihtiyaçları ile ilgili görüş ve teklifler: . .........................................
b) Teftii edilen okulların sınıf geçme, imtihan, .

diler iı ve iıİemleri hakkındaki kanaat ve sonuç: ....................................

üye Üye Üye Üye

lm::elenmiıtir

i i ı 99 ....
UYGUNDUR

i ,'.u i 199 .
...........

Grup B8§kanı
(Resmi Mühür ve İmza)

1IUlretim Müf. Krl. B,k.
(Resmi Mühür ve İmza)
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