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GİRİŞ 

 
Sistemin amaçlara ne derecede ulaşabildiğini belirlemede etkili olan denetim 

mekanizması, eğitim yönetiminin bir alt sistemi olarak eğitimin amaçlarının 
gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Denetim; değerlendirme, iyileştirme ve geliştirme 
boyutlarıyla eğitim sisteminin yerel ve ulusal sorunlarının çözümünde etkili rol oynar. Bu 
nedenle, eğitim sistemleri içinde denetim mekanizmasının nasıl yapılandırıldığı ve ne şekilde 
işletildiği ayrı bir öneme sahiptir.  

Her ülkede, sunulan eğitimin kalitesini artırmak amacıyla farklı denetim sistemleri ve 
yapısı kurgulanmıştır. Günümüzde, gelişmiş ülkelerin okul denetim sistemleri daha çok 
mesleki gelişim, kurumsal kapasite, rehberlik, performans, kalite ve standartlar gibi konulara 
odaklanırken gelişmekte olan ülkelerin denetim sistemlerinde ise salt mevzuat 
uygunluğunun esas alındığı ve proaktif yaklaşımdan ziyade reaktif yaklaşımın benimsendiği 
görülmektedir.  

Eğitim dinamik bir süreç olduğundan yeni gelişmeler ışığında, belli kriterler 
çerçevesinde kanıt temelli sistemsel değişiklikler yapılması normal kabul edilmektedir. 
Eğitimin alt sistemi olan denetime ilişkin ülkemizdeki sorun alanlarına yönelik çözüm 
önerileri geliştirme sürecinde polisentrik denetim gibi okul denetim sistemleri geliştirmiş ülke 
örneklerinin incelenmesi, istenen hedeflere ulaşmak ve hizmet kalitesini artırmak için 
atılacak adımlarda yol gösterici olacaktır.  

Bu projede, Avrupa ülkeleri içinde etkili ve örnek alınan bir denetim sistemine ve 
Türkiye’ye benzer şekilde merkezi ve üniter bir yönetime sahip olan Kuzey İrlanda, Portekiz 
Hollanda ve Bulgaristan’daki denetim sistemleri incelenmiştir. Proje kapsamında yapılan bu 
çalışmada Kuzey İrlanda, Portekiz, Holanda ve Bulgaristan’da geliştirilen okul ağları ve okul 
ağlarının çok merkezli denetimine ilişkin yapılan çalışmalar, genel çerçevesi ve temel 
özellikleriyle sade bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.  

Çalışmanın birinci bölümünde genel hatlarıyla Türkiye eğitim yönetimi ve denetimi 
sistemine; ikinci bölümünde Kuzey İrlanda, Hollanda, Portekiz ve Bulgaristan’ındaki okul 
ağları ve okul ağlarının çok merkezli (polisentrik)  denetiminin yapısı, işlevi ve denetim 
süreçlerine; üçüncü bölümde çok merkezli denetim projesi Türkiye uygulamasına ait 
bulgulara, uygulama sonuçlarına, genel değerlendirmelere ve önerilere yer verilmiştir.  
 
 
 
 
 
 

                                       Metin ÇAKIR 
        Teftiş Kurulu Başkanı 
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Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını, 

Başkanlık: Teftiş Kurulu Başkanlığını, 

Daire Başkanlığı: Kalite Standartları ve Projeler Daire Başkanlığını, 

Müfettiş: Bakanlık Maarif Başmüfettişini/Müfettişini, 

Denetim: Genel olarak kamuda, özel ve tüzel kişiliği bulunan kurum ve kuruluşlarda 

yapılmakta olan işlerin; kaynak, imkan ve şartlar dikkate alınarak, yasal çerçeve ile 

belirlenen amaç, öngörülen temel ilke ve hedeflere uygunluğunu, doğruluğunu, 

düzenliliğini, verimliliğini, ekonomikliğini, etkinliğini; objektif, geçerli, güvenilir ölçütlere 

göre karşılaştırma yapabilme, ulusal standartlara ve planlanan esaslara göre durumunu 

ortaya koyma, giderilebilir eksiklikler için rehberlikte bulunma, değişim ve gelişim için 

misyon ve vizyon kazandırmaya ilişkin öneriler getirme sürecini, 

Rehberlik: Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlığa 

bağlı okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü 

kuruluşlara faaliyetlerinde yol göstermek, programlar oluşturmak, eğitim-öğretim ile diğer 

çalışma ve uygulamalarda, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak, verimliliği 

artırmak, mevzuata uygunluğu sağlamak, eğitim-öğretim düzeyini yükseltmek ile denetim ve 

rehberlik çalışmaları sırasında görevlileri bilgilendirmek, onları hizmet içinde yetiştirmek için 

yapılan her türlü meslekî yardım ve önerileri kapsayan hizmetler bütününü, 

Denetim Emri: Yapılacak rehberlik ve denetimle ilgili olmak üzere Teftiş Kurulu 

Başkanlığının Bakanlık Onayına dayalı olarak hazırladığı ve ilgili Müfettişlere 

verdiği/duyurduğu rehberlik ve denetim işlevine ait görevlendirme talimatını, 

Çalışma Grup Sorumlusu: Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerinin 

gruplar hâlinde yürütülmesi durumunda, Başkanlıkça belirlenecek müfettişi, 

Rehberlik ve Denetim Öncesi Hazırlık Toplantısı:  Denetim öncesinde çalışma grup 
sorumlularıyla yapılan toplantıyı, 

Çalışma Planı:  Denetim grubunca hazırlanan,  denetlenecek okul/kurum ile ilgili 
rehberlik ve denetim faaliyetlerini, tarihini/süresini gösteren planı, 

Rehber: Rehberlik ve denetim rehberini, 
Bilgi Notu (Föy): Denetimde görevli müfettişlerce rapor yazımında esas alınmak üzere 

hazırlanan,  denetlenen kurumla ilgili tespit ve önerileri içeren değerlendirme yazısını, 
Değerlendirme Toplantısı: Denetim sonunda bulgu, tespit ve önerilerin ilgililerle 

paylaşıldığı toplantıyı,  
Rapor: Müfettişlerin, rehberlik ve denetim raporlama standartlarına göre 

düzenlediği raporu, 
Raportör: Rapor yazımını gerçekleştiren müfettişleri, 
Gelişim Planı: Denetim sonuç ve önerilerine göre, okulu/kurumu/personeli 

geliştirmeye yönelik denetlenen kurumca hazırlanan, ayrıntılı çalışmaları içeren ve zaman 
çizelgesine bağlanan planı, 

 TANIMLAR  
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ifade eder. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 
 

1.1. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI ve AMAÇLARI 

Türk Millî Eğitim Sistemi ve amaçları 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile belirlenmiştir. 
Genel olarak toplumda eğitim aracılığıyla kazandırılması istenen bu nitelik ya da özellikler 
eğitimin genel amaçlarıdır.  

Türk millî eğitiminin genel amaçları 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda; Türk Millî 
Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini, 

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; 
Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve 
geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve 
Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 
haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, 

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir 
kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan 
haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, 
yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, 

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme 
alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve 
toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Böylece bir 
yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan 
milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve 
hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı 
yapmaktır. 

Türk Eğitim Sistemi “Örgün Eğitim” ve “Yaygın Eğitim” olmak üzere iki ana bölümden 
oluşmaktadır. 

1.1.1. Örgün Eğitim 

Örgün eğitim; belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış 
programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. 

1. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ  
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1.1.1.1. Okulöncesi Eğitim 

Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş, 3-5 yaş 
grubundaki çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları bağımsız anaokulları 
olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okullarına bağlı ana sınıfları 
halinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılmaktadır. 
Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak, örgün ve yaygın eğitim kurumları 
bünyesinde uygun fiziksel kapasiteye göre ana sınıfları ve uygulamalı sınıflar olarak 
açılmaktadır. 

Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması ve kurumsallaşması yönünde yapılan çalışmalar ile 2019-
2020 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 5 yaş net okullaşma oranında bir önceki yıla göre 2,92 
puanlık artışla %71,22’ye ulaşılmıştır. 4-5 yaş grubunda ise net okullaşma oranı %52,41’dir.  

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında resmî 2.772 anaokulunda 23.287 öğretmen ve 405.774 
öğrenci; bünyesinde anasınıfı bulunan 19.810 okulda 38.717 öğretmen ve 812.973 öğrenci ile 
eğitim ve öğretim yapılmıştır. 

1.1.1.2. İlköğretim Kurumları 

Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını 
bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 13 yaşını bitirip 14 yaşına girdiği yılın öğretim yılı 
sonunda biter. İlköğretimin amacı; her Türk çocuğunun iyi birer vatandaş olabilmesi için, 
gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlak anlayışına uygun 
olarak yetişmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden hayata ve bir üst öğrenime 
hazırlanmasını sağlamaktır. İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört 
yıl süreli zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam hatip 
ortaokullarından oluşur. 

Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin 
yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur. 

İlköğretimde net okullaşma oranı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında %90,98 iken 2019-
2020 eğitim ve öğretim yılında %97,69’a yükselmiştir. Millî Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 
2021-2022" verilerine göre Türkiye'de geçen yıl okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim 
düzeyinde 19 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim aldı. Örgün eğitim kapsamındaki 
okullarda görev yapan öğretmen sayısı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 1 milyon 139 bin 
673 oldu. Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 885 bin 4'ü okul öncesi eğitimde, 5 milyon 
433 bin 901'i ilkokulda, 5 milyon 293 bin 67'si ortaokulda, 6 milyon 543 bin 599'u 
ortaöğretimde yer aldı. 

1.1.1.3. Ortaöğretim 

Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren 
genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar.  
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Genel Ortaöğretim: İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle öğrencilere genel 
kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime, hem 
yükseköğretime veya geleceğe hazırlayan eğitim öğretim sürecidir. 

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında resmî 2.846 Anadolu lisesinde 104.713 öğretmen, 
1.576.390 öğrenci; 316 fen lisesinde 8.712 öğretmen, 121.024 öğrenci; 92 sosyal bilimler 
lisesinde 2.849 öğretmen, 39.459 öğrenci ile eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür. 
Ayrıca, 3.481 özel genel lise, 1 açık öğretim lisesi bulunmaktadır. 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim: İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu eğitimle 
öğrencilere genel kültür kazandırmanın yanı sıra, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda 
yükseköğretime, hem yükseköğretime hem mesleğe veya geleceğe ve iş alanlarına hazırlayan 
eğitim öğretim sürecidir. 

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında resmî 4.068 mesleki ve teknik ortaöğretim okulunda, 
135.374 öğretmen ve 1.342.550 öğrenci ile eğitim ve öğretim yapılmıştır. 

1.1.1.4. Din Öğretimi 

Anayasanın 24. maddesi ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 12. maddesi 
doğrultusunda Din Kültürü ve Ahlâk öğretimi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda 
okutulan zorunlu dersler arasında yer almaktadır. İlköğretime dayalı en az dört yıllık zorunlu 
eğitim veren ve öğrencileri hem yükseköğretime hem mesleğe veya geleceğe ve iş alanlarına 
hazırlayan İmam-Hatip Liselerinin yanı sıra 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında açılan İmam-Hatip Ortaokulları da 
bu okul türleri arasındadır. 

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 1.650 imam hatip lisesinde 502.847, 3.437 imam hatip 
ortaokulunda da 777.439 öğrenci eğitim ve öğretim görmüştür. 

1.1.1.5. Özel Eğitim ve Rehberlik 

Tüm bireylerin kendini geliştirmeleri için, eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerini daha nitelikli hale getirmek ve eğitim sistemi içindeki özel gereksinimleri olan 
bireylerin tüm gelişim alanlarında ilerlemeleri için aktif ve interaktif eğitim ortamlarını 
sağlamak amacıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 

yürütülen tüm eğitim öğretim faaliyetlerini kapsamaktadır. Buna göre özel eğitim ihtiyacı 
olan bireylere yönelik eğitim hizmetleri; 

 Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları, 

 Özel eğitim sınıfları, 

 Özel eğitim okulları, 

 Evde veya hastanede eğitim  



 
 

10 
 

 
Projec Titel: New Approaches in Inspection; Polycentric Inspection Project         
Project Number: Erasmus+ 2019-1-TR01-KA201-077307                                    

 

şeklinde yürütülmektedir.  

1.1.1.6. Özel Öğretim 

Özel öğretim kurumları 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre açılan örgün ve 
yaygın eğitim kurumlarını kapsamaktadır. Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren bu 
kurumlar; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okullarından oluşan örgün 
eğitim kurumları ile çeşitli kursları kapsamaktadır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 
tüm eğitim kademelerinde toplam 14 bin 617 özel okul bulunmaktadır. 2019-2020 eğitim ve 
öğretim yılında açık öğretim öğrencileri hariç tüm özel okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam 
öğrenci sayısına oranı %8,81’e ulaşmıştır. Örgün eğitim içerisindeki özel okul sayılarının 
toplam okul sayısına oranı ise %20,2’dir. 

Özel öğretim kurumlarının nitelik ve niceliğinin artırılması, eğitim sistemimizde kalite odaklı 
eğitim hizmetlerinin verilmesine katkı sağlayacaktır. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında tüm 
özel okullarda kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı (açık öğretim hariç) %8,81 
olmuştur. Örgün eğitim içerisindeki özel okul sayılarının toplam okul sayısına oranı ise 
%20,2’dir. 

1.1.1.7. Yükseköğretim 

Yükseköğretim; ortaöğretime dayalı, en az iki yıllık yükseköğrenim veren eğitim kurumlarının 
tümünü kapsar.  

Yükseköğretim kurumları; 

* Üniversiteler 

* Fakülteler 

* Enstitüler 

* Yüksekokullar 

* Konservatuarlar 

* Meslek yüksekokulları 

* Uygulama ve araştırma merkezleridir. 

Yükseköğretimde net okullaşma oranı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında %14,65 iken 2019-
2020 eğitim ve öğretim yılında %43,37’ye yükseltilmiştir. Bugün itibarıyla üniversite sayımız 
129 devlet, 74 vakıf olmak üzere 203’e ulaşmıştır. 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde 
öğrenci sayımız 7.940.133’e ulaşmıştır. Bu öğrenci sayısı ile Avrupa’da yükseköğretim alanında 
en büyük öğrenci sayısına sahip ikinci ülke konumuna gelinmiştir. Bu öğrenci sayısının 
3.002.964’ü ön lisans, 4.538.926’sı lisans, 297.001’i yüksek lisans, 101.242’si doktora 
öğrencisidir. Öğretim elemanı sayımız ise 174 bin 494 olup bunun 86 bin 176’sı öğretim 
üyesidir.  
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1.1.2. Yaygın Eğitim 

Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü 
kapsar. Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun 
olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir kademesinde bulunan, ya 
da bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında; 1. Okuma-yazma 
öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim olanağı hazırlamak, 2. Bilimsel, 
teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere uyumlarını kolaylaştırıcı eğitim olanağı 
sağlamak, 3. Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı ve benimsetici nitelikte 
eğitim yapmak, 4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme 
anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, 5. Ekonominin gelişimi doğrultusunda ve istihdam 
politikasına uygun meslek edinmelerini sağlayıcı olanaklar hazırlamak, 6. Beslenme ve sağlıklı 
yaşam tarzını benimsetmek, 7. Çeşitli mesleklerde çalışanlara, gelişmeleri için gerekli bilgi ve 
becerileri kazandırmak, 8. Boş zamanlarını yararlı bir biçimde değerlendirme ve kullanma 
alışkanlıkları kazandırmaktır. 
Açık Öğretim Ortaokulu: İlkokulu bitiren ancak herhangi bir nedenle ortaokula devam 
edememiş vatandaşlara yönelik olarak uzaktan öğretim yöntemi ile ortaokulu tamamlama 
olanağı sağlayan kurumdur. Sistem gereği şube ve öğretmen bulunmamaktadır. 
Açık Öğretim Lisesi: Yüz yüze eğitim yapan örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen, 
örgün eğitim çağını geçiren ve liseye devam ederken açık öğretim lisesine geçmek isteyen 
öğrencilere hizmet vermektedir. Açık öğretim lisesinde ders geçme ve kredi sistemi ile 
öğretim verilmektedir. Sistem gereği şube, öğretmen bulunmamaktadır.  
Mesleki Açık Öğretim Lisesi: Örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen, örgün eğitim 
çağını geçiren ve lise veya meslek lisesine devam ederken meslekî açık öğretim lisesine 
geçmek isteyen öğrencilere hizmet vermektedir. Meslekî açık öğretim lisesinde ders geçme 
ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiş olup meslek dersleri eğitimi ise yüz 
yüze yapılmaktadır. 

1.1.3. Türk Eğitim Sisteminde Kademeler Arası Geçiş 

Türkiye’de 2012 yılında yapılan yasal değişiklik ile zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. 4+4+4 
olarak bilinen eğitim sistemi uygulamaya konulmuştur. Bu sistem dörder yıllık ilkokul, 
ortaokul ve liseler ile çoğunluğu dört yıllık yükseköğretim programlarından oluşmaktadır.  
Farklı ülkelerin eğitim sistemleri incelendiğinde kademeler arası geçişte kullanılan altı 
yöntem olduğu söylenebilir. Bu yöntemler, (i) sınavsız geçiş, (ii) olgunluk sınavı, (iii) giriş 
sınavı (sözlü/yazılı, merkezi/yerel), (iv) okul notları (geçme notları, sosyal faaliyetleri vb.), (v) 
yönlendirme (öğretmen görüşleri) ve (vi) karma (iki ya da daha fazla yöntemin bir arada 
kullanılması) modeldir (Erdem, 2014; Ergün, 2014; Turan, Çilek ve Yavuz, 2014). 
Türkiye’de halen kademeler arası geçişte çeşitli yöntemler bir arada kullanılmaktadır. 
Türkiye’de ilkokuldan ortaokula sınavsız geçilmektedir. Öğrenciler genel ortaokul ile imam-
hatip ortaokulu arasında bir tercih yapmakta, her iki okula giriş için de özel bir koşul 
bulunmamaktadır. İlkokuldan ortaokula geçişte, ortaokulun merkezi sınavlardaki başarısının 
yanı sıra eve yakınlığı, öğretmenler hakkındaki duyumlar, güvenlik vb. etkenler velilerin okul 
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tercihlerinde etkili olmaktadır (Aslan ve Küçüker, 2010). Günümüzde ilkokuldan ortaokula 
geçişte ciddi sorunlar yaşanmadığı söylenebilir (Saracaloğlu, Yakar ve Altay, 2014). 
Ortaokuldan liseye geçişte merkezi sınav ve okul notları olmak üzere karma yöntem 
kullanılmaktadır. Ortaokuldan liseye geçiş ile ilgili en çarpıcı sorun, bütün liselerin sınavla 
öğrenci alması nedeniyle sekizinci sınıf öğrencilerinin tamamının sınava girmek zorunda 
olmasıdır (Yavuz ve Derinbay, 2014). Bu da çok sayıda öğrencinin dershane, özel ders, etüt, 
kaynak kitap kullanımı vb. adlar altındaki okul dışı ve mali açıdan külfetli hazırlık 
programlarına yönelmesine neden olmaktadır (Özkan ve Özdemir, 2014). Ortaöğretime 
geçişte uygulanan bu yöntem, eğitimin kalitesini artırmadığı gibi okullar arasındaki eşitsizliği 
de gideremediği için eleştirilmektedir (Seçkin, 2015). Ortaöğretime geçişteki merkezi sınav 
sistemi, “öğrencinin geleceğini belirlemekte ve öğrencilerin hem sosyoekonomik statü hem 
de akademik yetenek açısından ayrışmasına” (Dünya Bankası, 2013) ve öğrenciler ve veliler 
üzerinde yoğun kaygıya yol açmaktadır (Buluç, Çelik ve Uzun, 2014). Bu yöntemde 
“öğretmen görüşleri, öğrencinin ilgi ve yetenekleri göz ardı edilmiş; etkili bir rehberlik ve 
yöneltme sistemi kurulamamıştır” (Aykaç ve Atar, 2014). 
Ortaöğretimden yükseköğretime geçişte iki oturumlu YKS (Yüksekö retim Kurumları Sınavı) 
uygulanmaktadır. İlk oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumda ise . Alan 
Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanmaktadır.  Buna göre iki oturumlu merkezi sınav puanı ve 
ortaöğretim başarı puanı üzerinden hesaplanan puan ile adayların bir yükseköğretim 
programına yerleşmeleri sağlanmaktadır. (Türkiye’de Kademeler Arası Geçiş ve Öğrenci Akışının 
Gelişimi* Erdal Küçüker (Başvuru tarihi Kasım 7, 2016 – Kabul tarihi Mart 16, 2017 Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017, Cilt: 50, Sayı:1, 43-97) 

 Türkiye’de mesleki ve teknik e i mde kademeler arası geçi. Mesleki-teknik ortaöğretimin 4 
yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler TYT’ye girerek 150 puan ve üzeri aldıklarında kendi 
alanlarıyla ilgili ön lisans programlarını tercih edebilirler. Yüksekokula devam ederek ileri 
düzeyde mesleki eğitim alan öğrenciler için bu eğitim alanı tamamlanırken ön lisans 
öğrencileri dikey geçi yaparak lisans derecelerine sahip olma imkânını bulurlar. 
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Şekil 1. Türk Eğitim Sistemi ve Kademeler Arası Geçiş 
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1.2 TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİMİ 

Türkiye her tür eğitim öğretim hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 430 sayılı Tevhid-i 

Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı 

sorumluluğunda yürütülmektedir.  Bu bakımdan Türk Eğitim Sisteminin örgüt yapısı tüm 

yetkilerin merkezde toplandığı “merkezi” yönetim odaklı bir örgüt yapısı şekline 

örgütlenmiştir. (Çelikten ve Ayyıldız, 2019)  

Millî Eğitim Bakanlığı; merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve yurtdışı teşkilatından oluşmaktadır. 

Bakan yönetim kademesinin en tepesinde bulunur. Bakan yardımcıları ve Yükseköğretim 

Kurulu (YÖK), Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Basın Halkla İlişkiler 

Müşavirliği, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü ve Özel Kalem 

Müdürlüğü doğrudan Bakana bağlıdır. Diğer birimler ise bakan yardımcısına, bakan 

yardımcısı da bakana bağlıdır. 

Her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. İlçe millî eğitim müdürlükleri, 

görev ve hizmetleri yürütürken il millî eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur.  

1.2.1. Millî Eğitim Bakanlığının Görev ve Yetkileri 

Bakanlığımız görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı 1. Numaralı kararnamesi ile 

düzenlenmiştir. Buna göre; 

a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, 

manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum 

yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve 

becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, 

uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu 

çerçevede yürütmek ve denetlemek, 

b) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi 

amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, 

ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek, 

c) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin 

gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek, 

ç) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit 

derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi 

amacıyla çalışmalar yapmak, belirlenen politikaları uygulamak, uygulanmasını izlemek ve 

koordine etmek, 

d) Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin 

eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla gerekli 

çalışmaları yapmak, belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek, 
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e) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve 

öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek, 

f) Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, 

açılmasına izin vermek ve denetlemek, 

g) Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim 

alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde 

yürütmek, 

ğ) Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın 

eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini 

hazırlamak, 

h) Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak 

için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev 

ve sorumlulukları yerine getirmek, 

ı) Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak 

olarak belirtilmiştir. 

1.2.2. Teşkilat Yapısı  

Millî Eğitim Bakanlığı; merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ve yurtdışı teşkilatından 

oluşmaktadır. Bakanlığın hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla 

yeniden yapılanma sonucunda oluşturulan idarenin organizasyon şemasına aşağıda yer 

verilmiştir. 

 
Şekil 2. Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Şeması 
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1.2.2.1. Merkez Teşkilatı 

Bakanlık merkez örgütü; Bakanlık makamı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ana Hizmet 

Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri ile Yardımcı Birimlerin yanı sıra Sürekli Kurullardan 

oluşmaktadır. Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerine alfabetik olarak altta yer verilmiştir: 

• Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

• Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

• Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü 

• Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

• Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

• Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

• Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

• İç Denetim Birim Başkanlığı 

• İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 

• Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

• Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

• Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

• Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

• Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

• Özel Kalem Müdürlüğü 

• Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

• Personel Genel Müdürlüğü 

• Strateji Geliştirme Başkanlığı 

• Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 

• Teftiş Kurulu Başkanlığı 

• Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

• Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

• Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü 

 

1.2.2.2. Taşra Teşkilatı 

Milli Eğitim Bakanlığı taşrada 81 il ve 973 ilçede örgütlenmiştir. Her ilde ve ilçede bir millî 

eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. İlçe millî eğitim müdürlükleri, görev ve hizmetleri 

yürütürken il millî eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal ve 

ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak, bu 

müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. İş 

durumuna ve ihtiyaca göre millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de 

kurulabilir. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri; hizmetin özelliklerine göre şubeler, bürolar ile 
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sürekli kurul ve komisyonlardan oluşur. Milli eğitim müdürlüklerinin görev alanları genel 

olarak şöyle gruplandırılmıştır: 

• Yönetim hizmetleri. 

• Personel hizmetleri 

• Eğitim -öğretim hizmetleri 

• Bütçe-yatırım hizmetleri 

• Araştırma-planlama-istatistik hizmetleri 

 

1.2.2.3. Yurt Dışı Teşkilatı 

Türk millî kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim 

ve öğretim hizmetlerini düzenlemek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı teşkilatı 

oluşturulmuştur. 

Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretimdeki 

gelişmelerini takip etmek ve ülkemize aktarımını sağlamak ve ülkemizin eğitim ve bilim 

faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak üzere yurt dışı temsilciliklerimiz bulunmaktadır. 

 

1.3. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE DENETİM 

 
Türkiye’de Eğitim Denetiminde Durum Türkiye’de genelde eğitim sistemi, özelde ise 

eğitim denetimi sistemi ülkenin yönetim yapısından hareketle merkezi bir yönetim anlayışına 
sahiptir. (Öztem ve Hoşgörür, 2019).  Türk eğitim sisteminde eğitim ve öğretim, Anayasa’nın 
42. Maddesine göre Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim 
esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu’nun 56. maddesi de eğitim-öğretim hizmetinin devlet adına yürütülmesi, gözetim ve 
denetimi sorumluluğunu Milli Eğitim Bakanlığına vermiştir. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesine göre ise Millî Eğitim Bakanlığının, devlet adına yürüttüğü eğitim ve öğretim 
hizmetlerinin ulusal düzeyde denetimi, izlenmesi, değerlendirmesi ve rehberlik faaliyetleri ile 
inceleme ve soruşturma uygulamaları Teftiş Kurulu Başkanlığı sorumluluğu altındadır. Yine 
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 11’nci maddesindeki, “Kurumlar ve bu 
kurumlarda görevli personel, Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır.  
Türkiye’de yükseköğretim kurumları hariç eğitim hizmeti veren tüm eğitim kurumlarının 
denetimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla yapılmaktadır.  
Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığında denetim sisteminde yapılan değişiklikler ile mevcut 
denetim sisteminin yapısı, denetim süreçleri ve müfettişlere ilişkin bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

1.3.1. Denetim Sistemindeki Yapısal Değişiklikler (2011-2021) 

80 yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu, 
geçmişten günümüze kadar kurumsal kapasitenin ve denetim hizmetlerindeki kalitenin 
artırılması amacıyla sürekli bir gelişim ve dönüşüm içinde olmuştur.  
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Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde denetim ve rehberlik faaliyetlerinin 
yürütülebilmesi için “merkezden denetim” ve “yerelden denetim” olmak üzere temelde iki 
farklı denetim yapılanmasının oluşturulduğu gözlenmektedir. Merkezden denetim Milli 
Eğitim Bakanlığında Bakana bağlı Teftiş Kurulunda görev yapan Bakanlık müfettişleri 
aracılığıyla; yerelden denetim ise taşra teşkilatında il milli eğitim müdürüne bağlı 
müfettişlerce yürütülmüştür. Denetim sisteminde yapılan söz konusu değişiklikler, merkezi 
denetim-yerel denetim ile merkez müfettişi-taşra müfettişi olmak üzere ikili örgütlenme 
biçimi etrafında yapılan sistem değişikliklerini ve denetimle ilgili kurum ve denetim 
personelinin isimlendirmesinde yapılan değişikleri kapsamıştır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunu’nda ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yapılan değişikliklerle 1983 
yılından sonra Türkiye’de eğitim denetimi sistemi bakanlık ve ilköğretim müfettişliği olmak 
üzere ikili şekilde örgütlenmiştir. Bakanlık müfettişleri Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda 
ve doğrudan bakana bağlı olarak, ilköğretim müfettişleri ise taşra teşkilatında valilik (il millî 
eğitim müdürlüğü) emrinde görev yapmışlardır.  
Milli Eğitim Bakanlığında özellikle 2011 yılında başlayan yapısal dönüm süreci denetim 
sisteminde de yaşanmıştır. 2011 yılı Kasım ayına kadar ilköğretim kurumları ile bu 
kurumlarda görev yapan öğretmenlerin denetimi “Eğitim Müfettişleri”, ortaöğretim 
kurumları ile bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin denetimi ise merkezi düzeydeki 
“Bakanlık Müfettişleri” tarafından yapılmıştır (Sağlam ve Aydoğmuş, 2016, 26). 
2011 yılına kadar bu görevleri yürüten Teftiş Kurulu Başkanlığı, 652 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Rehberlik ve 
Denetim Başkanlığı olarak hizmet birimleri arasında sayılmıştır ve değiştirilmiş ve görevleri 
de yasal olarak yeniden düzenlenmiştir. Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı 
kadroları da, ilgisine göre Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi ve Millî Eğitim 
Denetçi Yardımcısı kadrolarına dönüştürülmüştür. Söz konusu kararname ile Bakanlık 
müfettişlerinin ismi “Millî Eğitim Denetçisi”, eğitim müfettişlerinin ismi ise “İl Eğitim 
Denetmeni” olarak değiştirilmiş ve görev alanları da yeniden belirlenmiştir. Bu yapılanmada 
her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim 
müdürlüklerinin rehberlik ve denetimi il eğitim denetmenlerine verilmiştir. Böylece, il eğitim 
denetmenlerinin görev alanları daha da genişletilmiştir (MEB, 2011).  
14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6528 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” ile yeniden denetim sisteminde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Söz 
konusu kararname ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığında görev yapan Millî Eğitim 
Denetçileri ile il millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan İl Eğitim Denetmenlerinin 
birleştirilerek her ilde il millî eğitim müdürlüklerine bağlı “Maarif Müfettişleri Başkanlıkları” 
bünyesinde “Maarif Müfettişi” ismi altında görev yapmalarına ilişkin düzenleme getirilmiştir. 
Söz konusu düzenleme ile Bakanlık Merkez Teşkilatına bağlı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 
bünyesinde 100’e yakın Maarif Müfettişi inceleme soruşturma görevlerini yürütmek üzere 
görevlendirilmiştir. Bu düzenlemeyle ders denetimi ismi altında yürütülen öğretmen 
denetimi uygulamalarının okul müdürlerine devredilmiştir. 
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2016 yılında, 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” ile Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan Rehberlik ve Denetim Başkanlığının 
ismi Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak yeniden düzenlenmiştir. Başkanlık bünyesinde de ilgili 
kılavuz doğrultusunda yapılan mülakatlar sonucunda Bakan oluru ile görev yapacak toplam 
500 Bakanlık Müfettişinin ataması yapılmıştır.  Bu değişikliklerle Türkiye’de denetim sistemi 
yeniden merkezden yürütülmeye başlanmış, illerde bulunan Maarif Müfettişleri Başkanlıkları 
Maarif Müfettişleri Bürosu olarak değişmiştir. İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan 
Maarif Müfettişleri İl Millî Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak Valilik oluru ile 
inceleme/soruşturma ve verilen diğer görevleri yapmaya başlamışlardır. Bu doğrultuda 2016 
yılında yapılan düzenleme ile teftiş sistemi yeniden yapılandırılarak denetim hizmetlerinin 
merkezden yürütülmesi hedeflenmiştir. 
2017 yılında çıkarılan yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri 
ile Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettişi 
yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Bakanlık 
Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettişi yardımcılarının mesleğe alınmaları, 
yetiştirilmeleri, atanmaları, çalışma merkezlerinde görevlendirilmeleri, çalışma usul ve 
esasları yeniden düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte, bakanlık teşkilatı birimleri ile okul ve 
kurumların denetiminin üç yılda bir periyodik olarak yapılması öngörülmüş, denetimlerde 
denetlenen kurumca hazırlanan gelişim planına dayalı olarak izleme ve değerlendirme 
yapılmasının esas olduğu belirtilmiştir (MEB, 2017). 
Milli Eğitim Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Planında rehberlik ve teftiş sistemiyle ilgili; 
Kurumsal rehberlik ile teftiş sisteminin okul geliştirme amaçlı rehberlik boyutunu öne 
çıkaracak şekilde yeniden yapılandırılması ve Bakanlığın hukuk hizmetlerine yönelik etkin 
çalışmalarına devam edilmesi hedeflenmiştir. 
2021 yılında 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapılarak İl milli eğitim 
müdürlüklerinde, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, 
işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma 
hizmetlerini yürütmek üzere eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam 
edilebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. Son olarak 3 Aralık 2021 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 87 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İl millî eğitim müdürlüğü 
bünyesinde görev yapan "maarif müfettişleri", "eğitim müfettişi" kadrosuna geçirildi. 
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ve diğer mevzuat düzenlemeleriyle uyumlu olarak 
"bakanlık maarif müfettişi" unvanı, "bakanlık müfettişi" olarak değiştirildi. İllerde ihdas 
edilen eğitim müfettişi kadrolarıyla yerelde okullara ve öğretmenlere yönelik rehberlik ve 
denetim kapasitesi güçlendirmesi amaçlanmıştır. Bu düzenlemeye ilişkin çalışmalar devam 
etmektedir.  
2011 yılından günümüze kadar geçen süreçte teşkilat ve müfettiş adlarında yapılan 
değişiklikler Tablo 3.1’de özetlenmiştir. 
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Düzenleme 
Tarihi 

Merkez 
Teşkilatının Adı 

Merkez 
Müfettişlerinin 

Unvanı 

Taşra Teşkilatının 
Adı 

Taşra Müfettişlerinin 
Unvanı 

14.09.2011 
öncesi 

Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

Bakanlık 
Müfettişi 

Eğitim Müfettişleri 
Başkanlığı 

İlköğretim Müfettişi 
(2010 öncesi) Eğitim 

Müfettişi 

14.09.2011 
Rehberlik ve 

Denetim 
Başkanlığı 

Milli Eğitim 
Denetçisi 

Eğitim 
Denetmenleri 

Başkanlığı 
İl Eğitim Denetmeni 

14.03.2014 
Rehberlik ve 

Denetim 
Başkanlığı 

Maarif Müfettişi Maarif Müfettişleri 
Başkanlığı Maarif Müfettişi 

9.12.2016 Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

Bakanlık Maarif 
Müfettişi KALDIRILDI Maarif Müfettişi 

(Şahsa Bağlı) 

3.12.2021 Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

Bakanlık 
Müfettişi 

Eğitim Müfettişleri 
Başkanlığı Eğitim Müfettişi 

 
Tablo 1. 2011-2021 Yılları Arasında Milli Eğitim Bakanlığı Denetim Sistemindeki Yapısal 
Değişikler 
 
Denetim sisteminde yaşanan bu değişimler aslında denetim alt sisteminin varlığına ilişkin bir 
tartışma değil, denetimin yapısının ve işlevinin nasıl olması gerektiğine ilişkin tartışmaları 
içeren bir süreç olmuştur.  

1.3.2.Teftiş Kurulu Başkanlığı İle İlgili Genel Bilgiler 

1.3.2.1. Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası 

Misyon: Bakanlığımızın merkez, taşra, yurt dışı teşkilatında yapılan her türlü faaliyetin; 

mevzuata, plan ve programa uygunluğunu sağlamak ve eğitim-öğretim sistemine değer 

katmak amacıyla rehberlik, denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlemlerini 

yürütmek. 

Vizyon: Rehberlik ve denetim yoluyla; bireysel ve kurumsal gelişime öncülük ederek, eğitim 

öğretimde mükemmelliğin yakalanmasını ve her vatandaşın uluslararası standartlarda 

kaliteli eğitim almasını sağlamak.  

Kalite Politikası: Eğitim öğretim faaliyetlerini; kalite standartlarına ve performans 

ölçütlerine göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak 

değerlendirmek ve sürekli geliştirmek, yapılacak projelerle eğitim öğretim faaliyetlerinin 

etkili, verimli ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. 

1.3.2.2. Teftiş Kurulu Başkanlığının Yapılanması ve Görevleri 

 
Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Bakana bağlı olup görev merkezi Ankara’dır. Kurul, Başkan 
ve daire başkanları ile görev ve çalışma merkezlerinde görevli müfettiş ve müfettiş 
yardımcılarından oluşmaktadır.  
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Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve denetimini sağlamak amacıyla 
gerekli görülen illerde Bakan onayı ile çalışma merkezleri kurulabilmektedir. Bu kapsamda 
İstanbul ve İzmir illerinde çalışma merkezleri oluşturulmuştur.  
Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık müfettişi ve Bakanlık 
müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını, denetlenenlerin yükümlülüklerini, 
Bakanlık müfettişi ve Bakanlık müfettiş yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve 
atanmaları gibi hususlar “Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir. 
 

 
 
Şekil 3. Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat şeması 
 
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapmaktadır:  

a) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve 
kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek,  

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve 
kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan 
ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek,  

c) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve 
denetimini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden 
belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz 
etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen 
sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek,  

ç) Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun 
faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön 
plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme ve 
soruşturma iş ve işlemlerini Bakanlık Müfettişleri aracılığıyla yapmak,  

d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim 
müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, 
araştırma ve soruşturma hizmetlerini Bakanlık Müfettişleri aracılığıyla yürütmek,  

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
Teftiş Kurulu Başkanı; Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında eğitim müfettişi, millî eğitim 
denetçisi, il eğitim denetmeni, müfettişi ve Bakanlık müfettişi unvanlarını ihraz etmiş olmak 
şartıyla; bakanlık müşaviri, genel müdür ve üstü kadrolarda görev yapanlar, kurulda görevli 
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daire başkanları, Bakanlık başmüfettişi olarak beş yıl görev yapmış olanlar veya daha önce 
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı yapmış olanlar arasından 
atanmaktadır ve Bakanlık maarif müfettişi sıfat ve yetkisine sahiptir.  
Teftiş kurulu daire başkanları Bakan’ın teklifi ile Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta olup 
daire başkanlarının müfettiş olma zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 

1.3.2.3. Bakanlık Müfettişliği 

Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun faaliyet ve 
işlemlerine ilişkin olarak usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana 
çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, araştırma, 
inceleme, soruşturma iş ve işlemleri Bakanlık Müfettişleri aracılığıyla yürütülmektedir.  
Teftiş Kurulunda Bakanlık Başmüfettişi, Bakanlık Müfettişi, Bakanlık Müfettiş Yardımcısı 
kadrosu bulunmakta olup mevcut durumda istihdam edilen müfettiş sayıları Tablo 3.2’de 
gösterilmiştir. 
  

Unvan Norm Mevcut 
Bakanlık Başmüfettişi 50 44 
Bakanlık Müfettişi 450 448 
Bakanlık Müfettiş Yardımcısı 250 0 

Tablo 2. Teftiş Kurulundaki Müfettiş Normları Ve Sayıları 
 
Tablo 2’ye göre Teftiş Kurulunda toplam 750 norm kadro bulunmasına karşın hali hazırda 
görev yapan toplam müfettiş sayısı 492’dir. Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı normu 
henüz kullanılmadığından Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcısı bulunmamaktadır. 

 
1.3.2.3.1. Bakanlık Müfettişliğine Giriş ve Yetişme Süreci 

Müfettiş yardımcılığına giriş: Bir kariyer mesleği olan müfettişlik mesleğine özel yarışma 
sınavına tabi tutulmak suretiyle müfettiş yardımcısı olarak adım atılır. 
Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavına başvurabilmek için temel olarak; 

 35 yaşını doldurmamış olmak, 
 Öğretmenlikte en az 8 yıl hizmeti bulunmak veya az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, 

siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden mezun 
olmak gerekmektedir. 

Yazılı sınavdan veya KPSS sonuçlarının yarışma sınavının yazılı bölümü olarak kabul edilmesi 
durumunda ise KPSS’den alanları itibarıyla en yüksek puan alan adaylardan başlamak üzere, 
ilan edilen kadro sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılmaktadır. Yazılı ve sözlü 
sınavlarda başarılı olan adaylar Bakanlık müfettiş yardımcısı olarak atanır. 
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi: Müfettişler tarafından düzenlenen raporların hukuka 
uygun, objektif, bilimsel nitelikte, güvenilir olması için müfettişlerin gerekli bilgi, beceri ve 
donanıma sahip olması önemli kabul edilmekte; bu nitelikleri haiz bir rapor yazabilmesi ve 
gerekli mesleki nitelik standartlarına sahip olması için müfettişin belirli bir mesleki eğitim 
sürecinden geçmesi ve yeterli bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir. 
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Bu doğrultuda, müfettiş yardımcılarının bir müfettişle birlikte en az bir yıl çalışması esas olup 
3 yıllık müfettiş yardımcılığı sürecinde; Bakanlık müfettiş yardımcılarına müfettişlik davranış 
ilkeleri ve meslek niteliklerinin kazandırılması ve onların hizmet içinde yetişmelerini 
sağlamak amacıyla inceleme, soruşturma, ön inceleme ve denetim görevleri verilir. 
Müfettişliğe atanma: Yetiştirme döneminde eğitim amacıyla verilen mevzuat bilgilerini ve 
buna ilişkin uygulamalar ile rehberlik, denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön 
inceleme gibi konularda edindikleri kazanımları ölçmek amacıyla, yazılı ve sözlü olmak üzere 
iki aşamada yapılacak yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları, Bakanlık 
müfettişliğine atanır. 
Başmüfetişliğe atanma: Müfettiş yardımcılığı dâhil en az 8 yıl Bakanlık merkez ve taşra 
teşkilatında eğitim müfettişi, millî eğitim denetçisi, il eğitim denetmeni, maarif müfettişi 
olarak görev yapmış olup, Kurulda Bakanlık müfettişi olarak görev yapanlar ile mesleğe özel 
yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle müfettiş yardımcılığı süresi sonunda müfettiş sıfatını 
iktisap etmiş olup kurulda daire başkanı olarak görev yapmış olanlar, Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre başmüfettişliğe 
atanmaktadır. 

1.3.3. Temel Denetim İlkeleri ve Süreci 

Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altındaki tüm kurumların denetimine ilişkin temel esaslar 
ve yaklaşımlar Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde belirlenmiş olup buna göre; 

 Denetim faaliyetlerinde, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik 
yaklaşımı ile iyileştirici ve geliştirici yönde katkı sağlamak esastır. Denetimlerde, 
sunulan hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve 
hedeflere, performans kriterlerine ve kalite standartlarına göre analiz edilmesi, 
karşılaştırılması ve ölçülmesi, kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesi esastır. 

 Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin ilgili birimlerle 
işbirliği içinde süreç ve sonuçları ile Bakanlık teşkilatı personelinin idari, mali ve 
hukuki işlemleri; izleme ve değerlendirme verileri de dikkate alınarak, plan ve 
programlara uygunluğu sistematik ve sürekli bir yaklaşımla denetlenir. 

 İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin denetiminde, millî eğitim müdürlüklerinin il 
düzeyinde sunduğu hizmetler ile faaliyet ve işlemleri bir bütün olarak denetlenir ve 
değerlendirilir. 

 Denetimlerde, denetlenen kurumca hazırlanan gelişim planına dayalı izleme ve 
değerlendirme yapılması esastır. 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca okul ve diğer eğitim kurumlarına yönelik denetim faaliyetleri 
Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde yer alan Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığınca 
koordinasyonu ile planlanmakta ve uygulanmaktadır. 
Bakanlık teşkilatı birimleri ile okul ve kurumların denetiminin 3 yılda bir periyodik olarak 
yapılması esas alınmaktadır. Bakanlık maarif müfettişleri; ülke genelindeki il ilçe milli eğitim 
müdürlükleri, rehberlik ve araştırma merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim 
merkezleri, bilim sanat merkezleri, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, lise ve 
dengi okullar, yabancı azınlık ve milletlerarası okullar, özel öğrenci etüt eğitim merkezi, özel 
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çeşitli kurslar, motorlu taşıtlar sürücü kursları, öğretmenevleri ve akşam sanat okulları, özel 
eğitim kurumları, özel öğrenci yurtlarını denetme yetkisine sahiptir. 
Her okul/kurum türü için ayrı denetim rehberleri hazırlanmakta ve denetimler bu rehberler 
doğrultusunda yürütülmektedir. Denetim gruplarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile 
okullar için en az üç; diğer kurumlar içinse en az iki müfettişten oluşması esastır. Bir denetim 
turnesinin en az iki hafta en çok üç hafta süreyle gerçekleştirilmesi esastır. İl milli eğitim 
müdürlüklerinin birimleri ile ilçe milli eğitim müdürlüklerinin denetimleri ortalama üç iş 
gününde, okulların denetimi ortalama 1-2 iş gününde, okullar dışındaki diğer kurumların 
denetimleri ise kurumların özelliklerine göre ortalama 1-2 iş gününde tamamlanır. 
Kurum ve okullarda bir teftiş dosyası tutulmakta; müfettişler, teftişe başlarken bu dosyayı 
inceleyerek önceki teftişlerdeki tespitleri inceleyerek bu konudaki gelişim ve değişimleri 
değerlendirmektedir. Ayrıca müfettişler teftiş sonunda, kuruma rehberlik etmek ve sonraki 
teftişlerde değerlendirilmek üzere sorunlarını ve çözüm önerilerini içerin bir rapor 
düzenlenmekte; düzenlenen rapor, ilgili birim kurum ve kişilerle paylaşılmaktadır. Kurum ve 
birimler, denetim ve rehberlik raporunun kendilerine ulaşmasından itibaren bir ay içerisinde 
raporda belirtilen tespit ve öneriler doğrultusunda, kurumsal gelişim planı hazırlayarak Teftiş 
Kurulu Başkanlığına gönderirler. 
2014 yılında Bakanlık Üst Yönetimince alınan bir kararla Bakanlık Müfettişlerince yapılan ders 
denetim uygulamaları kaldırılmıştır. Bu değişiklikle ders denetimi ismi altında yürütülen 
öğretmen denetimi uygulamalarının okul müdürlerine devredilmiştir. Ancak öğretmenin sınıf 
içi davranışları, alan hâkimiyeti veya öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma becerisi ile ilgili 
ortaya çıkan şikâyet veya bildirimler sonrasında öğretmenle aynı veya yakın alanlarda 
müfettişler tarafından “mucipli öğretmen denetimi” yapılmaktadır.  
 

1.3.3.1. Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığınca Sunulan Hizmetler ve Faaliyet 
Alanları 

Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesindeki Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığının teşkilat 

yönünden örgütlenmesi ve işlevsel yönden yapılanması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 
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Şekil 4. Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığı Teşkilat Şeması 

1.3.3.2. Rehberlik ve Denetim Çalışma Programı Hazırlık Süreci 

Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığınca rehberlik ve denetim çalışma programı hazırlık 
süreci başlatılarak, Teftiş Kurulu Başkanlığındaki diğer daire başkanlıklarından ve ilgili 
birimlerden rehberlik ve denetim çalışma programı ile ilgili talep ve öneriler alınır. Rehberlik 
ve denetim çalışma programı hazırlama komisyonu/ekibi oluşturularak müfettişler arasından 
bu komisyon/ekibe görevlendirmeler yapılır. İlgili birimde görev yapan müfettişler tarafından 
risk değerlendirmeleri, öncelikler ile ilke ve esaslar belirlenerek bu doğrultuda rehberlik ve 
denetim çalışma programı hazırlanır. Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesindeki diğer daire 
başkanlıklarından görüş ve öneriler alınır ve çalışma programına son şekli verilir. Başkanlıkça 
uygun görülen ve Bakanlık Makamından alınan gerekli Onay sonrası uygulama süreci 
başlatılır. 

1.3.3.3. Rehberlik ve Denetim Sürecinin Planlanması ve Yürütülmesi 

Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığınca, çalışma programı doğrultusunda denetlenecek 
kurumlar için rehberlik ve denetim grupları oluşturularak gruplara müfettiş 
görevlendirmeleri yapılır. Rehberlik ve denetim etkinlikleri/çalışmaları gruplardaki 
müfettişlerce gerçekleştirilir ve denetlenen kurumlara ait hazırlanan denetim raporları, 
Rehberlik ve Denetim Dairesine havale edilir. Rehberlik ve Denetim Daire Başkanlığındaki 
inceleme komisyonunca gerekli incelemeler yapılarak raporlar, denetlenen kurumların bağlı 
olduğu genel müdürlüklere, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve okul/kurumlara gönderilir. 
Rehberlik ve Denetim sürecinin ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır:  
a) Ön çalışma  
Bilgi toplama/ön araştırma, potansiyel sorunlu alanların belirlenmesi, rehberlik ve denetim 
araçlarının belirlenmesi ile Rehberlik ve denetim öncesi hazırlık toplantısı safhalarından 
oluşur.  

 Bilgi Toplama/Ön Araştırma; Müfettişler gerçekleştireceği rehberlik ve denetim 
öncesinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri toplayarak bir ön araştırma yapar. Bu 
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kapsamda; okul/kuruma ilişkin mevzuat, stratejik plan, kalite standartları ve üst 
politika belgeleri, önceki denetimlere ilişkin raporlar, görev/iş dağılımı ve görev 
tanımları; yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevine ilişkin yaptığı çalışmaları; 
yönetici, öğretmen ve diğer personelin disiplin işlemleri, ödül ve başarı belgeleri, 
paydaş ve çeşitli kaynaklardan elde edilen veriler ile Bakanlık veri tabanındaki 
bilgilerden yararlanılır.  

 Potansiyel Sorunlu Alanların Belirlenmesi (Risk Değerlendirmesi): Denetim grubu 
tarafından bilgi toplama/ön araştırma sonunda elde edilen verilere göre potansiyel 
sorunlu alanlar belirlenir. Okulda tespit edilen potansiyel sorunlu alanlar etki 
düzeyine göre öncelik sırasına konulur ve çalışma planında gösterilir. 

 Rehberlik ve Denetim Araçlarının Belirlenmesi: Müfettişler, rehberlik ve denetimler 
sırasında gerekli gördüğü uygun denetim araçlarını (gözlem, görüşme, belge inceleme 
vb.) geliştirerek kullanabilir. 

 Rehberlik ve Denetim Öncesi Hazırlık Toplantısı: Denetim grubu, rehberlik ve denetim 
uygulaması öncesinde denetlenecek okul yönetimiyle rehberlik ve denetimin amacı, 
süresi ve kapsamıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirir. 

b) Alanda Rehberlik ve Denetim Uygulaması 
 Rehberlik ve Denetim Uygulama Süresi: Rehberlik ve denetim uygulamalarında, son 

denetim tarihinden itibaren yürütülen iş ve işlemler esas alınır. Ancak son denetim 
tarihi üç yıldan önce ise son üç yıl dikkate alınır. 

 Bulguların Elde Edilmesi ve Önerilerin Geliştirilmesi: Denetim grubu bu aşamada, 
kendi içinde yaptığı görev paylaşımı doğrultusunda,  denetim sürecinde bulgulara 
ulaşma yoluna gider. Denetim sonucunda elde ettiği bulguları değerlendirerek, okul 
yönetimi ve çalışanlarına katkı sağlayacak, okulun performansını artıracak öneriler 
geliştirir.  

 Bulguların Denetlenen Kurumla Paylaşılması: Denetim grubu; denetim çalışması 
sürecinde elde ettiği bulguları denetlenen kurum yönetimi ve gerektiğinde 
çalışanlarıyla paylaşır. 

 Değerlendirme Toplantısı: Denetim sonucunda elde edilen sonuç ve öneriler 
okul/kurum personeli ile görüşülerek değerlendirilir.  

 
1.3.3.4. Rehberlik ve Denetim Raporlama Standartları 

Rehberlik ve denetim sonunda, denetim ilke ve esasları ile raporlama standartları dikkate 
alınarak denetim raporu yazılır. 
a) Raporlama İlkeleri 
Rehberlik ve denetim raporu düzenlenirken aşağıdaki ilkeler gözetilir: 

 Raporda rehberlik ve denetimin amacı, kapsamı, tespitler, sorunlu alanlar ile öneriler 
ve sonuçlar belirtilmelidir. 

 Raporlardaki ifadeler; doğru, tarafsız, yapıcı, açık ve anlaşılır olmalıdır. 
 Daha önceki raporlarda yer alan tespit ve önerilere yer verilmelidir. 
 Raporlar belirlenen süre içerisinde tamamlanarak ilgili makama sunulmalıdır. 
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 İşin gereğine göre ihtiyaca hizmet edeceği düşünülen ve zamanlama gereği öncelikle 
bildirilmesi gereken hususlarda ara rapor düzenlenmesi, rehberlik ve denetim 
sonunda rapor yazılması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.   

 Rapora dayanak teşkil edecek, özellik arz eden dokümanların rapora ek yapılması 
halinde  ek listesi düzenlenmelidir.   

 Denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen iyi örnek teşkil edecek uygulamalara yer 
verilmelidir. 

 Raporun düzenlenmesi, sunulması ve saklanmasında gizlilik ilkesi gözetilmelidir. 
 Raporlarda mevcut durum özetlendikten sonra; tespit,  öneri,  görüş ve kanaatler, 

kanıtlara ve mevzuata dayandırılarak açıklanmalıdır. 
 Rapor yazımında imla kurallarına uyulmasına özen gösterilmelidir. 

b) Rapor Yazım İlkeleri 
Raporun yazılması sırasında aşağıdaki ilkeler gözetilmelidir. 

Doğruluk: Raporun gerçeklere dayanmasını ifade eder.  
Tarafsızlık:  Gözlem, tespit, sonuç ve önerilerin gerçeğe dayalı, çarpıtmadan uzak ve 

önyargısız olarak ortaya konulmasını ifade eder. 
Açıklık; Raporun yeterli bilgiyi anlaşılır şekilde ortaya koymasını ifade eder. 
Ölçülebilirlik: Raporda getirilen tekliflerin, önerilerin, yorumların karşılaştırılabilir ve 

rakamsal olarak ortaya konulmasını ifade eder. 
Özlük (Kısalık): Anlatılmak istenen ifadelerin uzun ve bağlantılı cümlelerden ziyade 

kısa, anlaşılabilir cümlelerle ortaya konulmasını ifade eder. 
Yapıcılık: Kişileri ve geçmişi eleştirmekten ziyade geleceğe ışık tutan, iyileştirmeye 

yönelik, sistemi değerlendiren ifadelerden oluşmasını belirtir. 
Tamlık: Raporun, okuyan herkesin yeni bir açıklamaya ihtiyaç duymadan 

anlayabileceği şekilde yazılmasını ifade eder. 
Zamanlılık: Raporun; idarenin işini kolaylaştıracak, ona değer katacak yeterli bir 

zaman içerisinde düzenlenmesini ve sunulmasını ifade eder. 
c) Raporun Kapsamı ve Biçimi 
Raporun kapsamı ve şekli aşağıdaki sıralamaya göre düzenlenir. 

Rapor Kapağı; Rehberlik ve denetimde bulunulan kuruma ait bilgilerin yer aldığı bir 
kapak hazırlanır. 

İçindekiler 
Rapor Metni 
Giriş 
Görev emrinin tarih ve sayısı ile denetlenen kuruma ilişkin bilgiler kısaca yazılır. 
Denetim Alanlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 
Denetlenen bölümün/alanın; mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, 

performans ölçütlerine, kalite standartlarına göre analiz edilmesi, karşılaştırılması ve 
ölçülmesi, kanıtlara dayalı olarak değerlendirilmesini içerir. 

Sorunlar 
Denetim alanlarının incelenmesi ve değerlendirilmesinden sonra tespit edilen hususlardır. 

Çözüm Önerileri 
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Denetim sonunda tespit edilen sorunların giderilmesine yönelik getirilen gerçekçi, 
uygulanabilir ve kurumun gelişimine katkı sağlayan önerilerdir. 

İzleme ve Değerlendirme 
Rehberlik ve denetim yapılan kurumun bir önceki denetim raporunda yer alan tespit ve 
önerilerin uygulanmasına ilişkin olarak,  denetlenen birimce hazırlanan  “Gelişim Planı” 
çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve sorunların giderilme düzeyi değerlendirilir. Varsa 
sorunlar ve çözüm önerilerine yer verilir. 

Yönetici Bilgileri 
Denetim sürecinde çalışmaları değerlendirilen yöneticilere bu bölümde yer verilir.  

Örnek Uygulamalar 
Varsa örnek uygulamalar hakkında raporda kısa özet bilgi verilir, ayrıca uygulamalara yönelik 
ayrıntılı rapor ek olarak düzenlenir. 

Genel Değerlendirme 
Rehberlik ve denetimin hangi önceliklere göre yapıldığı, planlanan şekilde bitirilip 
bitirilemediği, planlanan şekilde yapılamadıysa nedenleri ve alınacak önlemler belirtilir. 
 
d) Rapor Ekleri 
Denetim grubu tarafından rapora eklenmesi uygun görülen belgeler (varsa) ek listesi 
yapılarak rapora eklenebilir. 
e) Rehberlik ve Denetim Raporunun Hazırlanması ve Sunulması 
Rehberlik ve denetim raporu,  yeterli sayıda (il, ilçe, okul/kurum) hazırlanarak ve varsa 
ekleriyle birlikte rehberlik ve denetim tamamlandıktan sonra en kısa sürede (azami 20 gün) 
içerisinde müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulur. 
 
f) Ara Rapor  
Denetim sürecinde; ivedi olarak işlem yapılması gereken hususların iletilmesi, denetim 
faaliyetiyle ilgili ortaya çıkan bir değişikliğin bildirilmesi, acil olarak önlem alınmasının 
gerekliliği durumunda Başkanlığa ara rapor verilebilir.  Ara rapor, belli bir şekil şartına tabi 
değildir. Ancak ara rapor yazılması rehberlik ve denetim sonunda rapor yazılması ihtiyacını 
ortadan kaldırmaz. 
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1.4. TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE OKULLARIN ÖRGÜTSEL YAPISI VE YÖNETİMİ 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Eğitim Sistemi’nin genel amaçları yanında 

okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademesinde yer alan okulların 

amaçlarını belirlemiştir. Her eğitim kademesindeki okulun uzak amacı Türk Eğitim 

Sistemi’nin genel amaçlarını gerçekleştirmektir. ( Okçabol, 2005, s.172). Türkiye’de eğitim 

sistemi merkeziyetçi anlayışıyla yönetilmektedir. Merkeziyetçi eğitim sistemlerinde okullar 

hiyerarşi açısından en alt düzeyde bulunmaktadır. Okullarda Bakanlık tarafından belirlenen 

öğretim programları okutulmaktadır. 

Okul, amaçlarını yerine getirmek için çeşitli kadrolar ile kurul ve komisyonlardan oluşur. 

Okulda müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, öretmenler, okul rehber 

öğretmenliği, idari işler memurları, yardımcı personel, diğer görevlilerden oluşan kadrolar 

bulunur. Öğretmenler kurulu, Sınıf veya şube öğretmenler kurulu, Zümre öğretmenler 

kurulu, Okul zümre başkanları kurulu, Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, Onur kurulu, 

Sosyal etkinlikler kurulu, kontenjan belirleme komisyonu, rehberlik hizmetleri yürütme 

komisyonu, ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu, kalite kontrol komisyonu, okul 

gelişim yönetim ekibi, sivil savunma ekipleri, iş sağlığı ve güvenliği ekibi gibi kurul, komisyon 

ve ekipler kurulur. 

Okul türüne ve büyüklüğüne göre değişmekle birlikte örnek bir okul teşkilat şeması aşağıda 

şekil 4’de gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 5. Okul Teşkilat Şeması 

1.4.1. Yönetim 

Okul yöneticileri; öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve çevreye eğitim ve öğretimde liderlik 

yapar, verimliliğin artırılmasına, ekip ruhunun oluşturulmasına, okulun çevreyle 

 
Müdür 

Öğretmenler Rehberlik Servisi 
 

Okul Aile Birliği 

Müdür 
Başyardımcısı 

Kurullar, 
Komisyonlar, 

Ekipler 
(Öğretmenler 
Kurulu, Zümre 

Müdür Yardımcısı 
 

Diğer Personel 
(Memur, Hizmetli 

Vb.) 
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bütünleşmesine ve kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar, okulu 

hizmete hazır durumda bulundurur. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, verimlilik ve saydamlık 

ilkeleri doğrultusunda okulu sürekli yeniler ve geliştirir, zamanı ve tüm imkânları okulun 

amaçlarını gerçekleştirmek için kullanır. 

Okul yönetimi; araştırma ve planlama, örgütleme, rehberlik, izleme, denetim ve 

değerlendirme, iletişim ve yönetişim görevlerini yerine getirir. 

1.4.2. Müdür Görev Yetki ve Sorumlulukları 

Müdür, Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, 

kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 

okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip 

ruhu anlayışıyla yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim 

lideridir. Müdür, okulu bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle işbirliği içinde yönetir. 

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı çalışmalarını valilikçe belirlenen mesai 

saatleri dâhilinde yapar; görevin gerektirdiği durumlarda mesai saatleri dışında da 

çalışmalarını sürdürür. 

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları; 

 Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak bildirir. 

Öğretmenlerin gerektiğinde görüşlerini de almak suretiyle okutacakları derslere ilişkin 

görevlerin dağılımını yapar. 

 Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması amacıyla öğretmenler kurulu ve zümre 

toplantılarının yapılmasını sağlar. Zümrelerden derslere yönelik ünitelendirilmiş yıllık 

planı ders yılı başlamadan önce alır, inceler, gerektiğinde değişiklik yaptırarak onaylar 

ve bir örneğini iade eder. 

 Okulun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve gereci 

ile diğer tesislerini sağlık ve güvenlik şartlarına uygun bir şekilde eğitim ve öğretime 

hazır bulundurur.  

 Öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla her öğretim yılında en az bir defa 

dersini izler ve rehberlikte bulunur. 

 Okulun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır. 

 Personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Adaylık ve 

hizmetiçi eğitim faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütür. 

 Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar. 

 Okul binası ve eklentilerinin sabotaj, yangın, hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı 

korunması için gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar. 
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1.4.3. Müdür Başyardımcısı Görev Yetki ve Sorumlulukları 

Müdür başyardımcısı, eğitim ve öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin planlı, 

düzenli ve amacına uygun olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur. 

Müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

 Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda müdüre vekâlet eder. 

 Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna başkanlık eder. 

 Müdür yardımcılarının öğrenci devam ve devamsızlıklarıyla ilgili çalışmalarını izler, 

devamsızlık yapan öğrencilerin velileriyle iletişim sağlar ve gerektiğinde rehberlik 

öğretmeniyle işbirliği yapar. 

 Derslerin öğretmenlere dağıtımıyla ilgili programları hazırlar ve müdürün onayına 

sunar. 

 Müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrencilerin nöbet çizelgelerini hazırlayarak 

müdürün onayına sunar ve nöbet görevlerini kontrol eder. 

 Personelin göreve başlama, görevden ayrılma, izin, hastalık ve diğer devam-

devamsızlık durumlarını takip eder. Bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve müdürü 

bilgilendirir. 

 
1.4.4. Müdür Yardımcısı Görev Yetki ve Sorumlulukları 

Müdür yardımcısı eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin planlı, düzenli ve amacına uygun 

olarak yürütülmesinden müdüre ve müdür başyardımcısına karşı sorumludur. 

Müdür yardımcısının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

 Okulda kullanılan belge, defter, çizelge ve formlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve 

gerekli olanları imzalar. 

 Kendisine verilen nöbet görevini yürütür, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet 

raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına ve müdüre iletir. 

1.4.5. Öğretmenlerin Görevleri ve Sorumlulukları 

Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun 

olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür. 

Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği 

fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye 

açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve 

öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır. 

Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alan öğretmenlerin görev ve 

sorumlulukları şunlardır: 

 Öğrencilerin; öğretim programları doğrultusunda kazanım ve becerilerini hedefleyen, 

inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini amaçlayan etkinlikleri 
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planlar ve uygular. Öğrencilerin; bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen 

bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine 

ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin, eğitim ve 

öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar. 

 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin eğitim 

faaliyetlerini yürütür. 

 Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili 

görevleri yapar. 

 Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütür. 

 Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri 

okuturlar. Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve 

deneylerin yapılmasını sağlar. 

 Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum 

hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve 

seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve 

verilen görevleri yapar. 

 Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve 

kendilerine verilen görevleri yerine getirir. 

 Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda velilerle işbirliği yapar. 

Rehberlik öğretmenleri 

Okul rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri 

Yönetmeliğine göre rehberlik öğretmeni görevlendirilir. 

Rehberlik öğretmenleri, öğrencilerle birlikte yapacakları grup çalışmalarını herhangi bir 

nedenle ders öğretmenlerinin bulunmadığı ders saatlerini de değerlendirerek yaparlar. 

1.4.6. Kurul Komisyon ve Ekiplerin Oluşturulması 

Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre 

işbirliğinin gerçekleştirilmesi, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin desteğinin 

alınması, her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi, çocuk haklarının 

korunması ve hayata geçirilmesi amacıyla kurul, komisyon ve ekipler oluşturulur. 

1.4.6.1. Kurullar 

Okullarda; Öğretmenler Kurulu, Sınıf veya şube öğretmenler kurulu, Zümre öğretmenler 
kurulu, Okul zümre başkanları kurulu, Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, Onur kurulu, 
Sosyal etkinlikler kurulu oluşturulur. 

1.4.6.1.1. Öğretmenler Kurulu 

Öğretmenler kurulu; eğitim kurumu müdürünün başkanlığında, müdür başyardımcısı, müdür 

yardımcıları, öğretmenler, uzman ve eğitici personelden oluşur. 
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Kurul; müdürün, müdürün bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekâlet edenin başkanlığında 

toplanır. Gerektiğinde ilgili gündem maddelerinde görüş ve düşüncesine başvurulmak üzere 

eğitim kurumunun özelliğine göre; ilgili sektör temsilcileri, eğitici/öğretici personel, usta 

öğretici, proje uzmanı, proje koordinatörü, teknisyen, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, okul 

sağlığı hemşiresi, pansiyon öğrenci temsilcisi ile okul aile birliği başkanı da kurul toplantısına 

çağrılır. 

Öğretmenler kurulu; Eylül ayının ilk işgününde, ikinci dönemin ilk işgününde, ders yılı bitimini 

takip eden haftanın ilk işgününde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı 

öncesi duyurulacak gündem ile toplanır.  

Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda 

toplanır. Ayrıca eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul 

üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır. 

Öğretmenler kurulunda;  

Bir önceki toplantıda alınan kararlar, stratejik planlama, eğitimde toplam kalite yönetimi ile 

okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri, öğrencilerin başarı, devam 

ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumları, okul birincisinin tespiti, istenen başarı düzeyine 

ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için yapılacak çalışmalar, destekleme ve yetiştirme 

kursları ile ilgili ihtiyaçların tespiti ve kurslarda verimliliğin artırılması, yerel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalar, zümre toplantıları, yıllık planlar, ders 

planları ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP), 

eğitim kurumu, ilçe, il, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal 

ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları, 

tamamlanmış proje çalışmaları ile planlanan projeler ile okulun eğitim, öğretim ve yönetim 

faaliyetlerine ilişkin tüm çalışmaların planlanması ve uygulamaya yönelik düzenlemeler ele 

alınır. 

1.4.6.1.2. Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu 

Sınıf/şube öğretmenler kurulunun oluşumu; sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, 

şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik 

öğretmenlerinden oluşur. 

Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde yapılır. İhtiyaç hâllerinde ise eğitim kurumu müdürünün, 

ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin 

talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır. Sınıf/şube öğretmenler 

kurulu toplantıları ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabileceği gibi birleştirilerek de yapılabilir. Ders 

yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları 

değerlendirilir. 
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Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı 

öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Kurulun başkanı, eğitim kurumu müdürü veya 

görevlendireceği müdür yardımcısıdır. 

Sınıf/şube öğretmenler kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili 

görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt 

çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının 

kademe ve türleri ile sınıf ve şubelerine göre gündeme alınır ve görüşülerek karara bağlanır. 

Sınıf/şube öğretmenler kurulunda; bir önceki toplantıda alınan kararlar, öğrencilerin başarı 

durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması, derslerin öğretim 

programlarıyla uyumlu olarak yürütülmesi, özel eğitim ihtiyacı 

olan kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarısının 

artırılması ve eğitim hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla 

alınacak tedbirler, yapılması gereken iş, işlem ve planlamalar, eğitim kurumu, ilçe, il, yurtiçi 

ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve 

yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları ve benzeri konular 

gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir. 

1.4.6.1.3. Eğitim Kurumu Alan Zümreleri 

Eğitim Kurumu alan zümreleri; eğitim kurumunda alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur. 

Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, eğitim kurumu müdürü veya 

müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, haziran ayında yapılacak 

toplantıda, eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini 

başkan seçer. Eğitim kurumunda, alanında bir öğretmen olanlar, alanları ile ilgili bir üst 

zümre toplantısına katılırlar. 

Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda 

ayrıca kasım ve nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir işgünü 

içinde yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının çağrısı 

veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim kurumu zümre toplantılarında 

alınan kararların ve varsa yeni gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve 

usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve 

öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir. 

Zümreler; öğretmenler kurulu toplantılarını takip eden işgününde konuyla ilgili hazırlanacak 

ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Ders yılı başlamadan 

önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürü/zümre başkanının 

gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda 

yapılacak olan eğitim kurumu zümre toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili 

görülenler ile zümre başkanının gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun 
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kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne 

göre gündeme alınır ve görüşülerek karara bağlanır.  

Eğitim kurumu alan zümreleri toplantılarında; bir önceki toplantıda alınan kararlar, derslerin 

işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi, özel eğitim ihtiyacı 

olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının 

görüşülmesi, diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği esaslarının 

belirlenmesi, okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve 

gözlemlerin planlanması, öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav 

analizlerinin yapılması, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve 

yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları, öğretim programları, okul ve çevre 

şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile 

performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve 

değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması ve benzeri konular gündeme alınarak 

görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır. 

1.4.6.1.4. Eğitim Kurumu Alan Zümre Başkanları Kurulu 

Eğitim kurumu sınıf/alan zümre başkanları kurulu, sınıf/alan zümre başkanlarından oluşur. 

Kurul ilk toplantısında o eğitim öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Zorunlu 

bir durum olmadığı sürece eğitim ve öğretim yılı içinde (alan zümre başkanları kurulu başkanı 

değiştirilemez. 

Eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulu toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci 

dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu 

müdürü/kurul başkanının çağrısı veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine eğitim 

kurumu alan zümre başkanları kurulu toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem 

maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara toplantılar yapılır. Ders yılı 

sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları 

değerlendirilir. 

Eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulu; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem 

başında ve ders yılı sonunda eğitim kurumu alan zümreleri toplantılarını takip eden 

işgününde veya ihtiyaç duyulması hâlinde eğitim kurumu müdürü/kurul başkanının çağrısı 

veya üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine, konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul 

üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. 

Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu 

müdürü/kurul başkanının gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun 

yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulu 

toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile kurul başkanının gerekli 

gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması 
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kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır ve 

görüşülerek karara bağlanır.  

Eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunda; bir önceki toplantıda alınan kararlar, eğitim 

ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası işbirliği, öğrenci başarısının artırılması için 

alınacak tedbirler, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların 

ilgili zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, 

sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların uygulanmasına yönelik planlamalar, iş sağlığı 

ve güvenliği ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır. 

1.4.6.1.5. İlçe Alan Zümreleri 

İlçe alan zümreleri; alanı aynı olan eğitim kurumu alan zümre başkanlarından oluşur. 

Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından olmak üzere, yapılacak seçimle aralarından 

birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Kurumsallığı sağlamak için, bir 

önceki eğitim ve öğretim yılında zümre başkanlığı yapmış kişi aynı ilçede ise ilk toplantıya 

katılır.  

Toplantılar, ilgili il/ilçe millî eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği il/ilçe millî eğitim 

müdür yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı zümre 

başkanının başkanlığında ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının 

gözlemci olarak katılımı ile yapılır.  

İlçe alan zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı 

sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde koordineyi sağlayan il/ilçe millî eğitim müdürünün 

talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il/ilçe millî 

eğitim müdürünün uygun görmesiyle zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni 

gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. 

Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların 

sonuçları değerlendirilir. 

Zümreler; eylül ayının dördüncü işgününde, ikinci dönemin dördüncü işgününde, ders yılı 

bitimini takip eden haftanın dördüncü işgününde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul 

üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır.  

Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve il/ilçe millî eğitim 

müdürünün talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine 

il/ilçe millî eğitim müdürünün uygun görmesiyle yapılacak olan ilçe  alan zümre 

toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile zümre başkanının gerekli 

gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması 

kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır ve 

görüşülerek karara bağlanır. 

İlçe alan zümre toplantılarında; bir önceki toplantıda alınan kararlar, İlçe düzeyinde 

uygulama birliğinin sağlanması, öğrenci başarısının artırılması için alınacak tedbirler, İlçe 
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düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar, zümre ve alanlar arası 

işbirliği, eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi ve benzeri konular gündeme alınarak 

görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır. 

1.4.6.1.6. İl Alan Zümreleri 

İl alan zümreleri; alanı aynı olan ilçe zümre başkanlarından oluşur. 

Zümreler, öncelikle gönüllü olanlar arasından olmak üzere, yapılacak seçimle aralarından 

birini eylül ayından itibaren iki yıl süreyle başkan seçerler. Kurumsallığı sağlamak için, bir 

önceki eğitim ve öğretim yılında zümre başkanlığı yapmış kişi aynı ilde ise ilk toplantıya 

katılır.  

Toplantılar, ilgili il millî eğitim müdürü veya müdürün görevlendireceği il millî eğitim müdür 

yardımcısı/şube müdürünün koordinatörlüğünde ve her bir zümre toplantısı, zümre 

başkanının başkanlığında ilgili alandaki bir eğitim kurumu müdürü/müdür yardımcısının 

gözlemci olarak katılımı ile yapılır.  

İl alan zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı 

sonunda yapılır. İhtiyaç duyulması hâlinde koordineyi sağlayan il millî eğitim müdürünün 

talebi veya zümre başkanı ya da üyelerin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine il millî eğitim 

müdürünün uygun görmesiyle zümre toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem 

maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara zümre toplantıları yapılır. Ders yılı 

sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları 

değerlendirilir. 

İl zümre başkanları kurullarında; bir önceki toplantıda alınan kararlar, öğretim 

programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması, öğrenci başarısının artırılması için 

alınacak tedbirler, il düzeyinde yapılan sınavlar, ortak sınavlar ile merkezi ortak sınavlar, 

zümre ve alanlar arası işbirliği, eğitim ve öğretimde kalitenin yükseltilmesi ve benzeri konular 

gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve kararlar alınır. 

1.4.6.1.7. Sosyal Etkinlikler Kurulu 

Okullarda, 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 

Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre kulüp ve toplum hizmeti 

görevlerini yürütmek üzere sosyal etkinlikler kurulu oluşturulur. 

1.4.6.1.8. Onur genel kurulunun görevleri 

Onur genel kurulu; her dönemde en az bir kez toplanır, onur kurulunu seçer. Okulda 

öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken 

önlemleri belirler ve önerilerini okul yönetimine bildirir. 

1.4.6.1.9. Onur kurulu ve görevleri 

Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu üyeliğine, onur kurulu 

üyeliğine seçilen son sınıf veya on birinci sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci başkanlığına, bir 
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öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliğine seçer. Sınıfları birer şube olan 

okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluşturur. Son sınıf veya on birinci sınıftan seçilen 

öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur.  

Onur kurulunun görevleri 

Onur kurulu; ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeniyle ilgili olarak okul 

müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüşür, Onur Belgesi verilmesi 

istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunur. 

 

1.4.6.1.10. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kuruluşu ve görevleri 

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu; müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği 

müdür yardımcısı, her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki 

öğretmen, onur kurulu ikinci başkanı, okul aile-birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir 

öğrenci velisinden oluşturulur. 

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı 

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun başkanı, müdür başyardımcısı veya müdürün 

görevlendireceği müdür yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında müdürün görevlendireceği 

öğretmen üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda yedek 

üye toplantıya katılır. 

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevleri 
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu; 

Okulda düzen ve disiplinin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yapar ve kararlar alır. Disipline 

aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunları ortadan kaldırma yollarını arar. Okul içinde 

ve dışında millî ve insani bakımdan erdem olarak kabul edilen iyi davranışlarda bulunan ve 

derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar 

verir. 

Dönem başlarında toplanarak disiplin yönünden okulun genel durumunu gözden geçirir ve 

alınması gereken tedbirler hakkında kişisel olmayan kararlar alarak okul yönetimine 

tekliflerde bulunur. Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının 

nedenleriyle alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve dönem sonunda bir 

rapor hâlinde okul yönetimine bildirir. Okul müdürünün havale ettiği disiplin olaylarını 

inceler ve karara bağlar. 

1.4.6.1.11. Eğitim bölgesi müdürler kurulu çalışmaları 

Eğitim bölgesi müdürler kurulunda; eğitim-öğretimle ilgili ihtiyaçların giderilmesine, eğitim 

ortam ve imkânlarından ortaklaşa yararlanılmasına, eğitim kalitesinin yükseltilmesine ve 

uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır. 
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1.4.6.2. Komisyonlar 

Okullarda; kontenjan belirleme komisyonu, rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu, ihale 

komisyonu, muayene ve kabul komisyonu, kalite kontrol komisyonuyla diğer komisyonlar 

ilgili mevzuatı doğrultusunda kurulur ve görevlerini yürütür. 

1.4.6.3.Ekipler 

Okullarda;  okul gelişim yönetim ekibi, sivil savunma ekipleri, iş sağlığı ve güvenliği ekibi ve 

diğer ekipler ilgili mevzuatı doğrultusunda kurulur ve görevlerini yürütür. 

 
1.4.7. Okul-Aile Birliği Görev ve Yetkileri 

Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında iletişimi ve iş 

birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi 

imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere okullar bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birlikler kurulur. 

Birliğin görev ve yetkileri 
Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi 

değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş 

birliği yapmak,  okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, 

gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak, okulun 

ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, okula yapılan ayni ve nakdî bağışları 

kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, 

şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak. 

Okul yönetimi ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi 

destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak, eğitim ve öğretimle ilgili 

kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak. 

 

1.4.8. Eğitim Bölgelerinin Oluşumu ve İşleyişi 

1.4.8.1. Eğitim Bölgesinde Yönetim 

Koordinatör müdür, eğitim bölgesi müdürler kurulunda alınan kararlar doğrultusunda eğitim 
bölgesini yönetir. Koordinatör müdür bu görevinden dolayı milli eğitim müdürüne karşı 
sorumludur. Birden fazla eğitim bölgesi bulunmayan il/ilçe merkezlerinde koordinatör 
müdürün görevini milli eğitim müdürü veya görevlendireceği milli eğitim müdür 
yardımcısı/şube müdürü yürütür. 

1.4.8.2. Koordinatör müdürün belirlenmesi 

Eğitim bölgesinde yer alan eğitim kurumu müdürleri arasından milli eğitim müdürlüğünce 
eylül ayından itibaren iki yıl süreyle bir asıl bir yedek koordinatör müdür görevlendirilir. 
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Zorunlu bir durum olmadığı sürece koordinatör müdür değiştirilemez. Bu görevin bitiminde 
milli eğitim müdürlüğünce başka bir eğitim kurumu müdürü koordinatör müdür olarak 
görevlendirilir. 

1.4.8.3. Koordinatör müdürün görevleri 

Koordinatör müdür; Eğitim bölgesi müdürler kurulu ile iş birliği içerisinde öncelikle eğitim 
bölgesinde bulunan; insan kaynağı, eğitim araç-gereci, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve 
sanatsal amaçlı kullanılacak fiziki kapasite, öğrenci sayıları, eğitim kurumlarında uygulanan 
öğretim programı türleri ve ders saati sayıları ile her türlü ihtiyaç ve fazlalıkların dökümünü 
ilgili eğitim kurumu müdürleri ile birlikte e-Okul ve MEBBİS sistemlerini de kullanarak alır ve 
gerekli tespitleri yapar. 

Kaynakların bölgede verimli, etkili ve ortak kullanımını sağlamak plan ve program yaparak 
uygulamalarla ilgili olarak eğitim bölgesi müdürler kurulu ile birlikte ders yılı sonunda bir 
rapor hazırlar ve milli eğitim müdürlüğüne sunar. 

1.4.8.4. Eğitim bölgesi müdürler kurulunun oluşumu 

Eğitim bölgesi müdürler kurulu; milli eğitim müdürü veya milli eğitim müdürünün 
görevlendireceği milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün yönetiminde eğitim 
kurumlarının müdürlerinin katılımı ile oluşur. Eğitim bölgesi müdürler kurulu, ders yılı 
başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Toplantılarda kararlar 
oy çokluğu ile alınır. İhtiyaç duyulması halinde milli eğitim müdürünün talebi veya 
koordinatör müdür ya da kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı talebi üzerine milli eğitim 
müdürünün uygun görmesiyle kurul toplantılarında alınan kararların ve varsa yeni gündem 
maddelerinin görüşülmesi amacıyla aynı esas ve usulle ara kurul toplantıları yapılır. 

Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar milli eğitim 
müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur ve eğitim kurumlarına duyurulur. Ayrıca 
toplantı tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dahil tüm üyeler tarafından imzalanır ve milli 
eğitim müdürlüğünce saklanır. Kurulun sekretarya işleri koordinatör müdür tarafından 
yürütülür. 

1.4.8.5. Eğitim bölgesi müdürler kurulunun görevleri 

Eğitim bölgesi müdürler kurulu eğitim bölgesinde; Eğitime ayrılacak kaynakların tespiti ile 
bunların bölgede verimli, etkili ve ortak kullanımı için program hazırlanması, eğitim kurumları 
arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi, dayanışmayı sağlamak 
suretiyle eğitimde kalitenin yükseltilmesi, eğitime ayrılacak tüm potansiyel kaynaklarının 
belirlenmesi ve seferber edilmesi, başta insan kaynağı olmak üzere eğitim kurumlarının ve 
sosyal tesislerin fiziki kapasitesi ve eğitim araç gereci gibi diğer kaynakların verimli, etkili ve 
ortak kullanımının sağlanması iş ve işlemleri yürütür. 
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1.4.8.6. Koordinatör müdürler kurulunun oluşumu 

Koordinatör müdürler kurulu; üç ve daha fazla eğitim bölgesi bulunan yerlerde, milli eğitim 
müdürü veya milli eğitim müdürünün görevlendireceği milli eğitim müdür yardımcısı/şube 
müdürünün yönetiminde il/ilçe koordinatör müdürlerinin katılımı ile oluşur. 

Koordinatör müdürler kurulu; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı 
sonunda duyurulacak gündem ile toplanır. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik 
halinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir.   

1.4.8.7. Koordinatör müdürler kurulunun görevleri 

Koordinatör müdürler kurulu; eğitim bölgesi müdürler kurulu toplantılarında gündeme 

alınacak konular ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin birlikteliği yönünde yapılması gereken 

hususları görüşür. 

Koordinatör müdürler kurulu eğitim bölgelerinde; eğitime ayrılacak kaynakların tespiti ile 

bunların bölgede verimli, etkili ve ortak kullanımı için program hazırlanması, eğitim kurumları 

arasında gerekli iş birliği ve koordinasyonun gerçekleştirilmesi, dayanışmayı sağlamak 

suretiyle eğitimde kalitenin yükseltilmesi, başta insan kaynağı olmak üzere eğitim 

kurumlarının ve sosyal tesislerin fiziki kapasitesi ve eğitim araç gereci gibi diğer kaynakların 

verimli, etkili ve ortak kullanımının sağlanması iş ve işlemlerini yürütür. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 
2.1. Giriş  

Modern toplumdaki dinamik değişiklikler, gençlerin eğitimi ve profesyonel hayata 
hazırlanmaları ile ilgili olarak eğitim sistemine bir dizi önemli zorluklar getirmiştir. Okul 
organizasyonu, mevzuatta belirtilen eğitim hedeflerini yerine getirmesi gerektiği için tüm 
eğitim politikalarının odak noktalarından biridir. Okul yapıları, işleyişi özel bir ilgi konusudur, 
eğitim öğretimin uygulandığı gerçek yerler olması sebebiyle eğitimin kalitesine daha çok 
dikkat edilir. Bu nedenle eğitim kalitesi, okul etkililiği ve okul yönetimi gibi konular hem 
araştırmacıların hem de politika yapıcıların ilgisini çekmektedir. Okullar çoğunlukla devlet 
tarafından finanse edildiğinden, gelecek nesillerin değerleri, bilgileri ve yetenekleri üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olduklarından, her zaman farklı izleme, kontrol, teftiş ve 
değerlendirme biçimleri geliştirilmeye çalışılmıştır.  
Okul ağlarının çok merkezli denetimi (polisentrik denetim), hali hazırda Portekiz ve 
Hollanda’da uygulanan, Kuzey İrlanda ve Bulgaristan’da ise proje kapsamında uygulanmış 
olan okul kalite değerlendirmesi sürecine ilişkin yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu modelin 
uygulanmasında Hollanda, Kuzey İrlanda, İrlanda, Portekiz ve Bulgaristan deneyimi, 
Türkiye’de uygulanan okul teftişi ve değerlendirmesi için mevcut prosedür ve uygulamaların 
yeniden gözden geçirilmesi ve uygulamanın mevcut koşulları ve ihtiyaçları ile ilgili daha 
güncel teftişlerin gerçekleştirilmesi için bir fırsat sunacaktır. Ayrıca çok merkezli denetim, 
özellikle kilit düzeyde öğretime katılan personel arasında iyi uygulamaları ve uzmanlığı 
paylaşmaları için daha fazla fırsat sağlaması, bireyler içinde daha etkili öz değerlendirme 
prosedürleri geliştirmek, ağlarda ve coğrafi alan genelinde özellikle eğitim ve öğretimin 
kalitesinin daha da iyileştirilmesine katkı sunması beklenmektedir. 
Çoklu okul ağlarında amaç, belirli eğitim reformlarının veya hizmetlerinin uygulanması, ortak 
mesleki gelişim, okul gelişimi, iyi uygulamaların ve/veya akran incelemelerinin değişimi veya 
çalışmanın verimliliğinin artırılması gibi toplu eylemler gerçekleştirerek ve ağ içinde toplu 
sonuca varmaktır. Okul ağlarında öğretme ve öğrenmenin sağlanması ve/veya iyileştirilmesi, 
tek bir okulun sorumluluğu yerine ağın ortak sorumluluğu haline gelir. Bu sorumluluğun 
yerine getirilmesi için oluşturulmuş çok sayıda kamu ve özel kuruluş, kurum ve daire 
resmi/gayri resmi düzenlemeleri kullanılır. 

2.2. Okul Değerlendirme Sistemleri 

Günümüzde birçok ülkede okul ve öğrenci sayılarındaki artışa paralel olarak eğitim öğretime 
ayrılan kaynaklar artmış durumdadır. Bu kapsamda birçok ülkede eğitim öğretim niteliğinin 
ve eğitime ayrılan kaynakların etkin ve verimli kullanımının değerlendirilmesi amacıyla 
yapılan yasal düzenlemelerle okul değerlendirmesini zorunlu hale getirilmiştir. Çoğu ülkede 
yaygın olarak kullanılan değerlendirme biçimi iç ve dış değerlendirmedir (Blok, Sleegers & 
Karsten, 2008; Godfrey, 2020; Nusche, Laveault, MacBeath & Santiago, 2012; OECD, 2013). 
Okulların iç ve dış değerlendirmesi hali hazırda uygulanmakta olan kalite güvence 
sistemlerinin bir parçası olarak görülmektedir (European Commission, 2015; Eurydice, 2015). 
Okulun değerlendirilmesine sistematik ve bütüncül bir bakış açısı kazandırmak için iç ve dış 
değerlendirmenin bir biri ile uyumlu olması önem arz etmektedir. 

2. POLİSENTRİK (ÇOK MERKEZLİ) DENETİM  
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Okullar toplumda öğrencilerin eğitim öğrenim yolu ile belirli yaş düzeylerinde yaşam 
becerileri kazandıkları, sosyalleştikleri kısaca nitelikli insan kaynağının yetiştirildiği yerler 
olarak görülmektedir. Toplumların çağın gerisinde kalmaması için okulların örgütsel, 
yönetsel, teknolojik ve ekonomik olarak desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir 
(Lezotte, 1992). Toplumsal değişim ve gelişimi sağlayacak yer olan okullarda eğitimin daha 
nitelikli hale gelmesi ve ilerlemesi için okulların sistematik ve bütüncül bir bakış açısı ile 
izlenmesi,  değerlendirmesi ve geliştirilmesi gerekir. Okul değerlendirmesi, okulların 
performansının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını içeren öğretmenler, öğrenciler, veliler 
ve varsa dış değerlendiricilerin katıldığı şeffaf ve işbirlikçi bir süreç olarak da görülmektedir. 
(Msezane, 2020).  
Okul değerlendirmesi, bir bütün olarak okulun kalitesini gözlemlemeyi ve iyileştirmeyi 
amaçlamaktadır. Okul değerlendirmesi, eğitim ve öğretim ve/veya okul yönetiminin tüm 
yönlerini içeren geniş çaptaki okul faaliyetleriyle ilgilidir (Eurydice, 2015). Okul 
değerlendirmesi sadece okulun mevcut performansını ortaya koyan bir süreçten ibaret 
değildir. Okul değerlendirmesi kaynak ayırımı ve okul geliştirmeyi destekleyecek değişim 
sürecinin bir parçası olarak görülmektedir. İç değerlendirme ve dış değerlendirme ile uyumlu 
bir değerlendirme süreci okulların etkili bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi, öğrenci 
öğrenmesinin sürekli iyileştirilmesinin temel araçlarından birisi olarak kabul edilmelidir. 
Okullar uygulamalarını nasıl geliştirecekleri konusunda kendi performansları hakkında geri 
bildirime ihtiyaç duyarlar. Değerlendirme ile okullar performansları hakkındaki bilgiye 
ulaşmış olurlar. Okulun değerlendirilmesi öğrenme ve öğretme, okul liderliği, eğitim 
yönetimi, okul çevresi ve insan kaynakları yönetimi gibi temel süreçlere odaklanmaktadır 
(OECD, 2013). Ayrıca okul değerlendirmenin okul iklimi, öğretmenler arası işbirliği, temel 
becerilere odaklanma, öğrenci gelişimini izleme ve değerlendirme, okul/yönetimsel liderlik, 
aile katılımı politikası ve yüksek beklentiler gibi unsurlarla ilişkili olduğu ifade edilmektedir 
(Creemers & Reezigt, 1996).  
OKUL DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI1 Mehmet Yaşar KILIÇ2 , 
Deniz GÜLMEZ3, Mustafa YAVUZ4 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi e-
ISSN:2146-5983 Yıl: 2021 Sayı: 58 Sayfa: 37-67 37 
Türkiye’de son on yıldır devam etmekte olan denetim sisteminin yapı ve işleyişindeki 
değişiklikler, okul eğitim sisteminin idari ve mali yönden yerinden denetimi, rehberlik ve iş 
başında yetiştirmenin önemine odaklanmıştır. Okulun eğitim standartlarına uygun eğitim 
verme işlevi, ulusal standartlar, velilerin ve öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçları arasındaki 
kesişimi bulma ve kamu kaynaklarının verimli bir şekilde harcanmasını sağlayan karmaşık ve 
kapsamlı bir işleve dönüşmeye başlamıştır. Teftiş, okul örgütlerinin özel bir kontrol ve dış 
değerlendirme biçimi olarak ortaya çıkar. Temel biçimde, bir okulun (bütün olarak veya bazı 
yönleri/faaliyetlerinin bir kısmı olarak) resmi olarak düzenlenmiş bir dış değerlendirmesi 
olarak tanımlanabilir. Teftiş, okulun önceden belirlenmiş standartları yerine getirmede ve 
eğitim kalitesini analiz etmede hesap verebilirliğini ve sorumluluğunu sağlamayı amaçlar. 
Teftiş, 'bir okulun belirli bir faaliyet döneminde sağladığı eğitimin kalitesinin eksiksiz, 
bağımsız bir uzman değerlendirmesinin hazırlanması ve iyileştirilmesi için kılavuzların 
tanımlanması süreci' olarak tanımlanabilir. Teftişin temel amacı, bir eğitim kurumu 
tarafından devlet eğitim standartlarının ne düzeyde karşılandığını belirlemek, eğitim 
kalitesinin değerlendirilerek analiz edilmesi, iyileştirilmesi, güçlü yanlarını ve iyileştirilmesi 
gereken yönlerini belirleyerek geliştirmeye yönelik rehberlikte bulunmaktır.  
Türkiye’de eğitim kurumlarının dış değerlendirmesi/denetimi ülkenin yönetim yapısından 
hareketle “merkezden denetim” ve “yerelden denetim” olmak üzere iki farklı denetim 
yapılanması üzerinden yürütülmektedir. Ulusal düzeyde tüm eğitim kurumlarının denetimi 
(yükseköğretim kurumları hariç) merkezden Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 
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yürütülmektedir. Yerelde eğitim denetimi 81 ilde Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde yer 
alan Eğitim Müfettişleri Başkanlıklarınca yürütülmektedir. 
Türkiye’de okul ve kurumların öz değerlendirme süreci yenilikçi bir uygulama olarak 2019 
yılında Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin Artırılması Projesi (METEK) kapsamında pilot 
uygulama olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. 1 Mart 2022 
tarihinde yürürlüğe konan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği ile tüm 
eğitim kurumlarında her yıl öz değerlendirme yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

2.2.1. Öz değerlendirme 

Okul öz değerlendirmesi, okulun kendini geliştirebilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için 
sürekli ilgili verileri toplayıp analiz etmesi sonucu kendisi hakkında kendi kendine yaptığı bir 
değerlendirmedir(Bozkuş, K. & Gündüz, 2013). Öz değerlendirme belirli periyotlar (bir veya 
iki yıllık) halinde sürekli tekrarlanan ve sürekli gelişimi hedefleyen genelde kurumların kendi 
isteği ile yaptığı kurum içi bir değerlendirme biçimidir. Dünyada ilk kez İngiltere’de 
uygulanmaya başlanan okul öz değerlendirmesi, daha sonraki yıllarda birçok ülkede 
benimsenerek uygulanan bir değerlendirme modeli olmuştur. Öz değerlendirmede amaç; 
ulusal ve uluslararası kalite ölçütlerine göre kurumların planlama yapması, çıktıların 
izlenmesi ve değerlendirilmesi, kurumsal kalite hafızasının oluşturulması ve kurumda iç kalite 
kontrol sisteminin kurulmasıdır.(MEB, https://ozdegerlendirme.meb.gov.tr/) 
Yapılan araştırmalar, okullarda kısa süre içinde yapılan dış değerlendirmelerin, eğitim 
kalitesini geliştirmede tek başına yeterli olmadığını (Bozkuş, K. & Gündüz, 2013) okullarda 
kalite gelişiminde sürekliliği sağlayacak dinamik mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunu 
göstermektedir. Simons (2013) okulların kalitesini geliştirmek için en iyi yollardan birisinin 
okul öz değerlendirmesi olduğunu belirtmektedir. Her yıl düzenli olarak yapılan okul öz 
değerlendirmesi, okul liderlerine okul gelişimi için önceliklerin belirlenmesine ve okul 
kalitesinin artmasına yönelik önemli veriler sunmaktadır. Ayrıca öğretmenler arasında 
işbirlikçi mesleki öğrenmenin teşvik edilmesine, öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarının 
artmasına yol açabilir (ET2020 Working Group Schools Raporu). Sürekli değerlendirme ve 
geliştirme mantığı içerisinde gerçekleştirilen öz değerlendirme döngüsü okul gelişiminde 
sürdürülebilirliği sağlar. Ancak okullardaki örgütsel körlüğün önüne geçilmesi için (Vanhoof, 
Petegem, 2007) öz değerlendirme dış değerlendirme (Kurum G, 2019) ve akran 
değerlendirmesi gibi diğer değerlendirme yöntemleri ile desteklenmelidir. 
İngiltere’nin eğitim denetiminden sorumlu kuruluşu OFSTED, okul öz değerlendirmesinin 
temel öğelerini şöyle belirlemiştir (MacBeath, 2006, s. 58): 
1. Akıllı hesap verebilirlik, okulun öğrencilerine ne kadar iyi hizmet ettiğiyle ilgili öngörüsüne 
ve gelişim önceliklerine dayandırılmalıdır. 
2. Güçlü öz değerlendirme okulun günlük uygulamalarıyla iç içe olmalıdır. 
3. Etkili öz değerlendirme öğrencilerin öğrenmeleri, başarıları ve gelişimleri ile ilgili en önemli 
soruları sormalıdır. 
4. Bu soruları cevaplamak için anlatan kanıtlardan yararlanmalı. 
5. Okulun ve öğrencilerin başarısını en iyi okulların başarısıyla karşılaştırmalı. 
6. Personeli, öğrencileri, velileri ve her seviyeden yöneticileri alakadar etmelidir. 
7. Okulun öğrencileri değerlendirip geliştiren ve personeli idare edip geliştiren yapılarını 
tamamlayıcı olmalıdır. 
8. Eyleme sebep olmalıdır. 
Türkiye’de okul ve kurumların öz değerlendirme süreci 2019 yılında Mesleki ve Teknik Eğitim 
Kalite Güvence Sistemi oluşturulması kapsamında mesleki eğitim kurumlarında pilot olarak 
uygulanmaya başlanmıştır. 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe konan Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği ile tüm eğitim kurumlarınca her yıl öz değerlendirme 
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yapılması ve öz değerlendirme raporunun bir örneğinin Eğitim Müfettişleri Başkanlığına 
gönderilmesi zorunlu tutulmuştur. Öz değerlendirme sürecinde kurumlara eğitim 
müfettişleri başkanlıklarınca gerekli rehberlik yapılır. Denetimlerde, kurumlarca yapılan öz 
değerlendirmeler ile önceki denetimler sonucunda getirilen önerilere göre hazırlanan gelişim 
planlarının uygulama durumu ve öğrencilerin öğretim programlarındaki kazanımlara ulaşma 
durumu ile kurum gelişimlerinin değerlendirilmesi esastır. 

2.2.2. Dış değerlendirme 

Dış değerlendirme, 'okulların faaliyetlerine doğrudan dahil olmayan kişiler tarafından 
üstlenilen değerlendirme' anlamına gelmektedir (Avrupa'da zorunlu eğitim veren okulların 
değerlendirilmesi, Eurydice 2004:11). Dış değerlendirme bir rehberlik faaliyeti olarak okul 
gelişimine katkı sağlar. Kurumda kalite kültürünü oluşturmanın yanı sıra öz değerlendirmenin 
etkinliğini ölçmek için kullanılan şeffaf bir araçtır. Dış değerlendirmeden gelen veriler 
doğrultusunda eğitim kurumlarının hizmet kalitesini en iyi seviyeye çıkararak kamu 
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.(MEB, 
https://ozdegerlendirme.meb.gov.tr/). Okulun iç değerlendirmesi veya öz değerlendirme ise, 
“okulun faaliyetlerine doğrudan katılan (okul müdürü veya öğretim ve idari personeli veya 
öğrencileri gibi) veya bu faaliyetlerden doğrudan etkilenen kişi veya gruplar tarafından 
yapılmaktadır. 
Avrupa’da birçok ülkede merkezi veya yerel denetleme kurulları okul dış 
değerlendirmesinden sorumludur. Dış okul değerlendirmesinin yapıldığı 31 eğitim sisteminin 
27’sinde, genellikle “denetleme kurulu” adı verilen, merkezi/üst düzey bir organ bu 
değerlendirmeden sorumludur. Danimarka, Litvanya, İzlanda ve Türkiye’de, dış okul 
değerlendirmesine ilişkin sorumluluklar, merkezi ve bölgesel ya da yerel düzeyde örgütlenen 
denetim kurulları arasında paylaştırılır. Estonya, Macaristan, Avusturya ve Polonya, okul 
değerlendirmesinin uygulanmasından sorumlu bölgesel ve alt-bölgesel organlar 
bulunmaktadır. Son olarak, Estonya, Slovakya, Birleşik Krallık (İngiltere, Galler ve İskoçya) ve 
Makedonya’da, okulların dış değerlendirilmesi yerel yönetimler ya da bölgesel okul 
kurucuları, merkezi (ya da bölgesel) düzeyde olan bir organ tarafından gerçekleştirilir. Çoğu 
ülkede, bir öğretmen ya da idari bir görevde öğretim yeterliliği olan ve bir okulda belli bir yıl 
mesleki deneyimi bulunan kişiler dış değerlendirici olmak için bu işe başvurabilir. Bazı 
ülkelerde de, eğitim, araştırma ya da psikoloji gibi alanlarda kazanımları olan, geniş çapta 
yeterlikleri ve daha çeşitli meslek geçmişleri olan adaylar dış değerlendiriciler olabilir.  
Okul dış değerlendirmesinde kullanılan kriterler genellikle çoğu ülkede standartlaşmıştır. 
Okul dış değerlendirmesinde değerlendiriciler, eğitim ve idari görevleri, öğrenci sonuçlarını 
ve düzenlemelere ilişkin uyumu kapsayan bir dizi geniş çaptaki okul faaliyetlerine odaklanır. 
Çalışmalarını desteklemek için değerlendiriciler, dış değerlendirme standartları yanında aynı 
zamanda iyi bir okulu tanımlayan standartları içeren ve merkezi olarak hazırlanan dış 
değerlendirme çerçevesi de kullanırlar. Değerlendirilen faaliyetlerin kapsam ve türlerindeki 
farklılıklara rağmen, Avrupa'da okul dış değerlendirmesinin uygulanması, üç temel aşamadan 
oluşan homojen bir yapı üzerine kuruludur: (1) analiz; (2) ziyaret ve (3) raporlama. Dış 
değerlendirme gerçekleştirilen tüm ülkelerde değerlendirme sürecini yansıtan prosedürler 
vardır. 
Türkiye’de eğitim kurumlarının/okulların dış değerlendirmesi/denetimi Ulusal düzeyde 
merkezden Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından; yerelde ise 81 ilde Milli Eğitim Müdürlükleri 
bünyesinde yer alan Eğitim Müfettişleri Başkanlıklarınca yürütülmektedir. 
Akreditasyon: Bir öğretim kurumunun ya da öğretim kurumu tarafından uygulanmakta olan 
herhangi bir programın, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına 
(kalite, verimlilik, etkinlik vb.) sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlayan ve böylece 
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öğretime talepte bulunanlar ve aynı zamanda kamuoyu nezdinde güven tesis etmeye yönelik 
bir sistemdir. Akreditasyon: hem öğretim kurumunun kendi kendini dönemsel olarak öz 
değerlendirmesine hem de öğretim kurumunun kurum dışı bağımsız akreditasyon ajansları 
tarafından dönemsel değerlendirilmesine imkân veren bir gönüllü kalite güvence sürecidir. 
[II] [II Deniz Akıncı, Açık ve Uzaktan Eğitimde Akraditasyon: Moocs, 2. Açık ve Uzaktan Eğitim Ulusal Vizyon 
Çalıştayı, 2014.] 

2.2.3. Akran Değerlendirmesi 

Akran değerlendirmesi daha çok öğretmenler tarafından sınıf içinde uygulanan etkinliklerin 
değerlendirilmesi amacıyla öğrencilere uygulanan bir değerlendirme yöntemidir. Akran 
değerlendirme aynı sınıfta öğrenim gören, aynı iş yerinde çalışan veya aynı eğitim 
kurumunda benzer statüde olanların birbirlerinin çalışmasını, öğrenme ürünlerini, ortaya 
koydukları ürünlerin miktarını, değerini, kalitesini; akranlarının seviyesinin ve başarısının 
değerlendirdiği bir düzenlemedir. Bu düzenlemeyle, değerlendirme yapan ve değerlendirilen 
kişilere karşılıklı veya yüz yüze bir değerlendirmeyle zengin geri bildirimler sağlanmaktadır 
(Topping, 2009). Bu işlevselliğinden dolayı da akran değerlendirme bir öğretim stratejisi 
olarak farklı meslek gruplarında ve bu meslek gruplarının birçok alanın yanı sıra, eğitim 
öğretime, iş dünyasına, bilime, mühendisliğe ve sağlığa kadar birçok farklı alanda yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır (Tsai, Lin ve Yuan, 2002)  
Dr. Mehmet Demir Akran Değerlendirmenin İlkokul Öğretim Programlarında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 
KEFAD Cilt 19, Sayı 1, Nisan, 2018 
Okul dış değerlendirme aracı olarak akran değerlendirmesi, öğretmenler veya okul 
müdürleri, öğretmenler ve diğer uzmanlar dahil olmak üzere farklı okullardan değerlendirme 
ekipleri tarafından yürütülen yenilikçi bir değerlendirme modelidir. Bu tür bir dış 
değerlendirme, değerlendirilen tarafların mesleki gelişimleri için birbirlerinden fayda 
sağladığı ve desteklediği bir model olarak algılanmaktadır. Bu nedenle akran değerlendirmesi 
değerlendirilenler açısından dış denetime kıyasla değerlendiriciler açısından daha olumlu 
algılanmaktadır. 

2.3. Yeni Bir Denetim Modeli Önerisi: Okul Ağları ve Denetimi 

Avrupa genelinde Eğitim Müfettişlikleri, merkezi olmayan bir eğitim sistemine uyan yeni 
denetim yöntemleri ve modelleri geliştirmektedir. Bu tür sistemlerde okullar ve diğer hizmet 
sağlayıcılar, kapsayıcı eğitim sağlamak veya daha yerelleştirilmiş okul toplulukları ile okullara 
özgü iyileştirme modelleri geliştirmek ve uygulamak için okul ağları üzerinde çalışırlar. 
Bazı eğitim sistemleri, birden fazla aktörün okulları yönlendirmede ve yönetmede aktif rol 
aldığı daha merkezi olmayan karar verme sürecine doğru ilerledikçe, Eğitim Müfettişliklerinin 
görev ve sorumlulukları da değişmektedir. Bu çalışmada Kuzey İrlanda, İrlanda, Portekiz, 
Hollanda, Bulgaristan ve Türkiye’deki denetim çerçeveleri ve yöntemlerine ilişkin örnekler 
açıklanmakta ve bu modellerin okulların ve okul ağlarının iyileştirilmesi üzerindeki etkisi 
incelenmektedir. 
Son yıllarda kamu kurumları artan sosyal sorunları yerel düzeydeki farklı paydaşlarla olan 
ilişkilerini ve etkileşimlerini geliştirerek çözüm bulmaya odaklanmıştır. Özellikle kamu 
hizmetlerinde karar alma süreçlerine dahil olan paydaşların kapsamını genişletme eğilimi, 
doğal olarak kamu yönetiminde yerel yönetimlerin güçlenmesine (ademi merkeziyetçilik 
eğilimi) yol açmaktadır.  Avrupa'da, kamu yönetiminin yerelleşmesinin bir sonucu olarak okul 
sistemlerinin yerelleşmesi, okulların artan özerkliği ile birlikte, kademeli olarak okul ağları ve 
okulların karar verme sürecine kalite iyileştirmesini destekleyen diğer paydaşlar katılmaya 
başlamıştır. (Hooge ve diğerleri 2012, Ehren ve diğerleri, 2016'da alıntılanmıştır). Okullar ve 
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ağdaki diğer katılımcılar arasındaki işbirliği sonucu, okulların sorunlara etkin bir şekilde 
çözüm önerisi geliştirmesi ve kaliteli bir eğitim sistemi oluşturması beklenmektedir. 
Okul değerlendirmesi, eğitim sürecinde okulun performans kalitesini artırma girişiminde itici 
bir güç haline gelmiştir. Belli bir kalite eşiğine ulaşan birçok ülkedeki eğitim sistemlerinin 
daha yüksek başarıyı hedeflemediği, öğretme ve öğrenmelerinde yenilik yapmada başarısız 
oldukları söylenebilir (Brown ve diğerleri, 2016). Bu bağlamda, Barber ve ark. (2010). “İyiden 
mükemmele” doğru sıçramayı sağlayacak mekanizmalardan birinin, okul ağları oluşturma 
sürecinden geçtiğini belirtmektedir. Rincón-Gallardo ve Fullan (2016) tarafından tartışıldığı 
gibi, “etkili ağların gücü, yalnızca okullarda öğretme ve öğrenmeyi geliştirme 
potansiyellerinde değil, daha da önemlisi, tüm sistemlerde olumlu değişimler yaratmaktadır” 
( Berber ve ark. 2010). Çok merkezli denetimin temel varsayımı, okullar belirli bir kalite 
eşiğine ulaştığında, okul kümeleri ve dış kuruluşlar arasında koordineli, işbirliğine dayalı bir 
işbirliği yoluyla daha da iyileşebilecekleridir. 
Farklı sorunları çözmek ve örgütlerin daha etkili işleyişi için ağ kapasitesini inceleme eğilimi, 
eğitim dahil farklı sosyal alanlarda 'çok merkezli' bir yapı ve işleyiş tarzının ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. 'Çok merkezli' yapılar, birbirinden nispeten bağımsız olan ve karar verme 
için birden fazla 'merkeze' sahip olan sosyal sistemleri ifade eder. Böyle bir yaklaşım içinde, 
farklı katılımcılar, okul kalitesini ve sağladığı eğitimin kalitesini tanımlamada, düzenlemede 
ve şekillendirmede önemli rollere sahiptir (Ostrom ve diğerleri, 1961, aktaran Ehren ve 
diğerleri, 2016). Çok merkezli yapılı rejimlerde, devlet tek otorite merkezi değildir ve diğer 
katılımcılar da buna katılır. Eğitimin karmaşık doğası ve çeşitli yerel, ulusal ve küresel 
faktörlere bağımlılığı göz önüne alındığında, araştırmacılar ve profesyoneller, ilgilerini, 
eğitimi optimize etmek ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak için okul 
ağlarının oluşturulmasına ve düzenlenmesine giderek daha fazla yöneltmektedir. Eğitim 
ağları veya okul ağları, nispeten yeni analiz ve çalışma konularıdır. Ancak bu ilgi, ağların 
yeterince bilinmesi, anlaşılması ve potansiyellerini tam olarak kullanması için pratik 
ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Muijs ve arkadaşlarına göre (2010, Networks of Schools 
Theory, Research and Methodology, 2014), eğitimdeki ağlar aşağıdaki kriterlere göre 
tanımlanabilir:  
1. Hedefler ve faaliyetler  
2. Zaman ölçeği  
3. Gönüllülük veya zorlama  
4. Güç ilişkileri  
5. Ağ yoğunluğu  
6. Dış katılım – eğitim kurumu olmayan katılımcılar ve bunların katılımı  
7. Coğrafi yaygınlaşma 

Okul etkinliğini ve sonuçlarını iyileştirmek için bir araç olan Polisentrik modelin odak noktası, 
bir ağ bağlantısı ile okul ittifakı üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmaktır. Hemen 
hemen tüm eğitim sistemlerinde, yerel eğitim ağları kurmak ve teşvik etmek giderek daha 
fazla teşvik edilen bir araç olmuştur (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü [OECD], 2015). 
Bu tür ağların oluşturulması için kapsayıcı zorunluluk, eğitimin giderek karmaşıklaşan 
taleplerine cevap veremeyen veya bunlarla baş edemeyen merkezi, hiyerarşik komuta ve 
kontrol sistemlerinde sınırlamaların olmasıdır (OECD, 2012). Eğitim ağlarının çekiciliği, sıklıkla 
birbiriyle örtüşen birkaç kavram üzerine kuruludur. Yerel düzeyde ağlar, daha fazla yeniliğe 
ihtiyaç duyan (Smith & Wohlstetter, 2001) ve tek başına çalıştıklarında gelişme kapasitesine 
sahip olmayan okullar için iyileştirmeyi hızlandırma potansiyeline sahiptir (Wohlstetter, 
Malloy, Chau ve Polhemus, 2003). Ağlar, coğrafi bir konumda insani ve fiziksel kaynakların 
verimli kullanımına potansiyel olarak izin verebildikleri için çekicidir (Ehren & Godfrey, 2017). 
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Bu tür ağların toplu kitlesi, yalnızca okullarda ve yerel topluluklarda değil, aynı zamanda tüm 
eğitim sistemlerinde de yenilik ve değişim için bir katalizör görevi görebilir (Barber, Chijioke 
ve Mourshed, 2010; Rincón-Gallardo ve Fullan, 2016). Başka bir deyişle, ağlar, Hargreaves ve 
Fullan'ın (2012) "profesyonel sermaye" olarak adlandırılan kavramın "sosyal", "insan" ve 
"kararsal" boyutlarını toplu olarak geliştirme potansiyeline sahiptir. Ayrıca, ortak 
değerlendirme aracılığıyla eğitim sağlanmasıyla ilişkili maliyetleri azaltma potansiyeline de 
sahiptirler (Department of Education and Skills [DES], 2018a).  
Bu fikirler, topluca “yeni kamu yönetişimi” olarak bilinen etkili teorilerle tutarlıdır (Morgan & 
Cook, 2015), ve sonuç olarak, Avrupa genelindeki ülkelerde ve başka yerlerde önemli 
miktarda eğitim ağları ortaya çıkmıştır (Azorín ve Muijs, 2017). Örneğin Hollanda örneğinde, 
özel ve genel okulların kapsayıcı bir eğitim sağlamak için birlikte çalışmasına izin vermek için 
eğitim ağları kurulmuştur (Janssens & Ehren, 2016). Ayrıca İspanya'da Barselona şehrindeki 
gibi öğrencilerin devamsızlığını azaltmak için kurulmuşlardır (Díaz-Gibson, Civís, Daly, Longás 
ve Riera, 2017). Daha uzaklarda, Şili'de, okul müdürleri ve yöneticileri arasında okullardaki en 
iyi uygulamaları ve stratejileri paylaşmaları için ülke genelinde okul geliştirme ağları 
kurulmuştur (González, Pino ve Ahumada, 2017). Farklı değerlendirme standartları ve 
yönetişim yapılarına sahip, ancak benzer hedeflere sahip, başka bağlamlarda kurulmuş 
birçok eğitim ağı örneği vardır (Hargreaves ve Fullan, 2012; Lieberman ve McLaughlin, 1992; 
McCormick, Fox, Carmichael ve Procter, 2010). 
Eğitimdeki ağların çeşitliliği tam olarak tanımlanamaz ve sınıflandırılamaz. Okul ağları, belirli 
bir bağlamda veya sınırlı kaynaklarla karşılanması gereken çeşitli faktörlerin, koşulların, 
nedenlerin ve ihtiyaçların etkisi altında ortaya çıkar, gelişir ve dönüşür. Ancak eğitimde 
ağların farklı biçimlerde varlığı bir gerçektir ve bu da eğitim sistemlerinde âdemi 
merkeziyetçilik süreçlerinin ve eğitim müfettişleri üzerindeki etkisinin akılda tutulması 
gerekliliğini tanımlar. Bu gerçekliğin denetimlerin yaklaşımlarını, şeklini ve 
gerçekleştirilmesini etkilediğine şüphe yoktur. Teftişler, teftişin artık sadece bireysel okula 
odaklanmadığı, aynı zamanda belirli bir ağdaki diğer okullar ve ortaklarla etkileşimini de 
dikkate aldığı ve okulların işleyişini ve etkilerini incelediği 'tek merkezli'den 'çok merkezli' 
moda dönüşmeye başlamıştır.  
Eğitim Ağlarının Yükselişi 
Feys ve Devos (2014) “politikacılar ve okul yöneticileri arasında ağ, ortaklık ve işbirliği gibi 
terimleri kullanmaya yönelik giderek artan bir eğilim olduğunu” belirtmektedir. Hertting ve 
Vedung (2012), “değerlendirme ve ağ yönetişiminin her ikisinin de kamu politikasında en 
popüler 10 kavram arasında yer aldığını” belirtmektedirler. 
Diaz-Gibson ve diğerleri (2014: 180), Daly ve Finnigan’a (2010) atıfta bulunarak; “eğitim 
gelişimini destekleyen ağlar fikri henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen eğitimin 
ilerlemesine ivme kazanmaktadır”.  Bir eğitim ağının parçası olmanın faydalarına işaret eden 
artan kanıtlar göz önüne alındığında, bu şaşırtıcı değildir. Bu faydalar arasında; gelişmiş 
öğrenme, kaynakların verimli kullanımı, yüksek inovasyon kapasitesi ve sistem genelinde 
iyileştirme yer alır (Chapman, 2008; Chapman ve Hadfield, 2010; Hands, 2010; Muijs ve 
diğerleri, 2011). Sonuç olarak, eğitim ağları ve özellikle resmileştirilmiş eğitim ağları, Avrupa 
genelindeki ülkelerde ortaya çıkmaya başlıyor. Bu ağlar, coğrafi konumdaki okullar arasında 
öğretme ve öğrenmenin bir yönünü geliştirmek için akran desteği ve işbirlikçi planlama gibi 
benzer işlevlere sahiptir  (Ehren ve diğerleri, 2017). Ancak, bir eğitim ağının parçası olmak 
her zaman gelişmeyi garanti etmez. 
Ağ teorisi akademisyenleri; ağ hedefinde konsensüs sağlanması, amaç ve kimlik oluşumu, 
karşılıklılık ve güven gibi verimli ve sürdürülebilir ağları destekleyen yol gösterici ilkelere de 
gereken önemin verilmesi gerektiğini öne sürüyorlar (Provan ve Kenis, 2008; Chapman ve 
Hadfield, 2009, 2010; bkz. Moolenaar, 2010 Daly ve Finnigan, 2012). Daly ve Finnigan (2010) 
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tarafından başarılı eğitim ağları için temel koşulları; sık ve yaygın iletişim, ortak anlayış ve 
amaç, ortak zorlu çalışma, örtülü ve açık bilginin transferini sağlayan güvene dayalı ilişkiler 
olması gerektiği belirtilmektedir. 
Çok merkezli denetim, okul faaliyetlerinin ve sağladıkları eğitim kalitesinin yalnızca dış 
denetimler tarafından baskı yapıldığında değil, aynı zamanda okul grupları, topluluklar ve 
müfettişlik arasında işbirliğine dayalı bir değerlendirme süreci içinde gelişebileceği kavramına 
dayanmaktadır. Çok merkezli bir bakış açısıyla okul teftişleri/denetimleri, okulların ve okulları 
etkilemek için bilgi, imkan ve diğer kaynakları kullanan farklı aktörlerin oluşturduğu bağımsız 
ağlarının dış değerlendirmeleri olarak görülebilir (Ehren ve diğerleri, 2016). Bu dış 
değerlendirmeler, ulusal/yerel bir otoriteden yetki alan okul dışındaki yetkililer tarafından 
üstlenilir ve aşağıdakileri dikkate alır:  
1. Okulların ve ağdaki çeşitli paydaşların okul kalitesine bakış açısı: okullara ve paydaşlara 

geri bildirimi.  
 İyi uygulamaların yayılması, 
 Değişim için ortak gündem oluşturulması.  

2. Ağdaki okullar ve paydaşlar arasındaki işbirliğinin kalitesi.  

3. Ağdaki tüm okullara ve paydaşlara yapılan ziyaretlerin koordinasyonu. Çok 

merkezli bir denetimin bazı temel özellikleri arasında (bunlarla sınırlı olmamak üzere) yer alır 

(Ehren, et al., 2016). 

Hollanda eğitim ağları örneğinde, Prenger, Poortman ve Handelzalts (2018)’ın tarafından 
yapılan analizlerde sadece 'okul ağlarının öğretmenlerin bilgi, beceri, tutum ve uygulama 
becerilerinin gelişmesinde orta derecede olumlu etkileri olduğu bulunmuştur. Chapman 
(2008) tarafından İngiltere'deki 80 eğitim ağında yapılan okul gelişimi analizi araştırmasında, 
araştırmaya katılan okulların sınav performansında önemli bir artış olmadığı belirlenmiştir. 
Benzer şekilde, İngiltere'deki Ağda Öğrenen Topluluklar (Network Learning Community) 
girişimi üzerinde Sammons, Mujtaba, Earl ve Gu (2007) tarafından yapılan analizde şu sonuca 
varmıştır: 'bazı okullar ve ağlar bir dizi çıktıda belirgin bir gelişme gösterirken, NLC ağının 
kazanım sonuçları üzerinde genel bir etkisi yoktur; ancak ağlar içinde ve arasında okul 
düzeyinde önemli farklılıklar vardır’ . 
Diğer araştırmalara göre; örneğin gelişmiş içerme (Chapman & Hadfield, 2010), akran 
öğrenimi (Muijs, West & Ainscow, 2010) ve artan inovasyon kapasitesi (Glazer & Peurach, 
2013) gibi konularda araştırmacılar ağ sonuçlarının olumlu etkileri olduğu konusunda 
görüşbirliğindedir. Kuzey İrlanda'daki Batı Belfast örneğinde, okul ağlarının okul dışı 
destekleri iyileştirmek için karar alma süreçlerinin iyileşmesinde ve ilkokuldan ilköğretim 
sonrası okullara daha iyi geçiş sağlanmasına açık bir etkisi olmuştur (Brown, McNamara & 
O'Hara, 2015). Hargreaves ve Fullan (2012), Çin'in Şangay bölgesinin PISA/OECD okuryazarlık 
testi puanlarında nasıl en yüksek performans gösteren ülkelerden biri haline gelmesinin 
nedenlerinden birinin, yüksek kapasiteli okulları daha düşük kapasiteli okullarla eşleştirmek 
ve yargılayıcı olmayan bir ilişki içinde birlikte çalışmalarını sağlamak olduğunu savunarak, 
okul ağlarının bir başka umut verici potansiyelini açıklamıştır. Genel olarak bu araştırmacılar, 
literatürde rapor edilmiş etkili ağların dikkatli bir şekilde tasarlandıklarında ve önceden 
tanımlanmış koşullara (ağın değerlendirme kapasitesi ve standartları, hedef ve fikir birliği, 
amaç ve kimlik, karşılıklılık ve güvence) dayandıklarında etkili ve başarılı oldukları konusunda 
hemfikirdirler.  
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2.3.1. Okul Ağlarının Çok Merkezli Denetimi ve Eğitimin Yönetimi: Teorik Bir Bakış  

Okul denetimi üzerine yapılan araştırmalar (Altrichter ve diğerleri, 2016; Brown ve diğerleri, 
2017, 2018; Gustafsson ve diğerleri, 2015; McNamara ve O'Hara, 2012) ve bir bütün olarak 
denetim literatüründe (Ehren ve diğerleri, 2013; Ehren ve Visscher, 2008),  denetimin temel 
görevi olarak hesap verebilirlik ile gelişmeyi desteklemek arasında sürekli bir tartışma 
olduğunu ortaya koymaktadır (Hopkins ve diğerleri, 2016; Nevo, 2010). Brown ve diğerleri 
(2018), Ehren ve diğerleri, (2013), McNamara ve O'Hara (2012) tarafından tek okul 
teftişlerinin etkisi üzerine yapılan araştırmalarda, okul teftişinin hem hesap verebilirlik hem 
de iyileştirme için yararlı bir araç olduğu ifade edilmektedir. Araştırma ayrıca, hiçbir okulun 
tek başına üstesinden gelemeyeceği sorunlar olduğu için  bireysel okullarda okul geliştirme 
olanaklarının sınırlılıkları da vurgulanmaktadır. Bu tür sorunlarla ilgili olarak, iyileştirmenin en 
iyi şekilde diğer okullar ve eğitim kurumları, işverenler ve sosyal hizmetler gibi diğer kurum 
türleri ile işbirliği yoluyla sağlanabileceği (Chapman, 2019), bu nedenlerden dolayı, okulları 
ve diğer paydaşları ağlarlar la birbirine bağlama fikri etkili olmuştur (Díaz-Gibson ve diğerleri, 
2017), ancak ağların potansiyellerini gerçekleştirebilmesi için işbirliği, bilgi alışverişi ve 
değerlendirme mekanizmalarının olması gerekir (DíazGibson ve diğerleri, 2017; Janssens ve 
Ehren, 2016).  
Çok merkezli denetimde, denetim kurullarının h esap verme yetkisine sahip olup olmadığını 
veya tamamen destekleyici ve geliştirici bir rol üstlenip üstlenmediğini belirlemenin ağın 
türüne ve durumuna bağlı olduğunu söylemek makul görünmektedir. Örneğin, çok merkezli 
denetimler için hesap verebilirlik yetkileri konusu, finanse edilen ve finanse edilmeyen ağlar 
için fark edilir şekilde farklı hale gelmektedir (Ehren ve diğerleri, 2017).  Ayrıca, çoğu ağın 
fedakâr ve işbirlikçi doğası nedeniyle ağda yer alan kurum ve kişiler ağ yönetişimi ve hesap 
verebilirlik perspektifinden değerlendirme konusunda isteksizlik olabilir.  Provan ve Kenis 
(2008) tarafından belirtildiği gibi, ağları inceleyen pek çok kişi arasında resmi kontrol 
mekanizmalarını tartışmak için bir miktar isteksizliğin olduğu söylenebilir. Ortak bir varsayım, 
ağlar genellikle işbirliğine dayalı düzenlemeler olduğundan, hiyerarşi ve kontrol anlamına 
gelen yönetişime uygun olmadığı şeklindedir.  Lima (2010) ayrıca eğitimde ağların başarısızlık 
oranlarına ilişkin bir çalışma eksikliği olduğunu öne sürmektedir ve yine de eğitim 
uygulamasının ayrılmaz bir parçası olarak okuldan okula ağ kurma konusunda sürekli bir istek 
olduğunu belirtmektedir. Lima'nın (2010) gözlemlediği gibi, bir ağ hakkında doğal olarak 
olumlu veya olumsuz hiçbir şey yoktur:   esnek ve organik ya da katı ve bürokratik, 
özgürleştirici ve güçlendirici, sıkıcı ve engelleyici veya demokratik olabilir, ancak ağlar belirli 
çıkarların egemenliğinde de olabilir.  
Okul denetiminin etkisine ilişkin araştırmalar öncelikle bireysel okullara odaklanmıştır 
(Brown, 2013; Brown ve diğerleri, 2017; Dedering ve Muller, 2011; Ehren ve diğerleri, 2013; 
Gustafsson ve diğerleri, 2015; Hallinger ve Heck, 1996; Leithwood ve diğerleri, 1999; 
McNamara ve O'Hara, 2012; Witziers ve diğerleri, 2003). Araştırmaların çoğu, afişe etme 
veya mali cezalar gibi komuta, kontrol ve hesap verme mekanizmalarının doğrudan 
etkilerinin aksine okulların, denetimin dolaylı etkileri (geri bildirimi kabul etme, beklentileri 
belirleme ve okulun öz değerlendirme kapasitesini geliştirme) yoluyla daha fazla geliştiğini 
öne sürmektedir. Literatürde okul ağlarının denetimine ilişkin çok az bilgi vardır, çünkü 
muhtemelen daha yeni oluşturulmaları, iyileştirmeye yönelik dar, bireysel okul temelli 
yaklaşımların sınırlamaları netleştikçe, ağlar aracılığıyla değişimi yönlendirme kavramına 
doğru önemli bir kayma olacaktır (Muijs ve diğerleri, 2010). 
Çok merkezli denetim uygulaması aşağıdaki faaliyetleri içermektedir: 

 Ağ içinde değişim için ortak bir gündem üzerinde anlaşma sağlanması; 
 Eğitim ağındaki tüm okullara ve diğer kuruluşlara ziyaretlerin planlanması; 
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 Ağ üyeleri arasındaki işbirliği girişimlerinin kalitesinin incelenmesi; 
 Okulların ve çeşitli paydaşların okul kalitesine ilişkin değişen bakış açılarını dikkate 

alınması; 
 Ağın önceki çok merkezli denetimlerden gelen tavsiyeleri uygulanmasını sağlayan 

kalite güvencesi (uygulama düzeyi); 
 Diğer okullarda ve ağlarda en iyi uygulama unsurları hakkında paydaşlara geri bildirim 

sağlanması (Ehren ve diğerleri, 2017; ETI, 2010b). 

Çok merkezli bir bakış açısıyla okul denetimleri; geri bildirim sağlamak, iyi uygulamaları 
yaymak ve nihayetinde ağ içinde değişim için ortak bir gündem üzerinde anlaşmaya varmak 
için (Brown ve diğerleri, 2015) birbirine bağlı paydaş ağlarıyla birlikte ağa bağlı okulların dış 
değerlendirmeleridir. Teorik önerme, çok merkezli incelemenin etkili ağ oluşturma için bir 
etkileştirici ajan veya katalizör olarak hareket edebileceği yönündedir. 

2.3.2. Okul Ağları ve Okul Ağlarının Çok Merkezli Denetimine İlişkin Farklı Ülke 
Uygulamaları  

2.3.2.1. Kuzey İrlanda Okul Ağları ve Denetimi 

Kuzey İrlanda’da okul ağları/kümeleri deneyimi 2010 yılı öncesi kurulan ilköğretim sonrası 
okul (özel okullar dahil) kümelerinden oluşan gönüllü Bölgesel Öğrenme Toplulukları 
(BÖT'ler) kurulmasına dayanmaktadır. Şu anda, Kuzey İrlanda'da Eğitim Bakanlığı (DENI, 
2010) tarafından “BÖT'ler, bir alandaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak, kaliteye 
odaklanmak, iyi uygulamaları paylaşmak, planlama ve işbirliği yapmak için faydalı olabilen 
gönüllü okul birlikleri” şekilde tanımlanan 30 BÖT bulunmaktadır. BÖT'ler geniş ve dengeli bir 
müfredat sağlamak ve Yetkilendirme Çerçevesi’nin gerekliliklerini yerine getirmek için 
gönüllü olarak birlikte çalışırlar. 
Yetkilendirme Çerçevesine göre, okulların öğrencilere Temel Aşama 4'te minimum 24 
derse/kursa ve 16 sonrası minimum 27 kurs derse/kursa erişim sağlamasını gerektirir. Bu 
ağların temel amacı, öğrencilerin birden fazla kurumda ders almalarını sağlamak için gereken 
esneklik düzeyini sağlamaktır. Ayrıca bu ağların doğası gereği coğrafi olduğu ve ilçelerle, bu 
durumda Batı Belfast ile bağlantılı olduğu sonucu çıkar. 
Misyon beyanında “iyileştirmeyi teşvik etmeyi” vurgulayan Kuzey İrlanda Eğitim ve Öğretim 
Müfettişliği (ETI) tarafından yürütülen denetimlerde, eğitim sisteminin farklı 
aşamaları/sektörleri arasında bir dizi denetim modeli kullanır.  Farklı denetim çerçeveleri 
mevcut olmasına rağmen, çoğu durumda denetim bireysel okullara odaklanır. ETI tarafından 
yapılan tekli okul denetimlerinde bir okul iyi bir denetim sonucuna ulaşırsa; yapılacak bir 
sonraki denetimde daha çok okulun kendi öz değerlendirme sürecine vurgu yapılan daha az 
yoğun bir denetim gerçekleştirilir.  Öte yandan, iyileştirme için acil alanların belirlendiği 
durumlarda, okulun FIP (Resmi Müdahale Süreci) olarak adlandırılan örneğin “yönetimin 
yeniden yapılandırılması, okul içinde liderlik ve yönetim; okulun komşu okulla birleştirilmesi” 
gibi sonuçları olan kararları alınabilir. Bununla birlikte, bir coğrafi alan boyunca okul ağları 
söz konusu olduğunda, ETI tarafından farklı bir denetim modeli (bölge tabanlı denetim) test 
edilmiştir. 
Bölge Bazlı Denetimler  
Kuzey İrlanda'da, bölge bazlı teftişler 2005'ten beri mevcuttur. Bölge teftişleri, bir coğrafi 
alandaki farklı düzeyde eğitimin belirli bir yönüne odaklanır. ETI’nin ifade ettiği gibi (2005), 
tüm teftişlerin amacı gelişmeyi teşvik etmektir. Bölge bazlı teftişinin amacı ise belirli bir 
coğrafi alanda eğitim ve öğretim hizmetlerinin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini 
değerlendirmektir. 
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Öğrencilerin yararına çalışan tüm kuruluşların, tüm öğrenciler için etkili geçişler ve daha 
tutarlı bir deneyim sağlamak için birlikte çalışma yollarını keşfetmeye devam etmesi 
önemlidir. Alan bazlı denetimlerin odak noktası değişebilir. Ancak, daha yakın tarihli alan 
denetimlerinde (ETI, 2010a, 2010b), denetimin odak noktası özellikle bölge içindeki eğitim ve 
öğretim için stratejik planlama, gençler için öğrenme kalitesi ve gençler için geçiş 
düzenlemelerinin etkinliği ile ilgilidir. Bu teftişler sırasında ETI, belirli bir alandaki eğitim 
sağlayıcılarının temsili bir örneğini ziyaret eder. Öğrenci devamı, dış sınavlardaki öğrenci 
performansı ve önceki teftişlerin sonuçları gibi çeşitli belgeler teftişe hazırlanırken kullanılır. 
ETI'nin talebi üzerine her kuruluş, denetim gerçekleşmeden önce ağın güçlü ve zayıf yönleri 
hakkında bir öz değerlendirme raporu da doldurmalıdır. Teftiş sırasında, eğitim ve öğretimin 
belirli bir yönünde uzmanlık bilgisine sahip birkaç müfettiş ekibin bir parçasını oluşturur. Her 
müfettiş, kendi uzmanlıklarıyla ilgili olarak eğitim sağlayıcılarının temsili bir örneğini 
değerlendirir. Örneğin, Ballymena'nın alan bazlı teftişi durumunda (ETI, 2010a), okul öncesi 
merkezler, ilkokullar, ilköğretim sonrası okullar, alternatif eğitim sağlayıcılar, özel okullar ve 
ileri eğitim hakkında uzman bilgisi olan müfettişler ve gençlik ortamları teftiş ekibinin bir 
parçasını oluşturdu ve öğrenciler, öğretmenler, her organizasyonun yönetim ekibi ve 
Yönetim Kurulu üyeleri denetlendi. Kuzey İrlanda'daki bireysel okul teftişlerinde olduğu gibi, 
bu kuruluşlarda sağlanan eğitimin kalitesi hakkında yargı oluşturmak için kullanılan kanıtlar, 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, ders gözlemlerinden, her kuruluşun öz değerlendirme 
raporunun analizinden, velilerle yapılan görüşmelerden oluşur. Kanıtlar ayrıca, bölgedeki 
Eğitim ve Kütüphane Kurulu gibi, denetlenen konu hakkında kendi değerlendirmelerini 
yapmaları istenen bir dizi başka kuruluştan da toplanır. Müfredat Danışmanlığı Destek 
Servisi, İstihdam ve Öğrenim Departmanı ve West Belfast örneğinde, West Belfast Bölgesi 
Ortaklık Kurulu gibi bölgedeki diğer ilgili kuruluşlarla da görüşmeler yapılır. Denetim 
tamamlandığında, ALC'ye bir denetim raporu verilir. Temel güçlü yönleri ve iyileştirilmesi 
gereken alanları detaylandıran genel bir değerlendirme yapılır (ETI, 2009, 2010a, 2010b). 
Denetim kararları, yetersizden olağanüstüye (yetersiz, tatmin edici, iyi, çok iyi ve olağanüstü) 
değişen bir kalite sürekliliği içinde yer alır. Rapor ayrıca, Kuzey İrlanda ortalamalarıyla 
karşılaştırmalı olarak bölge için temel aşama değerlendirme sonuçları ve bölgede istihdama, 
daha yüksek veya daha ileri eğitime girenlerin veya okulu bırakanların yüzdesi gibi alanlara 
ilişkin nicel karşılaştırmalı verileri de içerir (ETI, 2010a, 2010b).  
Kuzey İrlanda’ki çok merkezli denetim deneyimi,  Bulgaristan örneğinde olduğu gibi dört 
Avrupa ülkesini (Bulgaristan, İngiltere, Hollanda ve İrlanda) kapsayan Ağa Bağlı Okulların Çok 
Merkezli Denetimi başlıklı ve Erasmus+ tarafından finanse edilen projedeki pilot uygulama 
verilerine dayanmaktadır.  Söz konusu proje kapsamında Batı Belfast'taki okullarda bölge 
bazlı (çok merkezli) denetimine ilişkin vaka çalışması yapılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.  
Batı Belfast, bu araştırma için İrlanda vaka çalışması olarak seçilmiştir, çünkü ALC altında 
gelişen bir toplum eğitim ağına sahiptir ve Kuzey İrlanda Müfettişliği bu ağın alan bazlı 
denetimlerini yürütmüştür. Bu nedenle West Belfast, coğrafi tabanlı bir eğitim ağının 
işleyişini ve bölge tabanlı veya çok merkezli denetimin ağın gelişimi üzerindeki etkisini 
incelemek için mükemmel bir fırsat sundu.  
Çalışmada ağların çok merkezli denetimi gibi işbirliğini geliştiren ve öğretmenler için mesleki 
gelişim fırsatları sağlayan etkinlikler sonucunda öğrenci performansının iyileşip iyileşmediği 
sorusuna cevap aranmıştır. Eğitim araştırmalarında bu tür ilgili etkileri saptamak her zaman 
zor olsa da, yanıt verenlerin çoğu, Batı Belfast'taki GCSE ve A Seviye sınavlarında son yıllarda 
elde edilen sonuçların iyileştirilmesinin, en azından bir dereceye kadar yapılan çalışmaya 
atfedilebileceğini belirtti. Bir bütün olarak ağın çalışması üzerindeki etki açısından, teftişin ve 
özellikle teftiş kurulunun ağa katılımının özellikle iyileştirme gündemi oluşturma ve engelleri 
yıkma konusunda hayati öneme sahip olduğu konusunda ağ üyeleri arasında güçlü bir 
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anlaşma vardı. Bununla birlikte, çok merkezli muayenenin göz ardı edilmemesi gereken 
potansiyel sakıncaları olduğu da kabul edilmelidir. Bu ağ söz konusu olduğunda, katılımcılar 
hem ağ oluşturma hem de denetim konusunda son derece olumlu bir eğilime sahipken, tek 
okul denetiminin etkisine de önemli ölçüde değer vermişlerdir. Çok merkezli denetimin bir 
başka sınırlaması, hem bir bölgedeki tüm okullarda kalitenin bir yönünü denetlemek için 
gereken kapsamlı denetim kaynakları ve hem de neredeyse sürekli katılımın rolü nedeniyle 
bu denetim modelini yürütmek için gereken kaynak gereksinimleriyle ilgilidir.  Daha önce de 
belirtildiği gibi, ağ üyeleri, bölge müfettişlerinin stratejik karar alma ve iyileştirme alanlarının 
ön planda tutulmasını sağlamada kritik bir role sahip olduğu görüşündeydiler.  
Sonuç olarak, bu tür ağların başka yerlerde de fayda sağlamaması için herhangi bir neden yok 
gibi görünüyor. West Belfast, çeşitli nedenlerle, bir eğitim topluluğu uyumu geçmişine 
sahiptir, ancak kanıtlar, Kuzey İrlanda'daki diğer ağların da iyi sonuçlar elde ettiğini 
göstermektedir  
 

2.3.2.2. İrlanda Okul Ağları ve Denetimi 

Çoğu eğitim sisteminde olduğu gibi, İrlanda'da hükümet tarafından finanse edilen çeşitli 
eğitim ağları mevcuttur. Bu tür ağların görevi, yerel okul ağlarının işbirliği yapması ve bir 
bölgedeki eğitim hizmetinin bir yönünün değerlendirmesinden daha ziyade sürekli mesleki 
gelişim (SMG) ve profesyonel akran desteği sağlayan Öğretmen Grupları ve Derneklerinin 
(TGA) çalışmalarını desteklemektir (Teacher Professional Networks, 2017). 
Ancak son zamanlarda İrlanda'nın merkezi yönetim yapısı (OECD, 2019) nedeniyle, 'yerel 
eğitim kümeleri' olarak adlandırılan, İrlanda genelindeki coğrafi eğitim bölgelerindeki okullar 
arasında teşvik edilmiş, katılımcı bir eğitim ağı kurulmuştur (Eğitim ve Beceriler Departmanı, 
2018). Bu ağların amacı, Avrupa'daki diğer yerleşik eğitim ağlarının amaçlarına benzer şekilde 
'en iyi uygulamaları ve okul iyileştirme deneyimlerini paylaşarak öğrenci başarısını artırmak, 
çalışma saatleri içinde ve dışında işbirlikçi girişimleri ve personel akran danışmanlığı ile 
liderliğini geliştirmektir (İrlanda Hükümeti, 2018).  
 
İrlanda'da Yerel Eğitim Kümelerinin İşleyişi ve Uygulanması 
Eğitim ağlarının kapsayıcı amacı, okulların bazı durumlarda karşılaştıkları karmaşık sorunlara 
yaratıcı çözümler üretmek için yükseköğretim kurumları ve işletmelerle birlikte çalışmalarına 
izin vermektir. Yerel eğitim kümelerinin, okul liderliği, STEM ve dijital öğrenme gibi Eğitim ve 
Beceri Departmanı (DES) tarafından kararlaştırılan belirli temalara odaklanması 
gerekmektedir (DES, 2018a). Finansman almak için, bir grup okulun proje amaçlarını ve 
eğitim ağının uygulama rolleri ve sorumluluklarını detaylandıran ortak bir başvuru yapması 
gerekmektedir. Başvuruda uygulanacak projenin nasıl değerlendirileceği ve izleneceği, okul 
kümesinin proje uygulama takvimin, hedeflenen çıktıları ve çıktıların beklenen sonuçlarının 
da detaylandırmasını gerektirir. Başvurular daha sonra seçim kriterleri kullanılarak Eğitim ve 
Beceri Departmanı, Okul Liderliği Merkezi, Eğitim Merkezi Yöneticileri ve Üçüncü Düzey, 
İşletme/Sanayi üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından (Okul Liderliği Merkezi, 2018c) 
karara bağlanır. Daha sonra finansman almak için eğitim bölgesi başına en fazla iki proje 
seçilir. İki başvurunun aynı notu alması durumunda, dezavantajlı okul statüsündeki okullara 
öncelik verilir. Dijital, STEM ve yaratıcı öğrenme kümeleri gibi tematik kümeler için de benzer 
uygulama ve seçim prosedürleri mevcuttur.  
İrlanda'daki Yerel Kümelerin Değerlendirilmesi 
Yerel bir eğitim kümesi, bu yenilikçi projelerin sonuçlarının tasarlanması, sunulması, 
değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasında işbirliği yapacak üç ila altı okuldan oluşan bir ağ 
olarak tanımlanır (Okul Liderliği Merkezi, 2018a). Ağın (eğitim kümesi) tanımında 
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değerlendirmeye atıfta bulunulmasına rağmen bu ağların nasıl değerlendirileceği ile ilgili 
sınırlı bilgi vardır. Küme finansmanı başvuru formunda başvuru sahiplerinden ‘projenin nasıl 
değerlendirileceğine’ ilişkin bir açıklama yapmalarını ister. Eğitim kümelerinin dış 
değerlendirmesiyle ilgili olarak, projenin dıştan değerlendirileceği belirtilirken, hangi 
değerlendirme metodolojilerinin ve standartlarının kullanılacağına dair ayrıntılı bir açıklama 
yapılmamıştır (2018d). 
Ek olarak, programın açıklamasında yalnızca şunlar belirtilir: 

 Pilot program, tüm küme üyelerinin aktif katılımını gerektiren bir dış 
değerlendirmeye tabi olacaktır. Değerlendirme, yayınlanması beklenen bir raporla 
proje süresi boyunca yürütülür.  

 Eğitim ve Beceri Departmanı projeden yeni bilgiler öğrenmeye heveslidir. Bu amaçla, 
katılımcı okullardan, bir öz değerlendirme süreci kullanarak kaydedilen ilerleme 
hakkında Bakanlığa düzenli olarak rapor vermeleri beklenir.  

 Proje planı izleme sırasında ve tamamlandığında proje için önerilen bir ölçme ve 
değerlendirme modeli şunları içermelidir. 

Açıkça tanımlanmış değerlendirme metodolojilerinin ve standartlarının olmaması, eğitim 
ağlarının geleneksel olarak gönüllülük esasına dayalı kurulduğu olduğu göz önüne alındığında 
şaşırtıcı olmayabilir. Provan & Kenis'in (2008) öne sürdüğü gibi ağların işbirliğine dayalı 
düzenlemeler olması nedeniyle hiyerarşi ve kontrol anlamına gelen yönetişime uygun 
değildir. Ayrıca, Erasmus+ PINS projesi dışında, ağ faaliyetlerinin kalitesinin nasıl 
değerlendirilebileceğine ilişkin sınırlı araştırma bulunmaktadır. Ağların karmaşıklığı ve 
gönüllü doğası nedeniyle, değerlendirme esas olarak bireysel olarak okullara odaklanma 
eğiliminde olmuştur. (örneğin bakınız, Brown, McNamara, O'Hara, O'Brien & Faddar, 2018; 
Ehren ve diğerleri, 2013; McNamara & O'Hara, 2012). Ancak, Brown ve diğerleri (2015), 
eğitim ağlarının başlatılmasından önce açıkça kabul edilmiş ağ öncelikleri ve açıkça 
tanımlanmış değerlendirme metodolojileri ve standartları olması gerektiğini tavsiye 
etmektedir. Aksi takdirde, birçok eğitim ağı girişiminde olduğu gibi, eğitim ağlarından elde 
edilen sonuçların kalitesi düşmektedir.  

2.3.3.3. Hollanda Okul Ağları ve Denetimi 

Hollanda’da normal ve özel okulların tamamı 2014 yılından bu tarafa çocuklara kapsayıcı bir 
eğitim sağlamak için okul ağları ile birlikte çalışmak zorundadır. Bu kapsamda Eğitim, Kültür 
ve Bilim Bakanlığı tarafından bölgesel yakınlıklar, öğrenci sayıları ve okullar arasındaki resmi 
olmayan işbirlikleri dikkate alınarak ilköğretim için 76 ve orta öğretim için 74 resmi okul ağı 
oluşturulmuştur. 
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Her bir genel ve özel ihtiyaç okul ağı her öğrenciye temel bakım ve yüksek kaliteli eğitime 
erişim için okullar arasında yakın işbirliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Okul ağları 
resmi sorumlu ağ yetkilileri tarafından yönetilmektedir. Ağ yetkilisinin yasal bir bakım/hizmet 
yükümlüğü vardır. Bu nedenle ağ yetkilileri bir veli gibi kendi bölgelerindeki her öğrenci için 
uygun bir okul bulmaktan resmi olarak sorumludur. Ağ yetkilisi ayrıca öğrenme/fiziksel engeli 
olan çocuklara okul içi destek sağlamak için bir bütçe alır; bu nedenle ağdaki okullar içinde ve 
arasında bu desteğin nasıl organize edildiğini ve finanse edildiğini özetleyen bir eylem planı 
geliştirmeleri gerekmektedir. 
Hollanda Okul Ağlarının Denetimi 
Kapsayıcı okul ağları Hollanda eğitim sistemi için yeni sayılabilecek bir uygulamadır. Hollanda 
Eğitim Müfettişliği okul ağlarının denetimi için okul ağları ile işbirliği içinde yeni bir okul ağı 
denetim çerçevesi geliştirmiştir. Denetim çerçevesi kapsayıcı okul ağlarının çıktıları/sonuçları, 
yönetim ve organizasyon süreçleri ve öz değerlendirme uygulamalarına ilişkin göstergeleri 
içermektedir.  
Sonuçlara ilişkin göstergeler: ağın ve ağdaki her okulun işbirliği içinde tüm öğrencilere yeterli 
desteği sağlama ve bu desteği sağlamak için tesis ve yapılara sahip olma derecesidir. 
Yönetim ve organizasyon süreçlerine ilişkin göstergeler: Mevzuat tarafından belirlenen 
gereksinimler dahilinde ağın misyon ve hedeflerine ulaşılması, ağın iç iletişimi, yönetimi ve 
bu hedeflere ulaşmak için okullar arasında işbirliğidir. 
Öz değerlendirmelerin uygulanmasına ilişkin göstergeler; ağ içinde kalite güvencesi, güçlü ve 
zayıf yönleri değerlendirmek ve iyileştirmeleri uygulamak için oluşturulan sistematik öz 
değerlendirme uygulamalarını değerlendirmek için oluşturulmuştur. 
Okul ağları denetim çerçevesi genel ilk ve ortaokul teftiş çerçevesine benzer bir şekilde risk 
temelli bir yaklaşımla oluşturulmuştur. Ağların işleyişindeki potansiyel riskleri anlamak için 
erken uyarı analizi temeline dayanan okul ağları denetim çerçevesi 2015/2016 yıllarında 
uygulamaya konulmuştur. Yüksek riskli ağlar; ağın öğrenci yönlendirme ve destek politikası, 
ağın yıllık raporu, destek hizmetlerinin okullar arasında dağılımı ve ağın işleyişine ilişkin diğer 
sinyaller (basın bültenleri veya ebeveynlerden veya diğer paydaşlardan gelen şikayetler) 
dikkate alınarak okul müfettişlerince analiz edilmek üzere ek bir uzman analizine tabi tutulur. 
Uzman analizinin potansiyel başarısızlık risklerini göstermesi durumunda, müfettişler riskleri 
tartışmak için ağın eğitim yetkilisi veya üst düzey yöneticisi ile görüşmeler planlar; 
gerektiğinde ağdaki okullara bir takip ziyareti yapılır. 
Koordinatör müfettiş, Eğitim Müfettişliğinin risk analizinin sonucunu ve ağ ziyaretlerinden 
gelen raporu nasıl yayınladığını açıklar. Rapor, eğitim yetkililerinin ele alması beklenen 
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denetim çerçevesine ilişkin güçlü ve zayıf yönlere ilişkin bir değerlendirme ve genel bakış 
sağlar. Koordinatör müfettişe göre, arızalı ağlar, daha sık denetim izlemesine tabi tutulurken, 
ağ otoritesinin bazı sorumluluklarını devralmak üzere bir bölgesel koordinatör de atanabilir. 
Koordinatör müfettiş ve ağ yönetim kurulu başkanı, ağ denetimlerin uygulanması konusunda 
bilgi alışverişinde bulunur. Ağdaki okulların bireysel denetimi ile ağın denetimi arasında sınırlı 
bir uyum vardır, ancak her iki çerçeve de öğrenme güçlüğü çeken çocuklara yönelik benzer 
destek göstergelerine sahiptir. Her iki denetim türünde de okullar çocuklara verdikleri 
desteğin kalitesine göre değerlendirilir. Bununla birlikte, okulların bireysel denetimi ile ağ 
denetiminde görev alan müfettişler, Müfettişlik içindeki farklı bölümlerde çalışmaktadır ve 
okul ve ağ teftişleri hakkında çok az iletişimde bulunurlar. Ağ teftişinde Müfettişlik ağın 
bütün olarak işleyişine odaklanırken ağdaki okulların bireysel teftişinde ise okulun ağdaki 
görev sorumluluklarına odaklanılır. Bu uyumsuzluk, dış denetimlerde ağın iyileştirilmesi için 
denetim bulgularının kullanımını zorlaştırmaktadır. 
Evaluation and decentralised governance: Examples of inspections in polycentric education 
systems (M. C. M. Ehren , F. J. G. Janssens, M. Brown, G. McNamara, J. O’Hara & P. Shevlin 
Journal of Educational Change volume 18, pages 365–383 (2017)  

2.3.3.4. Bulgaristan Okul Ağları ve Denetimi 

Bulgaristan okul ağları deneyimi, Erasmus+ Avrupa programı Ana Eylem 2 Stratejik ortaklıklar 
kapsamında finanse edilen 'Okul ağlarının çok merkezli denetimi' projesi çerçevesinde 
yapılan uygulamalara dayanmaktadır. 'Okul ağlarının çok merkezli denetimi' projesi İngiltere, 
Hollanda, İrlanda ve Bulgaristan'dan 4 araştırma ekibi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen 3 
yıllık bir araştırma projesidir. Okul ağlarının çok merkezli denetimi, okul kalite 
değerlendirmesinin özel sürecine yönelik yenilikçi bir yaklaşımdır.  
Projenin Bulgar deneyimi, okul denetimi ve değerlendirmesi alanında mevcut prosedür ve 
uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi, mevcut koşulları ve ihtiyaçları dikkate alarak daha 
güncel denetim yapısı oluşturulması için bir fırsat sunmuştur. Eğitim sisteminin çok merkezli 
karakterini yansıtacak, eğitim ağlarının gelişmesine ve iyileştirilmesine katkıda bulunacak 
yeni denetim biçimlerine ve yöntemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koymak amacıyla söz 
konusu proje uygulanmıştır. Eylül 2014'te uygulanmaya başlanan Projenin temel amaçları; 
okul denetimleri için çok merkezli modeller geliştirmek, test etmek, geliştirilen modelin 
etkisini ve bağlamını incelemek, okulların ve ağların iyileştirilmesini desteklemek, yerel 
bağlam ve ihtiyaçları dikkate alan karar verme süreçlerini desteklemektir.  
Projede, çok merkezli denetimlerle ilgili aşağıdaki araştırma sorularının yanıtlarını aranmıştır:  

 Okul müfettişleri öğretmenler ve okul ağlarında iyileştirme/yenilik ve karmaşık 
problem çözmeyi sağlamada/kolaylaştırmada hangi role sahip olabilir ve hangi 
çalışma yöntemlerini kullanabilirler?  

 Eğitim Müfettişliklerinin hangi rolleri ve çalışma yöntemleri, gelişmeyi/yeniliği teşvik 
etmede ve karmaşık problem çözmede etkilidir? 

Proje çerçevesinde 'çok merkezli teftiş' şeklinde kavramsallaştırılan okullar ağının teftişi 
modelini test edilmesi amacıyla, Bulgaristan'da eğitim kalitesini ve okul yönetimini 
iyileştirmek için ortak bir istek ve misyonla birleşen okullar, müfettişlik ve üniversite olmak 
üzere üç farklı kurum türü arasında başarılı bir işbirliği sağlanmıştır. Projenin Bulgaristan 
uygulaması Sofya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Rossitsa Simeonova ve Doç. Dr. 
Yonka Parvanova tarafından koordine edilmiştir.  Sofya Bölgesel Eğitim Müfettişliği 
liderliğinde 10 okulun katılımı ile bir ağ kurulmuştur. Tüm okullar gönüllü olarak ağa 
katılmaya ve Bulgaristan için yenilikçi bir uygulamanın parçası olmaya karar vermiştir.  
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Sofya'daki proje 3 aşamada uygulanmıştır: ön hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma. İlk 
aşamada (2014–2015), okulların karşılaştığı benzer sorunları yansıtan bir okullar ağı kuruldu. 
Tüm ortakların katıldığı düzenli toplantılar ile iyi okul uygulamalarının paylaşılması için 
işbirliği gerçekleştirildi ve öğretmenlerin mesleki gelişim için eğitimler düzenlendi. 
Sonrasında yenilikçi teftiş modelini test etmek ve ortak bilgi birikimi oluşturmak için koşullar 
oluşturuldu. 
İkinci aşamada (2015–2016), Sofya'daki okullar ağının çok merkezli denetimi için geliştirilen 
model 3 adımda test edildi ve uygulandı: 1-Ağ içindeki okulların öz değerlendirmesi; 2-Ağ 
içindeki okulların akran değerlendirmesi; 3-Okul ağının Sofya Eğitim Müfettişliği tarafından 
denetlenmesi.  
Projenin üçüncü aşamasında (2016-2017) ağ içindeki okullar, iyi uygulamaları paylaşarak 
sundukları eğitimin kalitesini artırmak ve ortak bilgi birikimi oluşturmak için işbirliğine devam 
ettiler. Öz-değerlendirme, akran-değerlendirme ve çok merkezli teftiş sonuçları, diğer 
okullara, okul müdürlerine, Müfettişliklere ve Eğitim Bakanlığı'na ‘eğitim kalitesinin 
iyileştirilmesine katkı sunan ve paydaşlar ile işbirliğini teşvik eden yenilikçi bir uygulama’ 
olarak sunuldu. Sofya'da okul ağının çok merkezli denetiminin uygulanması sırasında, 
Bulgaristan'daki okul denetimleri, ülkenin 28 bölgesine yayılmış olan Bölgesel Eğitim 
Müfettişleri tarafından uygulandı. Örnekleme; müfettişler, müdürler, öğretmenler, veliler ve 
öğrenciler dahil edilmiştir. Proje kapsamında Bulgaristan’a özgü bir dizi araç geliştirilmiş ve 
uygulanmıştır. Projenin sona ermesinden sonra Ocak 2017'de Sofya’da projeye katılan 10 
Okul tarafından, proje sonrası ağ faaliyetlerinin meşruiyetini sağlamak ve sürdürmek için 
“Eğitimde Yenilikler Ağı” kurulmuştur.  
Projede görevli Müfettişler, bölgesel eğitim müfettişliklerinin yapısı ve işleyişine ilişkin 
Yönetmelikte belirtilen çeşitli türlerde denetimler yapmışlardır. Bir okulun tam denetiminde, 
okulun genel eğitim öğretim faaliyetleri ve sonuçları incelenir ve bu denetimler birkaç yılda 
bir yapılır. Tematik incelemeler, bölgedeki okul eğitiminin belirli bir yönünün gelişme 
düzeyini ve eğilimlerini incelemeyi amaçlar. Devam eden denetimler ise bir okul müdürünün 
veya bir öğretmenin faaliyetini inceler. Okulda denetimler sonrası takip kontrolü yapılır ve 
kurallara uyulmaması durumunda yaptırım uygulanabilir. Genel olarak okul denetimleri; okul 
belgelerinin kontrol edilmesini, sınıf gözlemini, okul müdürü veya denetlenen öğretmenle 
görüşmeyi ve nadiren diğer paydaşlarla (öğrenciler, veliler) görüşmeyi veya diğer bilgi 
kaynaklarının analizini içerir.  
Denetimler, Teftiş Kurulu Yılık Planı doğrultusunda yıllık olarak planlanır. Her teftiş/denetim, 
Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen bir emirle başlatılır. Teftişi uygulayan müfettişler, 
okul müdürüne sunulan bir rapor ve teftiş sonuçlarıyla birlikte teftiş kurulu başkanına da bir 
rapor sunmaktadır. Her Bölge Müfettişliği, her öğretim yılının sonunda yıl içindeki 
gerçekleştirilen faaliyetleri için Eğitim Sekreterine sunulan Yıl Analiz Raporu hazırlamaktadır. 
Denetim işlevlerinin yanı sıra, Bölgesel Müfettişliklerin eğitimi destekleyici bir işlevi de vardır. 
Bu kapsamda Bölgesel Müfettişlikler; eğitimler, seminerler, çalıştaylar düzenleyerek ve iyi 
okul uygulamalarının değişimi için okul işbirliğine aracılık ederek okulları, müdürleri ve 
öğretmenleri mesleki ve kariyer gelişimlerinde desteklemektedirler. Bazı bölge 
müfettişliklerde başmüfettişin başkanlık ettiği bir danışma organı olan Topluluk Danışma 
Konseyi kurulmuştur. Bu konseyler, STK sektörü temsilcileri, okul müdürleri, Milli Eğitim 
Bakanlığı temsilcileri ve diğer ilgili taraflarla iyi uygulamaları paylaşmak için düzenli 
toplantılar yapar ve bu toplantılarda bölgedeki okul eğitimi ile ilgili sorunlar, olası çözümleri 
ve ortak eylemleri tartışır. 
Çok merkezli denetim modelinin test edildiği sırada Bulgaristan’da diğer Avrupa ülkelerinde 
mevcut olanlar gibi (örneğin İngiltere'deki OFSTED) dış denetim için herhangi bir standart 
veya denetim prosedürlerinin tüm unsurlarını düzenleyen bir çerçeve ve merkezli bir 
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denetim (okul ağlarının denetimleri)  ile ilgili yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. Okulların 
işbirliği yaptığı ve iyi uygulamaları paylaştığı Cambridge dil öğretim metodolojisini izleyerek 
İngilizce eğitimi veren bazı meslek okulları, özel okullar veya Cambridge Okulları Birliği 
(çoğunlukla belediye okulları) gibi çok az sayıda okul birliği/ağ bulunmaktadır.  
Bulgaristan'da uygulanmakta olan tematik denetimler, çok merkezli denetimin bir ön biçimi 
olarak görülebilir. Bir bölgedeki Müfettişlik tarafından seçilen bir dizi okul, bir ağ içinde 
çalışmasalar da denetlenir, ancak çoğu zaman bu okullardan bazıları farklı biçimlerde 
(projeler, iyi uygulama paylaşımı vb.) işbirliği yapmaktadır. Denetim sonuçları ve öneriler, 
denetlenen okullar grubuna değil, tek tek okullara verilir, ancak genel bulgulara dayalı olarak 
bölgesel düzeyde iyileştirme önerileri içeren Yıl Analiz Raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na 
sunulmaktadır. Bu nedenle tematik incelemeler, okul eğitiminin bölgesel ve ardından ulusal 
düzeyde değerlendirilmesi, analizi ve iyileştirilmesi için seçilen yöntemlerden biri olarak 
görülebilir. Proje çerçevesinde uygulanan okullar ağının öz değerlendirmesi ve akran 
değerlendirmesi, Bulgaristan için şimdiye kadar mevzuatta düzenlenmeyen ve yenilikçi bir 
uygulama olmuştur. Bulgaristan teftiş sistemi bazı yönleri açısından daha gelişmiş Avrupa 
ülkeleriyle aynı çizgide olmasına rağmen, birçok yönden (denetim için ulusal standartların 
oluşturulması, Ulusal Teftiş Kurulunun oluşturulması, tüm paydaşların görüşlerinin dikkate 
alınması, çeşitli denetim yöntemlerinin uygulanması, denetim sonuçlarının kamuya 
açıklanması yoluyla) hala bazı modern denetim yaklaşımlarıyla uyumlu değildir.  
Projenin araştırma çerçevesi üç boyuta ele alınmıştır: 1- Okul ağlarının teftişine yönelik teftiş 
metodolojisi, 2- Teftiş Kurulu tarafından kullanılan resmi çerçeveler ve 3- Araçlar.  
Proje hedeflerine uygun olarak, bireysel okullar ve denetlenen ağ ile ilgili teftiş ve teftiş 
sonuçlarını analiz etmek için kullanılan vaka çalışması için 5 ana değişken geliştirilmiştir: 

 Değerlendirme uygulamaları: öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, bireysel okul 
denetimi ve okul ağı denetimi, denetim çerçeveleri, denetimde kullanılan kalite 
kriterleri ve göstergeleri. 

 İlişkiler, işbirliği, ağın yapısı: ağın türleri ve özellikleri, ilişkiler, iletişim ve ağ 
katılımcıları arasındaki paylaşım düzeyi, ağda paylaşılan öğeler, bilgi ve uygulamalar. 

 Ağ düzeyinde sonuçlar (paylaşılan kaynaklar, teknik bilgi, yeni uygulamalar): ağdaki 
işbirliğinin katılımcıları ve bir bütün olarak ağ üzerindeki etkileri. 

 Potansiyel işlevi olmayan etkiler: grup düşüncesi, rekabet ve ağdaki güç mücadelesi. 
 Ağın dış bağlamı: çevrenin sosyo-ekonomik özellikleri, ağ dışındaki konularla 

etkileşim, yerel makamlarla etkileşim vb. 

Bu değişkenlerin her biri, projede incelenen dört vakanın tümüne ait verilerin toplaması ve 
analizi için kullanılan belirli yönleri ve unsurları içerir. Hem okullar hem de bir bütün olarak 
ağ için teftiş sonuçları hakkında veriler ağdaki okulların akran değerlendirmesi ve 
denetimlerinin gözlemlenmesi, ağdaki okulların müdürleri ile görüşmeler, denetimleri yapan 
müfettişlerle görüşmeler, öğretmenlere ve velilere denetime ilişkin anketler yoluyla elde 
edilmiştir. 
Sonuç olarak, test edilen çok merkezli denetim modeli hakkında sunulan vaka çalışması 
bulgularının, Bulgar eğitim sistemi ve Sofya'daki okul sistemi bağlamında, belirli bir zaman 
diliminde uygulama yapılan okul ağları için geçerli olduğunu dikkate almak gerekir. Mevcut 
okul teftiş yönetmelikleri, Sofya'daki tüm okulları kapsayan ağın yapısı ve özellikleri, Teftiş 
Kurulu'nun gelenekleri, kurulan ağ ve ağdaki okulların uygulamaları, uygulanan proje 
faaliyetlerinin özel bağlamını oluşturan ve ortaklar arasındaki ilişkileri etkileyen faktörlerdir. 
Bu, sırayla bağlam veya zaman çerçevesinde sonuçların ve bulguların farklı olma şansı olduğu 
anlamına gelir. Bununla birlikte okul ağının projenin amaçları için gönüllü olarak kurulması; 
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Bulgaristan’da belirli bir bölgede okul eğitim yönetimi için yeni uygulamaları test etmek, 
yenilikçi olmak, mevcut sistemin iyileştirilmesine ve değiştirilmesine katkıda bulunmak için 
olumlu bir etkiler olarak kabul edilebilir.  
Sofya okul ağında yer alan okullar; öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, okullar 
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, müdürlerin ve öğretmenlerin yeterliliklerinin 
geliştirilmesi ve okulların iyileştirilmesi ile ilgili faaliyetlere aktif katılmışlardır. Bulgaristan 
eğitim sisteminde yasal bir zemini olmayan öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi 
süreci proje kapsamında kurulan ağın ortak bir ürününü olarak katılımcılar ve kurumlar 
açısından değerli bir öğrenme süreci olmuştur.  Yeni Eğitim Yasası (Ağustos 2016) ile kalite 
yönetimi faaliyetleri kapsamında her okul için okul öz değerlendirmesi zorunlu hale 
getirilmiştir. Özellikle ağ üyeleri tarafından oldukça takdir edilen akran değerlendirmesi 
Bulgar okulları için tamamen yenilikçi bir uygulamadır. Katılımcılar yeni akran değerlendirici 
rolleriyle karşılaştıkları zorluklara rağmen edindikleri bilgi ve deneyimden çok memnun 
kalmışlardır. Bölge Eğitim Müfettişliğinin çok merkezli denetim ile ilgili nihai kararlarında öz 
değerlendirme ve akran değerlendirme verilerini dikkate alması özellikle değerlidir. Tüm 
paydaşların görüşleri, okulların ve ağın başarıları da dikkate alınarak bilgi toplama ve 
değerlendirmede Bulgaristan için geleneksel olmayan uygulama yöntemleri kullanıldı.  
Müfettişlik, ağ içinde iyi uygulama alışverişi ve desteğinin bir parçası olarak teftiş öncesinde 
ağın bir ortağıydı ve bu durum tüm ortaklar tarafından takdir edildi. Okulların öz-
değerlendirmesi ve akran-değerlendirmesinden sonra gerçekleştirilen okul ağlarının çok 
merkezli denetimi, Bulgaristan için tamamen yenilikçi bir yaklaşım ve uygulamadır.  
Genel olarak, test edilen modelin sonuçları olumlu bulunmuştur. Çok merkezli denetim ile 
ilgili yapılan uygulama sonucu elde edilen teknik bilgi, okul ağlarının oluşturulması ve okul 
teftiş yönetmeliklerinin geliştirilmesi açısından uygulanma ve uyarlanma potansiyeline sahip 
olduğu görülmüştür. Projenin katılımcıları arasında yer alan Sofya Müfettişliği tarafından da: 
Uygulanan çok merkezli denetim ve sonuçların analizi, bu tür bir denetim modelinin hem 
katılan taraflar hem de denetçiler ve denetlenenler için faydalı sonuçları olduğu, bu tür bir 
denetim modelinde, sadece belirli bir konu için değil, genel olarak okul ağı içinde destek ve 
işbirliği için fırsatların mevcut olduğu değerlendirilmiştir. Değerlendirme ekibinde yer alan 
tüm müfettişler sürece katılmaktan ve kazandıkları deneyimlerden memnun kalmışlardır. 
Modelin test edilmesi, bu denetim modelinin, mevcut yönetmeliklerle çelişmeden başarılı bir 
şekilde uyarlanabileceğini ve senkronize edilebileceğini kanıtlamıştır.  
Diğer ülkelerdeki farklı çok merkezli teftiş uygulamalarının karşılaştırılması, ulusal teftiş 
standartlarının veya çerçevesinin eksikliğinin, aslında Teftiş Kurullarının yeni gerçekliklere ve 
zorluklara daha hızlı tepki vermesi, bunlara daha hızlı uyum sağlaması ve ihtiyaçlara daha 
etkili bir şekilde yanıt vermesi için önemli bir işlevi gördüğü sonucuna varılmıştır. 
Tüm katılımcıların ortak görüşüne göre çalışmanın önemli bir sonucu; Müfettişliğin ağ 
denetimi sırasında geleneksel tek okul denetimlerinin aksine, başarıları göz önünde 
bulunduran ve okulların ve ağların iyileştirme çabalarını destekleyen bir ortak olarak 
algılanması olmuştur. Çok merkezli denetim sırasındaki atmosfer daha sakin ve işbirlikçidir, 
öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin görüşleri, öz değerlendirme ve akran değerlendirme 
verileriyle birlikte özellikle denetim yargıları için değerlidir. Ağda değerlendirme ve denetim, 
okul müdürleri, meslektaşları tarafından desteklenme ve ağdaki diğer okulların iyi 
uygulamalarından ve deneyimlerinden öğrenme fırsatını tanır. Okul müdürleri ağ içerisinde 
akran değerlendirmesi yapmaktan, okullarını diğer okullarla karşılaştırma fırsatı bulmaktan 
ve başarılarının ağdaki meslektaşlar tarafından tanınmasından dolayı test edilen 
uygulamadan memnun kalmışlardır. Başarılı işbirliği, ağdaki ortakları gelecekte birlikte 
çalışmaya devam etmeleri için motive etmektedir. Ağdaki işbirliğinin devam ettirilmesi 
amacıyla ağ yöneticileri tarafından (Ocak 2017)  'Eğitimde yenilikler için ağ' isimli STK 
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kurulmuştur.  Bu sayede, proje bitiminden sonra da okulları arasındaki işbirliğini sürdürebilir, 
ulusal ve uluslararası programlardan sağlanan kaynaklara başvurabilir, diğer müdürler, 
eğitimciler ve diğer yöneticilerle deneyim ve ortak bilgi birikimini paylaşabilirler.  
Çok merkezli denetim modelinin bazı olası sınırlamaları şunlardır: Çok merkezli denetimin 
gerçekleştirilebilmesi için yerleşik bir okul ağı ve/veya diğer eğitim konularına sahip olmak bir 
ön koşuldur. Bulgaristan'da ağlar üzerinde çalışmak, bu yönetişim alanında daha zengin 
deneyime sahip diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, hala geliştirme aşamasındadır. 
Müfettişler, çok merkezli bir denetimin uygulanması için hazırlanmalıdır. Bu, çok merkezli 
denetim kavramına ve prosedürüne aşina olmaları ve böyle bir yaklaşımın ağa ve 
paydaşlarına fayda sağlayacağından emin olmaları gerektiği anlamına gelir. Tek bir okulun 
ağa katkısının çok merkezli denetimde yeterince değerlendirilmeme olasılığı vardır ve bazı 
okulların katkısı abartılırken diğerlerinin katkısı hafife alınabilir. Özellikle ağa yönelik 
kaynakların eksikliği, ağ etkinliğini etkileyebilir ve üyelerinin işbirliğini sürdürme 
motivasyonunu azaltabilir. 
Bulgaristan'da çok merkezli denetim modelinin test edilmesinin etkileri ve faydaları şu 
şekilde özetlenebilir:  
Bulgaristan için üç yenilikçi uygulama başarıyla uygulandı ve ilgili herkes için faydalı olduğu 
kanıtlandı: 

 Bir ağda işbirliği yapan okulların öz değerlendirmesi. 
 Bir ağda işbirliği yapan okulların akran değerlendirmesi. 
 Okullar ağının çok merkezli (tematik) denetimi. 

Diğerleri:  
 Tüm paydaşların (öğretmenler, öğrenciler, veliler) katılımıyla okul yönetimi ve okul 

eğitiminin iyileştirilmesi için bir ağda okullar, müfettişlik ve üniversitenin işbirliği 
yapılması, 

 Ağda, Bulgaristan okul değerlendirmesi için yenilikçi bir teknik bilgi ve kendi içinde 
ortak ürünler geliştirilmesi, 

 Tüm katılımcıların yönetim ve değerlendirme yetkinliklerini zenginleştiren bir ağda 
işbirliği yoluyla olumlu bir öğrenme süreci sağlanması.  

 Okul öz değerlendirme, akran değerlendirme ve ağdaki denetim sonuçlarına dayalı 
olarak, okullar ve ebeveynler arasındaki etkileşim için model geliştirilmesi.  

 Ağdaki tüm kararların, tüm ağ ortakları arasında tartışıldıktan sonra alınması ve fikir 
birliğine varılması.  

Okullar için faydaları:  
 Geliştirilmiş öz-değerlendirme araçları, test edilmiş değerlendirme çerçevesi, kalite 

iyileştirme ve stratejik planlama prosedürleri, ebeveyn katılımına ve velilerin okul 
yönetimi faaliyetlerine katılımı ilişkin iyi uygulamalar her iki yılda bir uygulanacak 
okulların öz-değerlendirmesi amacıyla diğer okullar tarafından uyarlanabilir ve 
kullanılabilir.  

 Geliştirilmiş öz değerlendirme aracı, test edilmiş çerçeve ve prosedürler, yenilikçiliği 
test etmeye ve yeni uygulamaları uygulamaya istekli diğer okullara faydalı olabilir ve 
uyarlanabilir.  

 Sofya ağ deneyimi, diğer okullarda yeniliğin planlanmasını, uygulanmasını ve 
yayılmasını ve “yenilikçi okul” statüsünün kazanılmasını destekleyebilir. 

Okul teftiş yönetmeliklerini etkileme fırsatları: 
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 Bir ağ içinde işbirliği yapan okullar uygulamasının sürdürülmesi ve “okullar ağı” ile 
geliştirilen uygulamalara ilişkin düzenlemelerin yapılması (Okul Öncesi Kurumlar İçin 
Devlet Eğitim Standardı),  

 İlgili mevzuatta değişiklik yaparak yeni teftiş uygulamalarının tanıtılması ve 
onaylanması (Okul Teftiş Yönetmeliği, Eğitimin Bölgesel Bölümleri için Yönetmelikler),  

 Bir ağda okul öz değerlendirmesini, akran değerlendirmesini onaylaması ve 
düzenlenmesi (Eğitim Kurumlarında Kalite Yönetimi Yönetmeliğinde),  

için fırsatlar doğmuştur. 
Bulgaristan'da okul teftişi ile ilgili olarak yakın zamanda çıkarılan mevzuatta, okullar ve 
paydaşları için olumlu etkileri ve faydaları kanıtlanmış olmasına rağmen, proje uygulamaları 
çerçevesinde test edilen uygulamaların hiçbiri maalesef dahil edilmemiştir. Vaka çalışması 
sonuçları, yeni teftiş yönetmeliklerinin geliştirilmesi sürecinde Eğitim Bakanlığı'na sunulanlar 
da dahil olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası forumlarda sunulmuştur. Bulgaristan’da 
yapılan çalışmalar kapsamında önemli zaman içerisinde değişikliklerin gerçekleşmesi 
beklenmektedir. Bulgaristan’da okul ağlarının denetlenmesi için mevzuat değişikliği 
gerçekleştirilememiştir, ancak okul ağlarının okulların çoklu denetiminin okulların gelişimine 
olumlu etkileri olduğu yapılan örnek uygulama ile kanıtlanmıştır. Proje uygulama  sonuçları 
çeşitli ulusal ve uluslararası forumlarda sunularak tanıtılmış ve yaygınlaştırılmıştır. 

2.3.3.5. Portekiz Okul Ağları ve Denetimi 

Portekiz'deki devlet okul ağları, farklı eğitim düzeylerinden okulları tek bir organizasyonda 
birleştiren okul kümelerinden oluşmaktadır. 2016 yılında 713 okul kümesi ve 98 adet okul 
kümesine dahil olmayan okul vardı. Okul kümesine dahil olmayan okulların tamamına yakını 
orta öğretim düzeyinde okullardan oluşmaktadır (Eğitim Bakanlığı, 2018[1]). 
Kümelerin ortalama boyutu bölgesel farklılıklara bağlı olarak değişmektedir. Ortalama okul 
küme büyüklüğü beş ila dokuz okuldan oluşmaktadır, ancak kümeler iki okul kadar küçük 30 
okul kadar büyük olabilir. Lizbon Metropolitan Bölgesi'nde, ortalama okul küme büyüklüğü 
beş ila altı okuldan oluşurken, orta Portekiz'in kırsal bölgelerinde okul kümeleri ortalama 
olarak ondan fazla okuldan oluşur. Okul kümeleri, kaynakların yönetiminde verimliliği 
artırmak, ağdaki bir okul ile diğer okullar ve eğitim paydaşları arasındaki işbirliğini geliştirerek 
okullardaki eğitimi iyileştirmek tasarlanmıştır. 
Müdür ve yardımcılarından oluşan bir yönetim ekibi, her okul kümesini veya kümelenmemiş 
okulu yönetmektedir. Çoğu küme müdürünün artık bir tür resmi liderlik eğitimi vardır ve 
devam eden profesyonel liderlik geliştirme kursları sunulmaktadır. Bununla birlikte, 
müdürler ve diğer yöneticiler, meslek içinde, profesyonel yöneticilerden ziyade 
görevlendirilen öğretmenler olarak düşünülmeye devam etmektedir. Her okul kümesinin (ve 
kümelenmemiş okulun) resmi yönetim organı Genel Konsey'dir ( Conselho Geral).Genel 
Konsey öğretmenler, öğretim üyesi olmayan personel, veliler, ortaokul öğrencileri, belediye 
temsilcileri ve seçilmiş üyelerin seçtiği temsilcilerden oluşur. Genel Konsey, okul küme 
müdürünü seçer, okul için eğitim iyileştirme planını onaylar ve okulun iç değerlendirmesini 
yürütür. 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264308411-7-en/index.html?itemId=/ content/ 
component/9789264308411-7-en 
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Portekiz’de eğitim ağları eğitim bölgelerinin ihtiyaçları ve ulusal olarak uygulanan eğitim 
programları doğrultusunda çok çeşitli alanlarda kurulmuştur. Bu ağlardan en önemlilerinin; 
Programme Priority Intervention Educational Areas (TEIP), Teachers Education Centers 
Network(s) (CFAE), Changes in Assessments Network (MAIA), Autonomy and Flexibility 
Network, Innovative Clusters Network, Education Strategy for Citizenship Network, Inclusion 
Network, National Reading Plan and Network of School Libraries ve Mansi Network  ağları 
olduğu söylenebilir. 

 
 

Öncelikli Müdahale Eğitim Alanları Programı  
Programme Priority Intervention Educational Areas (TEIP): 
Şu anda program, tüm Portekiz okul kümelerinin %17'sini temsil eden 137 okul kümesini 
içermektedir. Bu okulların tümü, okul ve okul yetkilileri arasında önlemler, hedefler, 
değerlendirme ve ek kaynaklar konusunda bir anlaşmaya dayalı olarak belirli iyileştirme 
planları geliştirmeye davet edilmektedir. 
Özel iyileştirme planı dört farklı alanı kapsar: 1) Öğrenmenin iyileştirilmesine destek; 2) Küme 
önlemlerinin yönetimi ve organizasyonu; 3) Okulu erken bırakma (ESL), devamsızlık ve 
disiplinsizliğin önlenmesi ve 4) Okul/aile/toplum ilişkileri. 
Okullar belirtilen dört alanda stratejik önlemler geliştirebilseler de bu hepsini özel iyileştirme 
planına dahil etmeleri gerektiği anlamına gelmez. Programın metodolojisi, her kümede bir 
iyileştirme döngüsünü teşvik etmektir. İyileştirme döngüsü, hedeflere göre stratejiler çizmek 
için okulun sorunları ve kritik konuları belirlemesine olanak tanıyan ilgili verilerin 
toplanmasını içermelidir. Stratejik eylem, amaçların, göstergelerin ve hedeflerin 
belirlenmesi, izleme ve öz değerlendirme gibi farklı anların oluşturulması sürecini ifade eder. 
Daha sonra, süreç ve sonuçlara ilişkin bir düşünceye dayanarak, kümeler stratejik eylemde 
değişiklik yapıp yapmayacaklarına karar verirler. 
Planlama sürecinde kümelenmelerin yaşadığı zorlukların çoğu önceliklendirme konuları ile 
ilgilidir. Kritik konuların belirlenmesi kolay olmasına rağmen, kümede ortak bir vizyon yoksa 
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stratejik plan çizmek zordur. Bu nedenle kümelerde liderlerin seçimi ve sürekli mesleki 
gelişimi esastır. Liderler, okul topluluğu genelinde ortak bir vizyonu ve paylaşılan hedefleri 
teşvik etmekten sorumludur. Okullarda ortak bir vizyonu teşvik etmek, öğretmenlerin alan 
uzmanları, diğer profesyonellerle ve daha geniş topluluk paydaşlarıyla ekipler halinde 
çalışma kapasitesi geliştirmeleri için çok önemlidir. 
TEIP programında yer alan kümeler, her yıl ilk yarıyıl raporu ve sonuç raporunu Milli Eğitim 
Genel Müdürlüğü'ne gönderir. Birinci dönem raporu, birinci dönemle ilgili verilerin bir 
derlemesini, o noktaya kadar elde edilen sonuçların izlenmesini ve ihtiyaçlara göre 
aksiyonların olası değişikliklerini içerir. Nihai rapor, küme düzeyinde analiz ve karar verme 
için önemli bir araçtır, ancak aynı zamanda ulusal düzeyde programın bir bütün olarak 
değerlendirilmesi için de gereklidir. Bu araç, çeşitli program alanlarındaki sonuçların derin bir 
analizini, ulaşılan hedeflerin, ilgili sonuçların ve süreçlerin değerlendirilmesini ve 
başarısızlıkların ve iyileştirme önlemlerinin bir değerlendirmesini içerir. 
Programın uygulanması, ulusal toplantılar, Eğitim Genel Müdürlüğü (DGE) ve kümeler, mikro 
ağ ve eğitim uzmanları ağları arasındaki toplantılar tarafından desteklenmektedir. 
The main aim of the Portuguese TEIP Programme is to promote educational inclusion in 
schools located in disadvantaged areas which include children 'at risk' of social exclusion. 
Specific improvement plans are developed and promote an improvement cycle in each 
cluster of schools. 
The Programme for Priority Intervention Educational Areas was launched in 1996, with the 
main purpose of promoting educational inclusion in schools located in disadvantaged areas 
which included children ‘at risk of social exclusion’. A second version of the programme was 
implemented from 2006, with the aims of reducing the Early School Leaving (ESL) and 
promoting educational success. In 2012, a third version started, reinforcing the second 
version objectives and highlighting the quality of the learning outcomes. TEIP3 aims at 
improving learning outcomes and quality of the educational paths, preventing early school 
leaving and absenteeism, reducing indiscipline and strengthening relations between school, 
families and community. 
At the moment, the programme includes 137 school clusters which represent 17% of all 
Portuguese school clusters. These schools are all invited to develop specific improvement 
plans, based on an agreement, between the school and school authorities, on measures, 
targets, evaluation and additional resources. 
The specific improvement plan covers four different areas which are: 1) support to the 
improvement of learning; 2) management and organisation of the cluster’s measures; 3) 
prevention of ESL, absenteeism and indiscipline and 4) the school/families/community 
relations. 
Although the schools may develop strategic measures in the four indicated areas, it does not 
mean that they ar required to include all of them in the specific improvement plan. The 
methodology of the programme is to promote an improvement cycle in each cluster. The 
improvement cycle should include the collection of relevant data which allows the school to 
identify problems and critical issues, in order to draw strategies according to the targets. The 
strategical action implies a process of establishment of different moments as setting out 
objectives, indicators and targets, monitoring and self-evaluation. Then, based on a reflexion 
on the process and the results, clusters decide whether they should make changes in the 
strategical action.  
Most of the difficulties which were experienced by the clusters regarded the process of 
planning is related to the prioritization issues. Despite being easy to identify the critical 
issues, it is hard to draw a strategic plan if there is no common vision in the cluster. The 
selection and continued professional development of leaders is therefore essential. The 
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leaders are responsible for promoting a common vision and shared goals across the school 
community. To encourage a common vision in schools is crucial in order for teachers to 
develop relational expertise and capacity to work in teams with other professionals and with 
wider community stakeholders. 
The clusters included in the TEIP programme each year send a first semester report and a 
final report to General-Directorate of Education. The first semester report contains a 
collection of the first term relevant data, the monitoring of the results achieved until that 
point and possible changes of the actions according to the needs. The final report is an 
important tool for the analysis and decision making at the cluster level, but also essential to 
the evaluation of the programme as a whole, at the national level. This tool includes a deep 
analysis of results on several programme domains, evaluation of targets achieved, results 
and processes involved and an evaluation of the failures and improvement measures.   
The implementation of the programme is supported by national meetings, meetings 
between General-Directorate of Education (DGE) and clusters, micro-network and 
educational experts networks.   
 

 
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=434 

 
 
 
Okullar Birliği Eğitim Merkezleri (CFAE) Ağı 

Okullar Birliği Eğitim Merkezleri Ağı (CFAE) 1993'ün başlarında sürekli eğitimin teşvikine 
katkıda bulunmak, pedagojik deneyimlerin değişimini ve yayılmasını teşvik etmek, eğitim 
ihtiyaçlarının belirlenmesini teşvik etmek ve eğitim arzını talebe uyarlamak amacıyla 
kurulmuştur.  

Okullar Birliği Eğitim Merkezlerinin işleyişi ve yönetimi ile ilgili mevcut mevzuat, eğitim 
sunumu ve yönetiminin kalitesini ve etkinliğini artırmak amacıyla diğer CFAE ve diğer 
eğitim kurumları ile insan kaynakları ve araç gereç paylaşımı konularında işbirliği ağlarının 
kurulmasını öngörmektedir.  
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Şekil: Portekiz CFAE ağları  

 
 

CFAE Ağlarının Amaçları 

 Üye okulları eğitim ihtiyaçlarını araştırmaları ve eğitim planlarını hazırlamaları 
konusunda desteklemek, kendi eylem planlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.  

 Ağdaki okulların eğitim planlarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek eylem planları 
hazırlamak. Kendi çalışma bağlamlarında eğitimi tasarlamak ve teşvik etmek.  

 Eğitmenler için eğitim politikalarını güçlendirmek ve profesyonel tanınmayı teşvik 
etmek.  

 Çeşitli düzeylerde, eğiticilerin yetiştirilmesi bağlamında yükseköğretim kurumları ile 
işbirliği yapmak. 

 Eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesine katkıda bulunmak.  

CFAE, imzalanmış bir protokol kapsamında aşağıdaki eylemleri geliştirir: 
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 Eğitim personelinin eğitimi ile ilgili düzenlenen kurslar için kursiyer ve eğitmenlerin 
kaydını almak, kursiyerlerin seçimini yapmak, kurslar düzenlemek, 

 CFAE'nin faaliyetlerini, bilgi ve deneyimlerini kurumsal siteler ve sosyal ağlar aracılığı 
ile paylaşmak,  

 İnsan kaynaklarını geliştirmenin bir yolu olarak nitelikli eğitim ağlarının oluşturmak ve 
geliştirmek, 

 Çeşitli eğitim süreçlerinin uygulanması amacıyla, ağın coğrafi alanında faaliyetlerini 
sürdüren yükseköğretim kuruluşları ile ortak protokollerin imzalamak, 

 CFAE ağında etkisi alanında düzenli olarak gerçekleştirilecek sürekli eğitimi teşvik 
eden etkinliklerin organizasyonu yapmak. 

 

http://cefopna.edu.pt/revista/revista_08/congresso_03_08_js.htm 

 

 
MAIA Projesi - Pedagojik Değerlendirmede İzleme, Takip ve Araştırma  

 
 
Özellikle öğretim ve değerlendirme uygulamalarıyla ilgili olarak Eylül 2019'da başlayan MAIA 

Projesi öğrenci öğreniminin iyileştirilmesinin okulların ve öğretmenlerin pedagojik uygulamalarıyla güçlü 
bir şekilde ilişkili olduğu dikkate alınarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.  Bu açıdan projenin en temel 
amacı, öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmek amacıyla öğretmenlerin değerlendirme ve öğretim 
uygulamalarının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Müfredat ve pedagojik konuların, teorik ve pratik öğretme, öğrenme ve değerlendirme 
konularının, öğretim profesyonelleri olarak öğretmenlerin sürekli eğitimi konularının tartışıldığı doğası 
gereği çok boyutlu ve karmaşık bir projedir.  

Proje kapsamında, başlangıçtan itibaren, eğitim süreçlerine dahil olan herkesi destekleyebilecek 
materyalleri üretilmiştir. Müfredat özerkliği ve esneklik için Okul Derneklerinin, Eğitim Merkezlerinin, ilgili 
eğitmenleri ve temsilcileri ile kısa vadeli eylemler gerçekleştirilmiş ve amaca yönelik olarak tasarlanmış 
eğitim çalıştayları düzenlenmiştir. 
 
MAIA Project: Monitoring, Follow-up and Research in Pedagogical Assessment 

 
The MAIA Project - Monitoring, Monitoring and Research in Pedagogical Assessment - began 
in September 2019 and was designed, conceived and developed taking into account that the 
improvement of student learning is strongly related to the pedagogical practices of schools 
and teachers. In particular, with its teaching and assessment practices. In these terms, the 
most fundamental purpose of the project is to contribute to improving the evaluation and 
teaching practices of teachers with a view to improving their students' learning. 
 

Portekiz’de Okulların ve Okul Kümelerinin/Ağlarının Değerlendirilmesi/Denetlenmesi 
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Portekiz’de okulların dış değerlendirmesi Eğitim ve Bilim Müfettişliği (IGEC) tarafından yapılmaktadır. IGEC, okul 
öncesi okulların, okulların (kümeler ve tekil okullar) ve üniversitelerin, hem kamu, özel hem de ortaklaşa inşa 
edilmiş okulların teknik-pedagojik ve idari-finansal yönlerinin izlenmesinden ve değerlendirilmesinden 
sorumludur. IGEC, bir kıdemli başmüfettiş ve iki kıdemli müfettiş tarafından yönetilmektedir. Portekiz’de 
eğitim hizmetinin kalitesini iyileştirmeyi ve okul eğitiminin gelişimini teşvik etmek amacıyla 
hem dış değerlendirmeyi hem de öz değerlendirmeyi birleştiren karma bir yaklaşım 
benimsenmiştir.  

Öz Değerlendirme 

2002'den beri okulların öz değerlendirmelerini geliştirmeleri zorunludur. Okulların çoğu için 
süreç, 2006 yılından sonra, IGEC'in Okulların Dış Değerlendirmesi kapsamında okulları ziyaret 
etmesiyle başlamıştır. Farklı etkinliklerle öz değerlendirme teşvik edilmiş ve denetimler 
yapılırken dikkate alınmıştır. Portekiz’de okul kümesinde yer alan okullar ve okul kümeleri 
periyodik olarak öz değerlendirme yaparlar. Okulların ve okul kümelerinin öz değerlendirme 
sonuçları dış değerlendirmeye kaynaklık eder.  

Dış Değerlendirme 

Eğitim ve Bilim Genel Müfettişliği web sitesinde sağlanan resmi bilgilere göre, okul dış 
değerlendirmesi, okul çalışmalarında güçlü özelliklerin ve öncelikli müdahale alanlarının 
belirlenmesi yoluyla öğrencilerin öğrenme düzeylerinin ve sonuçlarının ilerlemesini 
desteklemeyi amaçlar. Portekiz okullarının dış değerlendirme süreci, bilgi toplamak ve analiz 
etmek için bir dizi farklı tekniği içerir. İlk adım, öğrencilerin akademik sonuçlarının 
istatistiksel analizine ayrılmıştır. İkinci bir adım, eğitim projesi, tüzük, sunum belgesi, öz 
değerlendirme raporu ve diğer ilgili belgeler gibi okul kümeleri tarafından sağlanan temel 
belgelerin analizidir. Üçüncü adım, değerlendirme ekibinin doğrudan toplulukla bilgi 
topladığı ve altyapıları gözlemlediği, ortalama 3 gün süren okul kümesi ziyaretidir. Ziyaretin 
çoğu, farklı okul aktörleriyle, okul işleyişinde oynadıkları role göre gruplandırılmış panellerde 
görüşmeler yapmaya ayrılmıştır. Mülakatlar, değerlendirme çerçevesinde özetlenen eğitim 
süreçlerinin bir dizi yönünü kapsar. Çerçeve, ekipler tarafından izlenecek olan değerlendirme 
süreci için bir rehber görevi görür. Bu belgede, okul dış değerlendirmesi aracılığıyla ele 
alınacak ve yanıtlanacak alanlar, göstergeler ve öğeler belirtilmektedir. Ekibin, okulların 
işleyişinde esas olarak kabul edilen şeylere odaklanarak değerlendirme sürecini 
geliştirmesine olanak sağlayan çerçevedir. Çerçeve üç ana yönü kapsar: 1) Sonuçlar; 2) Eğitim 
hizmetinin sunumu ve 3)Liderlik ve yönetim.  
Okul dış değerlendirmesi sırasında dikkat edilen müfredat dışındaki önemli yönler de vardır. 
Değerlendirme sürecinin sonunda ekip, yukarıda açıklanan faaliyetlerin sonuçlarının 
sunulduğu ve üç alanın her birine bir sınıflandırmanın (excellent, very good, good, poor, very 
poor)  yapıldığı bir rapor üretir. Ayrıca güçlü özellikler ve iyileştirme alanları belirlenerek bazı 
önerilerde bulunulur. Son aşama ise, sorunlu alanların ele alınması ve okul dış 
değerlendirilmesinde belirlenen sorunların çözümüne yönelik eylemlerin planlanması için bir 
iyileştirme planı hazırlaması gerekir. İyileştirme planı hazırlanması okulların 
sorumluluğundadır. Yalnızca sürece ve çerçeveye dayalı olarak ve Portekiz'deki okul dış 
değerlendirmesinin birincil hedefinin müfredat uygulamalarının iyileştirilmesini ve 
ilerlemesini teşvik etmeyi amaçladığı söylenebilir.  
Tek bir okulun değerlendirilmesi ile bir okul kümesinin değerlendirilmesi arasındaki temel 
fark, okul denetiminin süresidir: ilk durumda iki gün, ikinci durumda üç gün sürer (okul 
kümeleri). Okul personeli ile yapılan toplantıların sayısı temelde aynı olmasına rağmen, bir 
okul kümesi değerlendirildiğinde, birkaç okul ziyaret edilmektedir. 
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repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/81892/2/108842.pdf 
https://www.sici-inspectorates.eu/getattachment/164664bb-d081-4808-8460-53f1d949b2b6/Country-Profile-
Portugal_2018.pdf;.jpg;.aspx 
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/81892/2/108842.pdf 
 
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.1. PİLOT UYGULAMA METODOLOJİSİ 

Denetimde Yeni Yaklaşımlar: Çok Merkezli Denetim Modeli Projesinin Türkiye uygulamasının 
temel amacı, Türkiye’de yapılan teftiş uygulamaları için yenilikçi bir model olan çok merkezli 
denetim modelini tanımak, farklılık ve benzerliklerini ortaya koymak, proje çerçevesinde 
gerçekleştirilen 'çok merkezli teftiş' uygulamalarının işleyişini raporlaştırmaktır.  

Türkiye eğitim sistemi için okul ağları ve okul ağlarının çok merkezli denetimi pratikte 
uygulaması olmayan yenilikçi bir modeldir. Türkiye’de ilgili eğitim yasaları çerçevesinde 
okullar Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İl Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları tarafından yapılan dış 
denetime/değerlendirmeye tabidirler. Öz değerlendirme ise 1 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe 
konan Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği kapsamında okullar için zorunlu tutulan yeni bir 
uygulamadır. Ayrıca okullar arası akran değerlendirme modelinin Türkiye’de pratikte bir 
örneği ve karşılığı bulunmamaktadır. Okul ağlarının çok merkezli denetimi modelinin olmazsa 
olmaz şartlardan bir tanesi ortak amaç ve hedefler doğrultusunda bir araya gelmiş okul ve 
kurumlardan oluşan bir okul ağının oluşturulmasıdır.   

Çok Merkezli Denetim Modeli Projesi Türkiye uygulamasının ilk safhasında Ordu İli Perşembe 
ilçesinde bir okul ağı oluşturulması için okullardan temsilci yönetici ve öğretmenlerin 
katılımıyla yüz yüz bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Ordu İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Fahri Zaimoğlu, Şube Müdürü Musa Gözüdik, Arge Ekibinden Celal Kılıç, Burçak 
Özyurt, Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çulfaz, Şube Müdürü Vedat Çetin ile 
Perşembe İlçesinden bazı okul müdürleri ve öğretmenler katılmıştır. MEB Teftiş Kurulu 
Başkanlığından Müfettişler/Proje Koordinatörleri Mahmut ÖZTÜRK ve Harun GÖNCÜ de 
çevrim içi bağlantı yoluyla toplantıya katılmışlardır. Bu toplantıda katılımcılara “Çoklu 
Denetim Modeli” projesi tanıtılarak kurulacak okul ağının işlevleri ve projedeki yeri hakkında 
bilgilendirme yapılmıştır. Ardından okul ağının çalışma alanları, çalışma yöntemleri, çalışma 
takvimi, ağ içindeki kurumların görev ve sorumlulukları ile okul ağının değerlendirilmesi 
üzerine görüş ve öneriler tartışılmıştır.  

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ordu Eğitim Müfettişleri Başkanlığı ile 
Perşembe ilçesinden 10 okul projeye katılmaya ve işbirliği için bir ağ kurmaya davet 
edilmiştir. Davet edilen okullar ve Eğitim Müfettişliği ortak bir istek ve misyonla gönüllü 
olarak ağa katılmaya, okullar arası işbirliğinin ve Türkiye için yenilikçi bir uygulama olan çok 

3. OKUL AĞLARININ ÇOK MERKEZLİ DENETİMİ PROJESİ TÜRKİYE 
UYGULAMASI 
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merkezli denetim uygulamasının bir parçası olmaya karar vermiştir.  Proje çerçevesinde, 
Ordu ili Perşembe İlçesinde 10 okulun katılımı ile okullarda sosyal etkinlik faaliyetlerinin 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik bir okul ağı kurularak pilot çalışma yapılmıştır.  
Perşembe ilçesindeki Çok Merkezli Denetim Uygulamaları projesinin pilot çalışmaları 3 
aşamada uygulanmıştır:  

 Ön hazırlık (bilgilendirme, faaliyetlerin tanımlanması ve planlanması), okul ağının 
kurulması, planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, 

 Okul ağının çok merkezli denetimi uygulaması (Öz değerlendirme ve Dış 
değerlendirme), 

 Sonuçların değerlendirilmesi ve raporlaştırılması.  

İlk aşamada okullar ağına katılan tüm paydaşlar arasında düzenli toplantılar yapılarak, 
okulların sosyal etkinlikler konusunda karşılaştığı sorunları ve çözüm önerileri tartışılmıştır. 
Okullar arası işbirliği, iyi uygulamalarının paylaşımı ve çok merkezli denetim yoluyla sosyal 
etkinliklerin geliştirilmesi ve Türkiye için yenilikçi bir teftiş modeli olan polisentrik denetim 
modelini test etmek için koşullar oluşturulmuştur.  

Okul Ağı toplantısında alınan görüşler doğrultusunda 10 okulun istekleri ve ihtiyaçları 
doğrultusunda ortak çalışma alanları belirlenmiş ve pilot uygulama sonuçlarının Temmuz 
2022’ye kadar raporlaştırılması kararlaştırılmıştır. Yapılan toplantıda Okul Ağı’nın yapacağı 
çalışmalarda öne çıkan konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır. 

Ön plana çıkan konular ve amaçlar: 
 Sosyal etkinlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, 
 Meslek liselerinin cazibesinin öğrenci ve veliler nezdinde arttırılması, 
 Atölye, kütüphane, salon ve malzemelerin etkinlikler bazında ortak 

kullanılması, 
 Yabancı dil gelişimi, 
 Zeka oyunları, 
 Kitap okuma ve edebiyat, 
 Sanatsal çalışmalar, 

Ayrıca, okul ağının çalışma takviminin, etkinliklerinin ve katılımcılarının takip edilebilmesi ve 
raporlandırmada kolaylık sağlaması için e-Twinining üzerinden bir proje başlatılması 
kararlaştırılmıştır. Çok merkezli denetim uygulamasına 2022 yılı şubat ayında başlanması 
2022 Haziran ayında tamamlanması, faaliyetlerin uygulama durumuna göre tarihlerin 
güncellenmesi kararlaştırılmıştır. Okul ağında yapılan görüşmeler sonucunda okulların ortak 
ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişiminin 
sağlanması amacıyla okul ağının sosyal etkinlikler konusunda oluşturulmasına karar 
verilmiştir. Tüm okulların okul ağında yapacağı sosyal etkinliklerle ilgili çalışma takvimi 
yapılmış, görev ve sorumluluklar belirlenmiş ve planlanan faaliyetler uygulanmaya 
başlanmıştır. 
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İkinci aşamada, Ordu-Perşembe ilçesindeki okul ağının çok merkezli denetimi için 
geliştirilen modelin iki adımda test edilmesi ve değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. Ağın 
değerlendirilmesi amacıyla Ordu İli Perşembe İlçesi sosyal etkinlikler okul ağı değerlendirme 
çerçevesi oluşturulmuştur. ( Bakınız. Tablo ****) 

Ordu İli Perşembe İlçesi Sosyal Etkinlikler Okul Ağı Değerlendirme Çerçevesi 
Standartlar Göstergeler Kanıtlar Bilgi Kaynakları Değerlendirme 

Ölçütleri 

1. Sosyal etkinlikler 
öğrencilerin bilimsel, kültürel, 
sanatsal ve sportif gelişimini 
destekler. 

 

1.1. Her öğrencinin 
katıldığı sosyal etkinlik 
sayısı 
1.2. Okulda yapılan 
bilimsel, kültürel, sanatsal 
ve sportif faaliyet türü 
 

Sosyal Etkinlikler 
Faaliyet Planı, 
Öğrenci Listeleri 

Doküman ve diğer 
bilgi kayakları, 
Öğrenci, 
Öğretmen, Veli ve 
Okul Yöneticilerine 
Uygulanan 
Anketler 

(1. Çok iyi 2. İyi, 3. 
İyileşme Gerekir, 4. 
Yetersiz) 

2. Okul, öğrencilerin ilgi ve 
ihtiyaçlarına uygun sosyal 
etkinlik faaliyetleri planlar.  

 

2.1. Düzenlenen bilimsel, 
kültürel, sanatsal ve 
sportif sosyal etkinlik 
sayısı 
2.2. Sosyal etkinlikler 
konusunda öğrencilerin 
ilgi ve ihtiyaçlarını 
belirlemek için yapılan 
anketler 
 

Sosyal Etkinlikler 
Faaliyet Planı, 
Öğretmen 
Sertifikaları 
Öğrenci Listeleri, 
Uygulanan Anketler 

Toplantı 
Tutanakları, 
Uygulama Planları, 
 

 

3. Sosyal etkinlikler 
öğrencilerin okula olan 
sevgisini ve ilgisini artırır. 

 

 
3.1. Öğrencilerin 
devamsızlık oranında 
azalma 
3.2. Sosyal etkinliklere 
katılım konusunda 
öğrencilerin yaptığı 
müracaat sayısı 

 
 

 
Devamsızlık 
çizelgeleri, 
Öğrencilere 
Uygulanan Anketler, 
Sosyal Etkinlik Talep 
Formları 

Doküman ve diğer 
bilgi kayakları, 
Öğrenci, 
Öğretmen, Veli ve 
Okul Yöneticilerine 
Uygulanan 
Anketler 

 

4. Öğretmenler, öğrencilerin 
sosyal, kültürel, sanatsal, 
sportif ve akademik gelişimi 
için sosyal etkinliklere gönüllü 
olarak katılırlar. 

 

  
4.1. Düzenlenen sosyal 
etkinliklerde görev alan 
öğretmen sayısı 
4.2. Sosyal etkinlik 
sertifikasına sahip 
öğretmen sayısı 

 
 

 
Öğretmen 
Görevlendirme 
Yazıları 
Öğretmen 
Sertifikaları 
Öğretmen 
Taleplerine İlişkin 
Dilekçeler 

 
Toplantı 
Tutanakları, 
Uygulama Planları, 
 

 

5. Okul, sosyal etkinliklerin 
geliştirilmesi konusunda veli, 
diğer okullar, sivil toplum 
kuruluşları ve diğer 
paydaşlarla işbirliği içindedir. 

5.1. Sosyal etkinlikler 
konusunda yapılan 
işbirliği sayısı  
5.2. Diğer kurumlarla 
yapılan bilimsel, kültürel, 
sanatsal ve sportif 
faaliyet sayısı 

Okullar ve sivil 
toplum kuruluşları 
ile yapılan 
etkinliklere ilişkin 
görseller, planlar 

Öğretmen, Veli ve 
Okul Yöneticilerine 
Uygulanan 
Anketler 

 

Tablo.** Ordu İli Perşembe İlçesi Sosyal Etkinlikler Okul Ağı Değerlendirme Çerçevesi 

Okul ağının denetimi için iki aşamalı bir faaliyet planı yapılmıştır. 
 Ağ içindeki okullar tarafından yapılan faaliyetlerin öğrenci, öğretmen, veli ve okul 

müdürleri tarafından ağın öz değerlendirmesi;  
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Öz değerlendirme öncesi ağa dahil olan okullar, öğretmenler kurulu toplantıları (okulun 
genel bir değerlendirmesinin yapıldığı) dışında genel olarak öz değerlendirme deneyimine 
sahip değillerdi. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ordu Eğitim 
Müfettişleri Başkanlığı tarafında yapılan bir dizi çalışmalar ve bilgilendirme toplantıları 
sonucunda okullar sadece ağ faaliyetleri kapsamında olmak üzere öz değerlendirme sürecine 
hazırlandı. Bu kapsamda Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Ordu İli Perşembe İlçesi Sosyal 
Etkinlikler Okul Ağı Değerlendirme Çerçevesi (standartlar, göstergeler, kanıtlar ve bilgi 
kaynaklarını içeren) ve anketler, formlar hazırlandı. Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Perşembe İlçesi Sosyal Bilimler Lisesi proje ekiplerince ağa dahil olan okul yöneticileri ve 
öğretmenler öz değerlendirme süreci ve öz değerlendirmeye kimlerin dahil olacağı hakkında 
bilgilendirildi. Ağdaki okullarda öğrenci, öğretmen, veli ve okul müdürlerinin katılımı ile ağın 
genel bir öz değerlendirmesi yapıldı. Okul yöneticileri ve öğretmenler öz değerlendirme 
sürecine katılmaktan dolayı oldukça memnundu. Okul yöneticilerini tamamı ve öz 
değerlendirme için seçilen öğretmenlerin tamamına yakını öz değerlendirmeye katıldılar.  
Öğrenci ve veliler daha öncesinde pek alışık olmadıkları öz değerlendirme sürecine katılma 
noktasında çekingen davranıyorlardı, buna rağmen yine de istenilen düzeyde katılım 
sağlandı. 
 

 Okul ağının Eğitim Müfettişleri tarafından dış denetiminin yapılması.  

Okul ağının denetimi uygulaması öncesi okullarda, Eğitim Müfettişleri Başkanlığınca 
hazırlanan üç yıllık çalışma programı doğrultusunda periyodik olarak (3 yılda bir) tekrarlana 
dış denetim yapılmaktadır. Ayrıca, uygulamanın yapıldığı dönemde Türkiye’de okulların dış 
denetiminde kullanılan standart bir değerlendirme çerçevesi (standartlar, göstergeler, 
kanıtlar…) bulunmamaktadır. Onun yerine okul denetimlerinde Teftiş Kurulu Başkanlığınca 
hazırlan denetim rehberleri referans kaynak olarak kullanılmaktadır. İki veya üç gün süren 
okul denetimlerinde denetim rehberlerinde yer alan esaslar doğrultusunda okulun genel 
olarak eğitim-öğretim ortamları, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetim faaliyetleri, mali iş ve 
işlemlerine ilişkin incelemeler yapılarak tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri içeren 
raporlar hazırlanır. Hazırlanan raporlar,  yeterli sayıda (il, ilçe, okul/kurum) hazırlanarak ve 
varsa ekleriyle birlikte Eğitim Müfettişlikleri Başkanlığına sunulmaktadır.  
Pilot uygulama öncesi uygulamaya katılan müfettişlerin tamamına yakını okul ağı ve okul 
ağlarının çok merkezli denetimi uygulamasından habersizdi. Müfettişler sosyal etkinlikler ağı 
değerlendirme çerçevesini nasıl kullanacaklarını ve öz değerlendirme sonuçlarından nasıl 
yararlanacaklarını bilmiyorlardı. Başlangıçta Müfettişler sahip oldukları alışılmış klasik 
denetim deneyimleri dışına çıkma ve yenilikçi bir uygulamaya katılma konusunda isteksiz 
davrandılar. Uygulama öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü proje 
ekibi tarafından müfettişlere okul ağlarının işleyişi ve okul ağlarının çok merkezli denetimi 
konusunda bilgilendirme toplantıları yapıldı. Yapılan bilgilendirmeler etkili oldu ve sonunda 
müfettişler gönüllü olarak yeni uygulamanın bir parçası olmaya karar verdiler. Ordu İli 
Perşembe İlçesi Sosyal Etkinlikler Okul Ağının dış değerlendirmesi Eğitim Müfettişleri 
Başkanlığından 5 müfettişin katılımı ile gerçekleştirildi.   
Üçüncü aşamada okul ağı çok merkezli denetim verilerine ait analiz sonuçları raporlanarak, 
okul müdürlerine, öğretmenlere, müfettişlere ve Milli Eğitim Bakanlığına başarılı bir deneyim 
ve tüm paydaşlar ile işbirliğini teşvik eden yenilikçi bir uygulama olarak sunulmuştur. 
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Proje pilot uygulamasının başarısını değerlendirmek için: eylem araştırması, görüşmeler, 
anketler, belge analizi/masa başı araştırması yöntemleri kullanılmıştır. Örneklem alanına 
müfettişler, müdürler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler dahil edilmiştir. Okul ağı 
etkinliklerine 10 okul müdürü, 116 öğretmen, 130 öğrenci katılımcı olarak, 305 öğrenci ise 
izleyici olarak katılım sağlamışlardır. Okul ağı değerlendirme anketine ise, 10 okul müdürü, 
36 öğretmen, 66 veli, 69 öğrenci ve 5 müfettişin katılımı sağlanmıştır. (Tablo ****). Pilot 
uygulama sonuçlarına ait veriler istatistiki veri analiz yöntemi kullanılarak analiz edilerek 
sonuçlar raporlanmıştır. 
Pilot uygulama sonrası ağ içindeki okulların, iyi uygulamaları paylaşarak eğitimin kalitesini 
artırmak ve ortak bir bilgi birikimi oluşturmak için ağdaki işbirliğini sürdürmeleri teşvik 
edilmiştir. Ayrıca çok merkezli denetim uygulamasının yenilikçi bir uygulama olarak ülke 
genelinde uygulanmasına yasal zemin hazırlanması amacıyla proje sonuç ve çıktıları; Milli 
Eğitim Bakanlığı üst yönetimi, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve üniversitelerin eğitim yönetimi ve 
denetimi bölümleri ile paylaşılmıştır.  

3.2. OKUL AĞI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Denetimde Yeni Yaklaşımlar: Çok Denetim Modeli Projesi kapsamında oluşturulan Perşembe 
İlçesi Sosyal Etkinlikler Okul Ağında Ocak-Haziran 2022 tarihleri arasında Tablo *** ‘de  yer 
alan faaliyetler uygulanmıştır.  

Faaliyet Adı Faaliyet Açıklaması 
Faaliyet 
Tarihi 

Faaliyet Yeri 
Katılan 
Öğretme
n 

Katılan 
Öğrenci 
(Uygulay
ıcı) 

Katılan 
Öğrenci 
(İzleyici) 

Açılış 
Toplantısı 

Görevli yönetici ve 
öğretmenlerle 
toplantı yapıldı. 

19.01.2022 
Perşembe Halk 
Eğitim Toplantı 
Salonu 

27 - - 

Yazarlarla 
Söyleşi 

Kitap çıkaran Gazi 
Ortaokulu öğrencileri 
ile panel düzenlendi. 

28.02.2022 
Perşembe Halk 
Eğitim Konferans 
Salonu 

6 8 150 

Öğretmenlere 
Ebru Etkinliği 

Katılan öğretmenlere 
temel ebru eğitimi 
verilerek birer 
çalışma yapmaları 
sağlandı. 

08.03.2022 
Ordu Sosyal 
Bilimler Lisesi 

22 - - 

Mask ve 
Tiyatro 
Dekorları 
Atölyesi 

Okul öncesi ve ilkokul 
öğrencileri için 3 
Oturumda maske 
atölyesi düzenlendi. 

22-
23.03.2022 

Şehit Ceyhun 
Arslantürk MTAL 
Çocuk Gelişimi 
Atölyesi 

5 50 - 

Dolgu 
Oyuncak 
Atölyesi 

Okul öncesi ve ilkokul 
öğrencileri için 2 
oturumda oyuncak 
yapımı ve çim adam 
atölyesi düzenlendi. 

07.04.2022 

Şehit Ceyhun 
Arslantürk MTAL 
Çocuk Gelişimi 
Atölyesi 

6 40 - 
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Karaoke 
yarışması 

Lise öğrencileri 
tarafından İngilizce 
Karaoke gösterisi 
düzenlenmiştir. 

28.04.2022 
Perşembe Halk 
Eğitim Konferans 
Salonu 

10 12 150 

Kahvaltı 
Atölyesi 

Lise öğrencileri için 
kahvaltının önemi 
sunumu ve kahvaltı 
yapım atölyesi 
gerçekleştirildi. 

20.05.2022 
Sakin Şehir MTAL 
Yiyecek İçecek 
Hizmetleri Atölyesi 

11 20 5 

Kapanış 
Toplantısı 

Ağda görevli 
öğretmen ve 
yöneticilerin 
katılımıyla 
değerlendirme 
süreçlerinin nasıl 
olacağı tartışıldı. 

14.06.2022 
Sakin Şehir MTAL 
Konferans Salonu 

29 - - 

Tablo. *** Denetimde Yeni Yaklaşımlar: Çok Denetim Modeli Projesi, Perşembe İlçesi 
Okul Ağı Faaliyet Katılımcı Sayıları  

3.2.1. Başlangıç Toplantısı (Ocak, 2022) 

Ağ oluşturma çalışmaları; Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, Perşembe İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden idareci ve koordinatörlerin, Perşembe İlçesinden seçilen 10 öğretmen, 10 
okul yöneticisinin, Teftiş Kurulu'ndan ve Ordu Eğitim Müfettişliğinden müfettişlerin bir araya 
geldiği ve ağın hangi sorun veya konuya odaklanacağı konusunun görüşüldüğü hibrit bir 
toplantı ile resmi olarak başlamıştır.  
Toplantıda, katılımcıların çoğunluğu, mevcut eğitim sistemi içinde öğrencilerin akademik 
başarıya ulaşmak için çok fazla zorlandıkları konusunda hemfikirdi. Okulların çoklu zekayı 
destekleyecek sosyal etkinliklerden ve diğer ders dışı etkinliklerden yoksun olduklarına dikkat 
çekilmiştir. Katılımcılar, farklı etkinliklerle 4 ay boyunca ağ düzeyinde sosyal etkinliklerin 
geliştirilmesi konusunda işbirliği yapma kararı almıştır. 
Ağın temel amacının “Okul ağının sağladığı sosyal etkinliklerin niceliğini ve niteliğini 
artırmak” olduğuna karar verilmiş ve yapılacak etkinliklere ait alt konuları ve amaçlar ise şu 
şekilde oluşturulmuştur: 
 -Öğrenciler ve veliler arasında Mesleki eğitiminin çekiciliğinin artırılması, 
 -Atölyeler, kütüphaneler, salonlar ve materyaller gibi imkânların farklı amaçlarla bir 
arada kullanılması, 
 -Yabancı dil öğrenimi, 
 -Okuma ve edebiyat, 
 -Sanat. 

3.2.2. Genç Yazarlar Paneli (Şubat, 2022) 

Perşembe İlçesi Gazi Ortaokulu, fantastik türde öykü kitapları olan bir grup genç yazara ev 
sahipliği yapmıştır. Başarı hikâyelerini tanıtmak ve daha fazla öğrenciyi yazmaya teşvik etmek 
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amacıyla ağ içerisinde bu yazarlarla bir panel düzenlendi ve ağın okullarından toplam 150 
öğrenci ve öğretmen başarı hikâyelerini duydu. Öğrenciler, karşılıklı soru cevap yoluyla 
tecrübelerini ve kendi yazma deneyimlerini paylaşma fırsatı buldular. 

3.2.3. Maske Atölyesi (Mart, 2022) 

Ağın temel amacı, genç öğrenciler arasında Mesleki Eğitim ve Öğretim eğitimi teşvik etmek 
ve ağ içindeki atölyeleri ve diğer tesisleri tanıtmak olduğu için, Şehit Ceyhun Arslantürk 
Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, ağa bağlı anaokulları ve ilkokullardan öğrencileri maske 
atölyesinde ağırladı. Atölye çalışması, diğer okul öğrencilerine bir meslek okulunun yapısını 
ve işleyişin nasıl olduğunu görmelerini sağlarken, aynı zamanda çocuklarla etkileşim kurma 
şansı vermiştir. 

3.2.4. Öğretmenler İçin Ebru Atölyesi (Mart, 2022) 

Ağ içinde mesleki gelişimi ve öğretmen etkileşimini teşvik etmek amacıyla ağ okullarından 22 
öğretmen ebrusunu sanatını öğrenmek ve denemek için bir araya geldi. Resim 
öğretmenlerinin ebrunun temellerini öğrettiği ve katılımcılara kendi sanat eserlerini yaratma 
şansı verdiği etkinliğe Ordu Sosyal Bilimler Lisesi ev sahipliği yaptı. 

3.2.5. Kukla ve Dolgu Oyuncak Atölyesi (Nisan 2022) 

Maske atölyesi ile aynı amaçlara sahip olan Kukla atölyesi mesleki eğitim öğrencilerini, okul 
öncesi ve ilkokul öğrencilerini eğlenceli bir etkinlik için bir araya getirdi. Öğrenciler, Çocuk 
Gelişimi bölümlerinin mesleki eğitim öğrencilerinin yardımıyla çim adamlar ve diğer 
oyuncakları yaptılar. İki gün ve dört oturumdan oluşan çalıştayda 3 farklı okuldan 50 öğrenci 
meslek lisesi öğrencileri tarafından ağırlandı. 

3.2.6. Liseler Arası Karaoke Konseri (Nisan 2022) 

Hem sosyal etkinliklerin niteliğini artırmak hem de öğrencilerin yabancı dil öğrenimini 
desteklemek amacıyla, üç farklı liseden 12 öğrenci şarkı söylediği, 150 öğrencinin ise seyirci 
olarak katıldığı bir karaoke konseri düzenlendi. İngilizce şarkılar seslendirildiği etkinlikte 
öğrencilerin performansları seyirciler tarafından çok beğenildi. Zehra Şelale Anadolu Lisesi 
koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe katılan okullar önümüzdeki yıllarda da böyle bir 
etkinliğin yapılması konusunda mutabık kaldılar. 

3.2.7.Kahvaltı Atölyesi (Mayıs, 2022) 

Sakin Şehir MTAL’de okul ağının lise kısımlarından 20 öğrenci ağırlandı. Çalıştay, okulun 
Yeme İçme Hizmetleri Bölüm Şefinin kahvaltının önemi ve dengeli bir kahvaltının neleri 
içermesi gerektiği konusunda yaptığı bir sunumla başladı. Sunumun ardından katılımcılar, 
kendilerine sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı hazırlamak için atölyeye adım attılar. Atölyedeki 
aletleri kullanarak kahvaltı hazırlama, sunum yapma şansı buldular. 

3.2.8. Kapanış Toplantısı (Haziran, 2022) 

Okul ağı etkinliklerini değerlendirmek ve çok merkezli denetim sürecini planlamak için Sakin 
Şehir MTAL 'de 20 öğretmen ve yönetici bir araya geldi. Toplantıda ağ üyeleri, faaliyetler 
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sırasında elde ettikleri olumlu ve olumsuz deneyimleri, etkinliklerin etkilerini tartıştılar. 
Toplantıda katılımcılar, ağın Çok Merkezli Denetim Modeli ile nasıl değerlendirileceğini de 
tartıştılar. Öğretmen, öğrenci, yönetici ve velilere yönelik değerlendirme anketleri tanıtılarak, 
değerlendirme sırasındaki ve sonrasındaki süreç netleştirilmiştir. 

3.3 POİSENTRİK DENETİM SONUCUNDA ELDE EDİLEN BULGULAR 

Perşembe İlçesi Sosyal Etkinlikler Okul Ağı çok merkezli denetim uygulaması kapsamında 
gerçekleştirilen öz değerlendirme ve dış değerlendirme çalışmalarına ait bulgular; 
uygulamaya katılan okul müdürleri, müfettişler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle yapılan 
yarı yapılandırılmış görüşmelerine ve anket sonuçlarına dayanmaktadır. Çok merkezli 
denetim projesi kapsamında yapılan çok merkezli denetim uygulamasını değerlendirmek 
amacıyla hazırlanan anketler (bkz. Ek …) projenin araştırma çerçevesindeki değişkenlere 
dayalı olarak hazırlanmış, Ordu ili Perşembe ilçesi bağlamına göre detaylandırılmış ve ağın 
oluşturulmasından 6 ay sonra uygulamaya katılan müfettiş, okul yöneticisi, öğretmen, 
öğrenci ve veliler uygulanmıştır. İstatistiki veri analiz yöntemi kullanılarak analiz edilen anket 
sonuçlarına ait bulgular aşağıda açıklanmıştır. 

3.3.1 Çoklu Denetim Modeli Projesi "Perşembe Okul Ağı” Öz Değerlendirme 
Sonuçları 

Çok merkezli denetim projesi kapsamında Perşembe İlçesi Sosyal Etkinlikler Okul Ağı 
gerçekleştirilen öz değerlendirme uygulamasına ilişkin bulgular; öz değerlendirmeye katılan 
okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilere uygulanan anket ve yarı yapılandırılmış 
görüşme sonuçlarına dayanmaktadır. 

3.3.1.1 Çoklu Denetim Modeli Projesi "Perşembe Okul Ağı" Öğrenci Değerlendirme 
Anketi  

Çok merkezli denetim projesi kapsamında sosyal etkinliklere katılan öğrencilerin (%68,5) 
oranında kadın, (%31,5) oranında erkek öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Çok merkezli 
denetim proje faaliyetlerinin uygulandığı okullarda kadın öğrencilerin faaliyetlere daha fazla 
katıldığı görülmekte olup, proje etkinliklerinin kadınlar için daha ilgi çekici olduğu, bu durum 
faaliyetlerin kız öğrencilerin büyük bir kısmına ulaştığını göstermektedir (bkz. Şekil 1). 

 
Şekil 1: Faaliyetlere katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımı 
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Öğrenciler Perşembe ilçesinde okul ağında yapılan sosyal etkinliklerden en yüksek oranda 
Karaoke Dinletisi (Dinleyici olarak,% 31,7, Şarkı söyleyerek % 15,9) etkinliğine katılmışlardır. 
Sonra sıra ile Kukla ve Oyuncak Atölyesi (% 30,2), Yazarlarla Söyleşi (Dinleyici ve yazar olarak 
% 29,4), Maske Atölyesi (% 19) ve Kahvaltı Atölyesi (%11,9) etkinliklerine katılmışlardır (bkz. 
Şekil 2). 

 
Şekil 2: Faaliyet türlerine göre öğrencilerin katılım oranları 

 
Şekil 3: Okul türlerine göre faaliyetlere katılan öğrencilerin oranları 
 
Faaliyetlere katılan öğrencilerin oransal dağılımı incelendiğinde, en yüksek oranda katılımın 
lise öğrencilerinden olduğu (% 49,2), daha sonra İlkokul (% 25) ve Ortaokul öğrencilerinin 
(%19,5) katılım sağladığı görülmektedir. (bkz. Şekil 3). 
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Şekil 4: Sosyal Etkinlikler İle İlgili Duyurulardan Haberdar olma Oranı 
Okul Ağında yapılan sosyal etkinlikler ile ilgili yapılan çalışmalardan hemen hemen tüm 
öğrencilerin haberdar olduğu (% 96,9), velilerin ise bu duyurulardan (%92,6) oranında 
haberdar oldukları, dolayısıyla etkili bir duyuru sisteminin kurulduğu görülmektedir. . (bkz. 
Şekil 4).  
Okul müdürleri ve öğretmenler de (% 100 ) oranında sosyal etkinlikler ile ilgili duyuruların 
zamanında yapıldığını belirtmektedir(bkz. Şekil 4). Öğrenci, öğretmen ve okul müdürlerinin 
sosyal etkinliklere ait duyuruların zamanında yapılması ile ilgili verdikleri cevaplar birbiri ile 
örtüşmektedir. Bu durum sosyal etkinlikler konusunda yapılan duyuruların zamanında ve 
etkili bir şekilde yapıldığını ortaya koymaktadır. Öğrencilerin sosyal kültürel faaliyetlere 
katılımının artırılması için düzenlenen sosyal etkinliklerin tüm öğrencilere hitap edecek 
şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerle etkili bir iletişim ağının kurulması önemlidir. 
 

 
Şekil 5: Okulda Düzenlenen Sosyal Etkinliklerin Öğrencilerin İlgi ve İhtiyaçlarına Uygun Olma 
Durumu 
Okulda düzenlenen sosyal etkinlik çalışmalarının büyük oranda (% 96,1) öğrencilerin ilgi ve 
isteklerine hitap ettiği görülmektedir(bkz. Şekil 5). Bununla birlikte düzenlenen sosyal 
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etkinliklerin hazırlık ve planlama aşamasında öğrencilerin ilgi, istek ve kabiliyetlerinin dikkate 
alındığı söylenebilir.  
Okul müdürlerinin sosyal etkinliklerin öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
düzenlenmesi konusunda verdikleri cevaplar incelendiğinde (% 90,9) benzer sonuçlara 
ulaşıldığı görülmüştür. Öğretmenler de (% 91,9) oranında okul ağında düzenlenen sosyal 
etkinliklerin öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde olduğunu 
belirtmektedir(bkz. Şekil 5). Yine görüşlerine başvurulan veliler de yüksek oranda okul ağında 
öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun sosyal etkinlikler düzenlendiğini (%94,2) 
belirtmektedir. Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerden alınan tüm veriler birlikte 
değerlendirildiğinde okul ağında düzenlenen sosyal etkinliklerin öğrencilerin ilgi ve 
ihtiyaçlarını dikkate alarak düzenlendiği ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verdiği 
söylenebilir.  

 
Şekil 6: Okulda Düzenlenen Sosyal Etkinliklere Öğrencilerin Katılma Durumu 
Okul ağında düzenlenen sosyal etkinlik çalışmalarına öğrencilerin (% 64,4) oranında 
doğrudan katıldıkları görülmektedir. Etkinliklere katılımı sağlanamayan (% 35) oranında 
öğrencinin ilgi ve isteklerine uygun etkinlik düzenlenmediği/düzenlenemediği veya bu 
öğrencilerin izleyici olarak etkinliklere katıldığı söylenebilir (bkz. Şekil 6). Bu durumun 
sebeplerinin araştırılarak öğrencilerin daha fazla etkinliğe katılımının sağlanmasının uygun 
olacağı değerlendirilebilir.  

 
Şekil 7: Öğrencilerin Sosyal Etkinlik Çalışmalarına Katılmaktan Hoşlanma Durumu 
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Okulda düzenlenen sosyal etkinlik çalışmalarına katılan öğrencilerin (% 93,4) oranında 
etkinliklere katılmaktan hoşlandığı görülmektedir. Okul müdürleri ve öğretmenler de 
öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmaktan hoşlandığını (% 100) belirtmektedir. Görüşlerine 
başvurulan veliler de öğrencilerinin (% 97) oranında etkinliklere katılmaktan hoşlandığını 
ifade etmiştir(bkz. Şekil 7). Öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri tarafından verilen cevaplar 
birlikte değerlendirildiğinde öğrencilerin okul ağında düzenlenen etkinliklere katılmaktan 
hoşlandığı söylenebilir.  
Etkinliklere katılımı sağlanan öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmaktan hoşlandığı, 
dolayısıyla daha fazla öğrencinin etkinliklere katılımının sağlanması için etkinliklerin 
çeşitlendirilmesi, öğrencinin ilgi ve isteklerinin daha fazla dikkate alınması, diğer okulların 
imkânlarından daha fazla yararlanılması, öğretmenlerin öğrencileri daha fazla desteklemesi 
gibi hususlara daha fazla dikkat edilmesi önerilebilir.  
 

 
Şekil 8: Sosyal Etkinlik Çalışmalarının Öğrencileri Sosyal ve Kültürel Yönden Destekleme 
Durumu 
Öğrenciler okulda yapılan sosyal etkinlik çalışmalarının sosyal ve kültürel olarak gelişimlerini 
(% 88,8) oranında desteklediğini ifade etmişlerdir. Okul müdürleri ve öğretmenlerin tamamı 
okullarında yapılan sosyal etkinliklerin öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişimini 
desteklediğini (% 100) belirtmektedir. Veliler de okulda düzenlenen sosyal etkinliklerin 
öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişimini desteklediğini (% 98,5) ifade etmektedir 
(bkz. Şekil 8). 
Öğrenciler okul ağında düzenlenen sosyal etkinlik çalışmalarının özgüvenlerini, iletişim 
becerilerini, konsantrasyonlarını, takım ruhunu, insanlarla iletişim kurma becerilerini, 
insanları anlama, resim, el becerisi, kendilerini ifade etme, dayanışma, takım oyunu, yaratıcı 
düşünme vb. becerilerini geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Eğitimin amacının sadece 
akademik başarıyı sağlamak olmadığı değerlendirildiğinde düzenlenen sosyal etkinlik 
çalışmaları ile öğrencilerin sosyal, kültürel gelişiminin sağlanmanın da eğitimin en önemli 
parçalarından biri olduğu söylenebilir.  
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Şekil 9: Sosyal Etkinlik Çalışmalarının Öğrencilerin Davranış ve Düşüncelerinde Değişiklik 
Yapma Durumu 
Öğrenciler düzenlenen sosyal etkinlik çalışmalarının çok büyük oranda (% 92) davranış ve 
düşüncelerinde değişikliğe neden olduğunu belirtmektedir (bkz. Şekil 9). Öğrenciler 
düzenlenen sosyal etkinlik çalışmalarının özgüvenlerini, iletişim becerilerini, 
konsantrasyonlarını, takım ruhunu, insanlarla iletişim kurma becerilerini, insanları anlama, 
resim, el becerisi, kendilerini ifade etme, dayanışma, takım oyunu, yaratıcı düşünme vb. 
becerilerini geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Bu durumun düzenlenen sosyal etkinliklerin 
amaç ve hedeflerine ulaştığını göstermektedir.  
Okul müdürleri tarafından verilen cevaplar incelendiğinde, okul müdürleri okulda 
düzenlenen sosyal etkinlik çalışmalarının öğrencilerin davranış ve düşüncelerinde (% 100) 
oranda olumlu değişikliğe neden olduğuna inanmaktadırlar. Bununla birlikte öğretmenler de 
okul ağında yapılan sosyal etkinlik çalışmalarının (% 94,4) oranda öğrencilerin davranış ve 
düşüncelerinde olumlu değişikliğe neden olduğuna inanmaktadırlar. Görüşlerine başvurulan 
veliler de sosyal etkinlik çalışmalarının (% 95,6) oranda  öğrencilerinin davranış ve 
düşüncelerinde değişikliğe neden olduğunu belirtmişlerdir (bkz. Şekil 9). 
Okul müdürleri de okulda düzenlenen sosyal etkinliklerin öğrencilerin özgüven, grup 
çalışması, mesleki bilgi ve beceri, etkili öğrenme, sosyalleşme konusunda yeteneklerini 
geliştirdiğini ifade etmişlerdir. Öğrenci ve okul müdürleri okulda düzenlenen sosyal 
etkinliklerin öğrencilerin çeşitli yeteneklerini geliştirdiği konusunda hemfikirdir. 
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Şekil 10: Öğrencilerin Sosyal Etkinlik Çalışmalarında Öğretmenler ve Okul Yönetimi 
Tarafından Teşvik Edilme Durumu 
Öğrenciler sosyal etkinlik çalışmalarına katılım konusunda okul yönetimi ve öğretmenler 
tarafından (% 85,8) oranında teşvik edildiklerini ifade etmektedirler. Veliler de öğrencilerinin 
sosyal etkinliklere katılım konusunda öğretmenler ve okul yönetimi tarafından % 94,2 
oranında teşvik edildiğini belirtmektedir (bkz. Şekil 10). 
Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılım durumu da incelendiğinde öğrencilerin 
gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak etkinliklere yeterli düzeyde katıldıkları, bu durumun 
sebebi olarak da sosyal etkinlikler okul ağı kapsamında öğrencilerin öğretmen ve okul 
yönetimi tarafından desteklenmesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, okul yönetimi ve 
öğretmenler tarafından desteklenen öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımının 
sağlanmasında, etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve farklı okulların imkânlarından da 
yararlanılması önemli bir etken olarak değerlendirilebilir.  
Okul yöneticileri öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına katılım konusunda (%100) oranında 
teşvik edildiğini belirtmektedir(bkz. Şekil 10). 
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Şekil 11: Sosyal Etkinlik Kapsamında Yapılan Çalışmaların Öğrencilerin Okula Olan İlgi ve 
Sevgisini Artırma Durumu 
Öğrenciler (% 85,8’i) okulda düzenlenen sosyal etkinlik çalışmalarının okula olan sevgi ve 
ilgilerini artırdığını ifade etmektedir. Bu durumun öğrencilerin okula devam oranlarına, 
derslerindeki başarılarına olumlu olarak yansıma beklenebilir. Okul yöneticileri ve 
öğretmenler de (% 100) oranında sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmaların 
öğrencilerin okula olan ilgi ve sevgisini artırdığını belirtmektedir. Görüşlerine başvurulan 
veliler de (% 92,8) oranında sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmaların öğrencilerin 
okula olan ilgi ve sevgisini artırdığını belirtmişlerdir(bkz. Şekil 11). 
 

 
Şekil 12: Sosyal Etkinlik Faaliyetlerinde Öğrencilerin Diğer Okulların İmkânlarından 
Yararlanma Durumu 
Öğrenciler sosyal etkinlik faaliyeti kapsamında diğer okulların imkânlarından (% 77,6) 
oranında yararlandıklarını ifade etmektedirler. Eğitim bölgesi içerisinde bulunan imkânlardan 
tüm öğrencilerin yararlanması eğitimde fırsat ve imkân eşitliğine katkı sağlanması açısından 
önemli bir etkenidir.  
Okul müdürleri sosyal etkinlik faaliyetleri kapsamında diğer okulların imkânlarından (spor 
salonu, atölyeler, konferans salonu vb.)  (%90,9) oranında yararlandıklarını beyan 
etmişlerdir. Öğretmenler de sosyal etkinlik faaliyetleri kapsamında diğer okulların 
imkânlarından (%94,3) oranında öğrencilerin yararlandıklarını beyan etmişlerdir. Görüşlerine 
başvurulan veliler de sosyal etkinlik faaliyetleri kapsamında diğer okulların imkânlarından 
(%89,9) oranında öğrencilerin yararlandıklarını beyan etmişlerdir (bkz. Şekil 12). 
Okul müdürleri arasında yapılacak etkili bir planlama ile kısıtlı imkânlara sahip okulların 
öğrencileri farklı imkânlara sahip diğer okulların (spor salonu, atölye, konferans salonu vb.) 
imkânlarından yararlandırılarak eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayıcı çalışmalara ağırlık 
verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
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3.3.1.2 Çoklu Denetim Modeli Projesi "Perşembe Okul Ağı" Yönetici Değerlendirme 
Anketi Sonuçları 

 
Şekil 13: Okul Ağında Görevli Yöneticilerin Görev Yaptığı Okulların Dağılımı 
Oluşturulan Perşembe okul ağında toplam 11 okul müdürü görev yapmaktadır. Çoklu 
Denetim Modeli Okul Ağı değerlendirme anketine katılan okul müdürlerinin görev yaptığı 
okul türleri incelendiğinde (% 45,5)’inin Liselerde, (% 27,3)’ünün İlkokulda (% 18,2)’sinin 
Ortaokulda ve (% 9,1)’inin de Anaokulunda görev yaptığı görülmektedir(bkz. Şekil 13). Okul 
müdürlerinin farklı kademe ve okul türlerinde görev yapması oluşturulan okul ağının sağlıklı 
işleyip işlemediğini görmemize de katkı sağlayacaktır. 

 
Şekil 14: Sosyal Etkinlik Faaliyetleri Planlanırken Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Önerilerinin 
Dikkate Alınma Durumu  
Okul müdürleri sosyal etkinlik faaliyetlerini planlarken öğrenci, öğretmen ve velilerin görüş 
ve önerilerini (% 100) tamamen dikkate aldıklarını beyan etmektedir. Öğretmenler de sosyal 
etkinlikler planlanırken öğretmen, öğrenci ve velilerin görüş ve önerilerinin dikkate alındığını 
(% 94,6) ifade etmektedir. Görüşlerine başvurulan veliler de (% 80,6) oranında okul ağında 
düzenlenen sosyal etkinlikler planlanırken velilerin görüş ve önerilerinin dikkate alındığını 
ifade etmişlerdir(bkz. Şekil 14). Anketin öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım oranının 
ölçüldüğü bölümde öğrencilerin yüksek oranda faaliyetlere katıldıkları da göz önüne 
alındığında okul ağında planlanan sosyal etkinliklerin öğrenci ve velilerin görüş ve önerileri 
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doğrultusunda ve öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri dikkate alınarak düzenlendiği 
söylenebilir. 

 
Şekil 15: Sosyal Etkinlik Faaliyetlerine Öğretmenlerin Katılma Durumu  
Öğretmenlerin ilçe genelinde düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerden en az 
birine (% 78,8) oranında katıldıkları görülmektedir(bkz. Şekil 15). Öğretmenlerin sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetlere katılımının yeterli olduğu görülmektedir. Okul ağında 
gönüllülük esasına dayanan sosyal etkinlik faaliyetlerine bu düzeyde bir katılımın olması 
öğretmenlerin proje faaliyetlerini sahiplendiklerini göstermektedir. Bu sonuç proje 
faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda da devam edebilmesi adına sevindirici bir gelişmedir. 

 
Şekil 16: Öğrencilere Yönelik Son Bir Yılda Düzenlenen Sosyal Etkinlik Faaliyetlerinin 
Değerlendirilmesi  
Okul müdürleri çok merkezli denetim projesi kapsamında okul ağında öğrencilere yönelik 
olarak düzenlenen sosyal etkinlik çalışmalarının iyileştiğini (% 100 ) ifade etmişlerdir. Aynı 
şekilde öğretmenler de (% 100) diğer okullarla işbirliği halinde okul ağında yapılan sosyal 
etkinliklerin okulun sosyal etkinliklerinin iyileşmesinde olumlu bir katkısının olduğunu ifade 
etmektedir(bkz. Şekil 15). Bu durum öğrencilerin beyan ettiği düşünceleri ile de benzerlik 
göstermektedir. Öğrencilere farklı sosyal etkinliklerle öz güven duygusu, sorumluluk bilinci 
kazandırma ve hayata hazırlama konusunda büyük bir işlevi olan sosyal etkinliklerin 
çeşitlendirilerek yıl içinde belirli bir takvim dâhilinde çeşitlendirilerek zenginleştirilmesi 
oldukça önemlidir.  
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Okul ağlarının çok merkezli denetimi projesi kapsamında okulunuzun ağdaki diğer 
okullarla işbirliği yapmasının okulun sosyal etkinliklerinin iyileştirilmesine olan etkisini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Okul müdürleri, okulda eğitim-öğretim yapılırken öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini 
geliştirebileceği fırsatları ağdaki diğer okullarda bulabilme imkânı sağlanmasının oldukça 
önemli olduğunu değerlendirmişlerdir. Ayrıca diğer okullarla yapılan işbirliğinin okullar arası 
paylaşımı, işbirliğini, öğretmen ve öğrenciler arasında kaynaşmayı ve paylaşımı artırdığını, 
ayrıca fırsat eşitliğini sağladığını ifade etmişlerdir.  
 

 
Şekil 17: Okul Ağına Katılmanın Yöneticilerin Motivasyonuna Etkisinin Değerlendirilmesi  
Okul yöneticileri okullarının bir ağa katılımının farklı bir tecrübe olduğunu, okullar arası 
işbirliğini geliştirdiğini, okulların tanıtımı için bir fırsat olduğunu ve farklı bir deneyim 
yaşadıkları için motivasyonlarını artırdığını belirtmişlerdir. Bir okul müdürü ise katılımın sınırlı 
olduğunu ve kısa süreli bir etki yarattığını ifade etmiştir. Bununla birlikte öğretmenler de okul 
ağının meslektaşlarının motivasyonunu artırdığını (% 97,2) belirtmişlerdir(bkz. Şekil 17). Okul 
arasında sürdürülebilir bir iletişim ve işbirliği için okul ağının oluşturulması, farklı deneyim ve 
tecrübe paylaşımı yapılmasının okulların olumlu yönde gelişimini destekleyeceği söylenebilir. 
Ağla ilgili hangi faaliyetleri, toplantıları planladınız? Mevcut okul işleyişindeki 
uygulamalara / iş yüküne nasıl entegre edilecekler? 
Okul yöneticileri; proje uygulama süresinin Covid 19 nedeniyle geciktiğini ve yeterli zaman 
kalmaması nedeniyle okul çapında faaliyet planlanamadığını belirtmişlerdir. Ancak okul 
ağı genelinde bilgilendirme ve görev dağılımı toplantıları planlandığını ve uygulandığını 
belirtmişlerdir. Okul ağının okulların iş yüküne olumsuz bir etkisinin olmadığını 
belirtmişlerdir. Okul ağlarında planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetlerin planlanmasından 
öğretmenlerin sorumlu kılındığı, faaliyet öncesi ve faaliyet sonrasında planlanmanın okul 
yönetimi ile birlikte yürütüldüğünü belirtmişlerdir. Faaliyetlere katılacak öğrenciler 
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konusunda okul müfredatını aksatmayacak şekilde branş öğretmelerinden bilgiler ve 
tavsiyeler alarak planlamaya dahil olacak öğrenciler seçilmiştir. Yöneticiler planlama 
çalışmalarının kendilerine ilave bir yük getirmediğini ifade etmişlerdir. Ancak projenin 
sürekli olarak uygulamaya geçilmesi durumunda yönetici ve öğretmenlere getireceği 
sorumluluk ve iş yükü hakkında kesin bir yargıya varılamamaktadır. 
Okul ağları ile ilgili planlanan faaliyetlerin uygulanabilir olduğunu düşünüyor musunuz? 
Koordinasyon konusunda sıkıntılar yaşandı mı? 
Okul yöneticileri, okul ağları ile ilgili planlanan faaliyetlerin uygulanabilir olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bazı okul müdürleri ise faaliyetlerin kısmın uygulanabilir olduğunu ve kısmen 
faydalı olacağını belirtmişlerdir. Okul yöneticileri faaliyetlerin planlanması ve uygulanması 
aşamasında herhangi bir koordinasyon problemi yaşamadıklarını belirtmişlerdir. 
Koordinasyon konusunda sıkıntı yaşanmamasının sebebi olarak da zaman zaman yapılan 
toplantı ve çalışmaların görevli ekipler tarafından yürütülmesini gerekçe olarak 
göstermişlerdir. 
 
Okulunuz ağdaki diğer okullardan hangi iyi uygulamaları uyarlayacak veya okulunuzun 
ağında hâlihazırda uyarlanmış hangi etkinlikler bulunuyor? Lütfen birkaç örnek 
paylaşınız. 
Okul müdürleri ağda yapılan faaliyetlerden, karaoke atölyesi çalışmalarını, maske 
atölyesini, şiir dinletisi ve kitap yazarı söyleşilerini kendi okullarında da uygulamak 
istediklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında sanatsal faaliyetleri ve yabancı dil becerisini 
geliştirecek çalışmaları da yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca mesleki ve teknik 
okullarda alan tanıtımı için atölye etkinlikleri planlanabileceğini ve ebru çalışmalarının 
sınıf etkinliği olarak düzenlenebileceğini belirtmişlerdir. Okul müdürleri tarafından verilen 
cevaplar birlikte değerlendirildiğinde okul ağında yapılan bazı çalışmaların okul bazında 
yapılmaya başlandığı, etkinliklerin okul bazında yapılması için okul müdürlerinin ve 
öğretmenlerin istekli oldukları söylenebilir. 
 
Okulun proje faaliyetleri kapsamında okul ağının bir parçası olarak öz değerlendirme 
yapılmasının okulunuza ne gibi faydaları olduğunu düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi 
paylaşın. 
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Şekil 18: Okulda Düzenlenen Sosyal Etkinlik faaliyetlerine İlişkin Yapılan Öz Değerlendirilme 
Uygulamasının Okul gelişimine Etkisinin Değerlendirilmesi  
Okul müdürlerinin çoğunluğu (11 müdürden 6’sı) okul ağının bir parçası olarak yapılan öz 
değerlendirme uygulamasının okuldaki sosyal etkinlikler açısından genel bir iyileşme 
sağlandığını, 2 okul müdürü ise sosyal etkinlikler açısından bir değişiklik/iyileşme 
olmadığını belirtmektedir(bkz. Şekil 18). Farklı okullar ile okul ağı kurmanın paylaşım ve 
farkındalık oluşturduğunu ifade etmektedirler. Fırsat ve imkânları farklı okullarla ağ 
oluşturarak birlikte çalışmanın yenilik getirdiğini ve kurumların gelişimine olumlu katkı 
yapacağını belirtmişlerdir. Ayrıca okul ağı yoluyla faaliyetler planlamanın ve uygulamanın 
öğrenciler ve öğretmenler arasında etkileşimi artıracağı ve faaliyetlerin çeşitlendirilmesi 
adına da olumlu olacağını belirtmişlerdir. 

 
Şekil 19: Diğer Okulların Çok Merkezli Denetim Uygulaması İle İlgilenme Durumu  
Okul ağına katılan okul müdürlerinin % 44,4’ü diğer okulların çok merkezli teftiş modeli ile 
ilgilenmeyeceğini düşünmektedir. Yine öğretmenlerin büyük çoğunluğu da (% 60) diğer 
okulların çok merkezli denetim modelinin uygulanması ile ilgilenmeyeceğini ifade 
etmektedir(bkz. Şekil 19). Okul müdürleri ve öğretmenler ile yapılan mülakatta bu durumun 
sebepleri arasında, çok merkezli denetim uygulamasının yasal alt yapısının olmaması, bu 
aktiviteler için gerekli kaynağın finansmanının sağlanamayacak olması, görev, yetki ve 
sorumlulukların nasıl yerine getirileceğinin düzenlenmemesi, aktivitelerin sadece gönüllük 
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ilkesine dayanan bir anlayışla yapılmasının sürdürülebilir olmamasını gerekçe olarak 
göstermektedir. 
Ağda ve/veya okulda yeni çatışma durumları ortaya çıktı mı? Evet ise – ne tür 
çatışmalar? Onları nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? 
Okul müdürleri okul ağında etkinliklerin planlanması ve uygulanması aşamasında herhangi 
bir çatışma çıkmadığını ifade etmektedir. Bu çalışmanın gönüllü bir faaliyet olması, okul 
ağındaki faaliyetlerin kısa bir dönem için planlanması, yönetici ve öğretmenlerin tümünün 
faaliyetlerin uygulanması aşamasında projeyi sahiplenmesi gibi hususlar okul ağında 
herhangi bir çatışma yaşanmamasının sebepleri olarak gösterilebilir. 
 
 
 

3.3.1.3 Çoklu Denetim Modeli Projesi "Perşembe Okul Ağı" Öğretmen 
Değerlendirme Anketi Sonuçları 

 

 
Şekil 20: Ankete Katılan Öğretmenlerin Cinsiyet Dağılımı  
Çoklu denetim modeli projesi pilot uygulamasına katılan öğretmenlerin cinsiyet dağılımı 
incelendiğinde kadınların (% 73), erkeklerin (% 27) oranında katılım gösterdiği görülmektedir. 
Kadınların uygulama faaliyetlerine daha yoğun katılım sağladığı görülmektedir. 

 
Şekil 21: Ankete Katılan Öğretmenlerin Görev Yaptığı Okulların Dağılımı  
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Çoklu denetim modeli projesi pilot uygulamasına katılan öğretmenlerin görev yaptığı eğitim 
kurumlarının türleri incelendiğinde öğretmenlerin (%38,9) oranında lisede, (%36,1) oranında 
ortaokulda, (%13,9) oranında ilkokulda, (%11,1) oranında anaokulunda görev yaptığı 
görülmektedir. Lise ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin etkinliklere daha fazla 
katıldıkları görülmektedir(bkz. Şekil 21). 

 
Şekil 22: Ankete Katılan Öğretmenlerin Sosyal Etkinlik Faaliyetlerine Katılım Durumu  
Öğretmenler okul ağında düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımcı ve eğitici 
olarak (% 41,2) oranında açılış toplantısına, (% 35,3) oranında ebru atölyesine, (% 38,2) 
oranında yazarlarla söyleşi, (% 29,4) oranında maske atölyesine, (% 29,4) oranında kukla ve 
oyuncak atölyesine, (% 32,4) oranında karaoke dinletine ve (% 11,8) oranında kahvaltı 
atölyesine katılım sağlamışlardır(bkz. Şekil 22). Öğretmenlerin okul ağındaki sosyal 
etkinliklere katılımının yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. 
Okulunuzda düzenlenen sosyal etkinlikler öğrencilerinizin hangi yeteneklerini geliştirdi? 
Öğretmenler okulda yapılan sosyal etkinlik çalışmalarının öğrencilerin özgüvenlerinin 
gelişmesine, sosyalleşmelerine, kendilerini ifade etmelerine, el becerilerinin ve 
psikomotor becerilerinin gelişmesine, okula ve öğrenmeye olumlu bakış açısı kazandırdığı, 
farklı sınıf seviyelerindeki öğrenciler arasında iletişimi geliştirdiği, dil sınıfına ilgiyi 
arttırdığı, girişimcilik becerisini geliştirdiği, el becerilerini gelişmesini sağladığı, takım 
çalışması, kendilerini ifade etme becerisi gibi yeteneklerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir.  
Veliler de okulda yapılan sosyal etkinlik çalışmalarının öğrencilerin özgüvenlerinin 
gelişmesine, sosyalleşmelerine, kendilerini ifade etmelerine, el becerilerini gelişimine, 
motivasyonlarının artmasına, düşünce ve davranışlarının gelişimine, takım çalışması ve 
kendilerini ifade etme becerisi gibi yeteneklerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir. 
Okul ağında düzenlenen sosyal etkinliklerin öğrencilerin yukarıda da öğretmen ve veliler 
tarafından ifade edildiği gibi öğrencilerin birçok yeteneğini ve davranışlarını geliştirmeye 
katkı sağladığı, dolayısıyla sosyal etkinliklerden amaçlanan çıktılara ulaşıldığı söylenebilir. 
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Şekil 23: Ankete Katılan Öğretmenlerin Sosyal Etkinlik Faaliyetlerini Değerlendirme Durumu  
 
Öğretmenlerin % 94.5i, çok merkezli denetim projesi kapsamında kendilerine yönelik 
düzenlenen sosyal etkinlik faaliyetlerinin son bir yılda iyileştiğini, % 5.5’i ise değişiklik 
olmadığını ifade etmektedirler(bkz. Şekil 23). Okullarda düzenlenen sosyal, kültürel 
faaliyetler ile öğretmenler arasında işbirliği ve dayanışmayı sürekli geliştirerek 
öğretmenlerin motivasyonlarını artırıcı çalışmalara ağırlık verilmelidir. Öğretimin aktörü 
olan öğretmenlerin moral ve motivasyonunu artırılması öğretmenlerden beklenen verimin 
artmasına katkı sağlayacaktır. 
 

 
Şekil 24: Ankete Katılan Öğretmenlerin Yapılan Sosyal Etkinlik Faaliyetlerinin İyileştirilmesine 
Olan Etkisini Değerlendirme Durumu  
Öğretmenler, okul ağlarının çok merkezli denetim projesi kapsamında okullarının diğer 
okullarla işbirliği yapmasının okullarının sosyal etkinlik faaliyetlerini (% 91,6) oranında 
iyileştirdiğini belirtmişlerdir. Öğrenci velileri de son bir yılda sosyal etkinlikler kapsamında 
yapılan faaliyetlerin % 91,3 oranında iyileştiğini belirtmişlerdir(bkz. Şekil 24).  
Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda sosyal etkinliklerin iyileştirilmesi için tüm okulların 
imkanları yapılacak bir planlama dahilinde yıl boyunca paylaşılmalıdır. 
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Şekil 25: Öğretmenlerin Sosyal Etkinlik Faaliyetlerine Katılmaktan Hoşlanma Durumu  
Öğretmenler okulda düzenlenen sosyal etkinliklere katılmaktan hoşlandıklarını 
belirtmektedirler(bkz. Şekil 25). Bu etkinliklerin devam ettirilebilmesi için tüm 
öğretmenlerin ilgi ve istekleri doğrultusunda yıl boyunca farklı etkinlikler düzenlenerek 
öğretmenlerin moral ve motivasyonları güçlü tutulmalıdır. 
 

 
Şekil 26: Sosyal Etkinlik Faaliyetleri Kapsamında Öz Değerlendirme Yapılmasının Okul 
Gelişimine Etkisi  
Okulun proje faaliyetleri kapsamında okul ağının bir parçası olarak öz değerlendirme 
yapılmasının okulunuzda bir iyileşmeye neden olduğunu düşünüyor musunuz? Lütfen 
görüşlerinizi paylaşın. 
Öğretmenlerin % 85’i okul ağının bir parçası olarak öz değerlendirme yapılmasının okulda 
sosyal etkinliklerin iyileşmesine yol açtığını, % 10’nun ise bir değişikliğe sebep olmadığını 
belirtmişlerdir(bkz. Şekil 26).  Yapılan görüşmelerde öğretmenler, okulun ağın bir parçası 
olarak öz değerlendirme yapılmasının yapılan faaliyetlerin sonuçlarının objektif olarak 
değerlendirilmesine katkısı olacağı, okulun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine fayda 
sağlayacağı, öğrenme çıktılarının hem mesleki hem de kişisel yönden gelişmelerini 
sağlayacağı, çok yönlü çalışmaların okul gelişimine katkı sağlayacağı, faaliyetlerin sonuçları 
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için olumlu bir geri bildirim olacağı, farklı bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olacağı, 
sonuçlara göre etkinliklerin geliştirilerek ilerleyen faaliyetler için önemli bir geri bildirim 
olabileceği, okulların kendini yenilemesini katkı sağlayacağı, diğer okullarla fikir alış verişi 
ve karşılaştırma sağlayacağı, yararlı ve öğrencinin gelişimine uygun projeler geliştirmeye 
katkı sağlayacağı vb. gibi etkilerinin olacağını ifade etmişlerdir.  
 
Okulunuz ağdaki diğer okullardan hangi iyi uygulamaları uyarlayacak veya okulunuzun 
ağında hâlihazırda uyarlanmış hangi etkinlikler bulunuyor? Lütfen birkaç örnek 
paylaşınız. 
Öğretmenler, okul ağında yapılan etkinliklerden karaoke etkinliğini gelenekselleştirerek 
her yıl yapmayı düşündüklerini, maske ve kukla, yazarlarla söyleşi, drama atölyesi, zeka 
oyunları, gibi aktiviteleri de kendi okullarında yapmayı planladıklarını ifade etmişlerdir. 
Ayrıca okul ağında yapılmayan fakat yapmayı düşündükleri etkinlik olarak da planlı doğa 
yürüyüşleri etkinliği, gençlik şölenleri etkinliği, öğrenciler için geniş katılımlı girişimcilik 
organizasyonları, ilkokul için çim adam etkinliğini de kendi okullarında yapmayı 
planlamaktadırlar. Okul yöneticileri ve öğretmenler, okul ağında yapılan sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerden olumlu dönütler alındığı için bu aktiviteleri kendi okullarında da 
sürdürülmeyi planlamakta, ayrıca okul ağında ilham aldıkları bazı farklı faaliyetleri de 
kendi okullarında uygulamayı planlamaktadırlar.  
 

3.3.1.4 Çoklu Denetim Modeli Projesi "Perşembe Okul Ağı" Veli Değerlendirme 
Anketi Sonuçları 

 
Şekil 27: Sosyal Etkinlik Faaliyetlerine Katılan Velilerin Cinsiyet Dağılımı  
Okul ağı değerlendirme anketine katılan velilerin cinsiyet dağılımı incelendiğinde % 92,8 
oranında kadın katılımcının, % 7,2 oranında ise erkek katılımcının değerlendirmeye katıldığı 
görülmektedir. Kadınların değerlendirme anketine daha yoğun olarak katıldıkları 
görülmektedir(bkz. Şekil 27).   
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Şekil 28: Sosyal Etkinlik Faaliyetlerine Katılan Velilerin Yaş Dağılımı  
Okul ağı değerlendirme anketine katılan velilerin yaş aralığı incelendiğinde velilerin % 
45,5’inin 31-40 yaş aralığında olduğu, %33,3’ünün 41-50 yaş aralığında olduğu, %12,1’inin 30 
yaşına kadar olduğu, diğerlerinin ise 51-60 yaş aralığında olduğu görülmektedir(bkz. Şekil 
28). Değerlendirmeye yaşları genç (40’a kadar) velilerin daha yoğun ilgi gösterdiği 
görülmektedir. Bu durum Türkiye’nin genç nüfusunun fazla olmasından kaynaklandığı 
söylenebilir. 

  
Şekil 29: Sosyal Etkinlik Faaliyetlerine Katılan Velilerin Öğrencilerinin Okul Türlerine Göre 
Dağılımı  
Okul ağı değerlendirme anketine katılan velilerin öğrencilerinin devam ettiği okullar 
incelendiğinde öğrencilerin % 47,8’inin lise, %42’sinin ilkokul, %7,2’sinin de okul öncesi 
eğitim kurumlarına devam ettiği görülmektedir(bkz. Şekil 29). Bu durumun etkinliklerin daha 
çok lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 
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Şekil 30: Sosyal Etkinlik Faaliyetlerine Katılan Velilerin Okula Devam Eden Öğrenci Sayısının 
Dağılımı  
Okul ağı değerlendirmesine katılan velilerin okula devam eden öğrencilerinin sayısı 
incelendiğinde genelde ailelerin tek çocuğunun okula devam ettiği (% 66,7), iki çocuğu okula 
devam eden veli oranının % 21,7 olduğu, üç çocuğu da okula devam eden veli oranının %11,6 
olduğu görülmektedir(bkz. Şekil 30). 

 
Şekil 31: Sosyal Etkinlik Faaliyetlerine Katılan Velilerin Eğitim Durumu  
Okul ağı değerlendirme anketine katılan velilerin öğrenim durumları incelendiğinde % 
44,9’unun lise, %20,3’ünün Ortaokul, %20,3’ünün İlkokul ve % 14,5’inin lisans ve üzeri eğitim 
aldıkları görülmektedir(bkz. Şekil 31). 
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Şekil 32: Sosyal Etkinlik Faaliyetlerine Katılan Velilerin Okul Aile Birliğine Üyelik Durumu  
Okul ağı değerlendirme anketine katılan öğrenci velilerinin çoğunun okul aile birliğine hiç üye 
olmadıkları (%82,4), çok az bir kısmının ise daha önce üye olduğu (%10,2) fakat şu an aktif 
görevlerinin olmadığı, %7,4’ünün ise halen aktif olarak okul aile birliği üyesi oldukları 
anlaşılmaktadır(bkz. Şekil 32). 
 

 
Şekil 33: Sosyal Etkinlik Faaliyetlerine Katılan Velilerin Öğrencilerinin Etkinliklere Katılım 
Durumu  
Veliler, okul ağında düzenlenen sosyal etkinliklere öğrencilerinin % 69,7 oranında 
katıldıklarını belirtmektedir. Velilerden % 30,3’ü ise öğrencilerinin etkinliklere katılmadığını 
ifade etmiştir(bkz. Şekil 33). Öğrencilerin hangi etkinliklere katıldığını gösteren grafik 
incelendiğinde, öğrencilerin karaoke, şiir dinletisi, kahvaltı etkinliği, halk oyunları gibi sosyal 
etkinliklere katıldığı söylenebilir. 
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3.3.2. Çoklu Denetim Modeli Projesi "Perşembe Okul Ağı” Dış Değerlendirme 
Sonuçları 

Çoklu Denetim Modeli Projesi "Perşembe Okul Ağı” Dış Değerlendirme uygulamasına ilişkin 
bulgular; dış değerlendirmeye katılan müfettişlere, okul müdürlerine ve öğretmenlere 
uygulanan anket ve yarı yapılandırılmış görüşme sonuçlarına dayanmaktadır. 

3.3.2.1 Okul Yöneticilerinin Çok Merkezli Denetim Uygulaması Kapsamında Yapılan 
Dış Değerlendirme/Denetim ile İlgili Görüşleri 

 
Şekil 34: Okulda Düzenlenen Sosyal Etkinlik Faaliyetlerinin Dış Değerlendirmesinin Okul 
gelişimine Etkisinin Değerlendirilmesi  
Okulun proje faaliyetleri kapsamında okul ağının bir parçası olarak denetlenmesinin 
okul gelişimine ve sosyal etkinliklerin iyileştirilmesine etkisi olduğunu düşünüyor 
musunuz? Lütfen görüşlerinizi paylaşınız. 
Okul Müdürlerinin çoğunluğu (6 müdür % 54,5 kesinlikle iyileşiyor ve 3 müdür % 36,4 
iyileşiyor) okul ağının bir parçası olarak yapılan çok merkezli denetimin okulların sosyal 
etkinlik faaliyetleri için genel anlamda bir iyileşme sağladığını belirtmektedir(bkz. Şekil 34). 
Okul Müdürleri yapılan mülakatlarda; okulun ağın bir parçası olarak müfettişler tarafından 
denetlenmesinin yapılan faaliyetlerin objektif olarak değerlendirilmesine katkısı olduğunu, 
ağ faaliyetlerinin sonuçları için olumlu bir geri bildirim sağladığını, dış denetimin sosyal 
etkinlikler açısından okulun güçlü ve zayıf yönlerini görmelerine, ağdaki farklı 
uygulamaları tanımalarına, kendi uygulamaları ile karşılaştırma yapmalarına, iyi 
uygulamaları transfer etmelerine ve bu şekilde ağdaki işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı 
olduğunu, ayrıca müfettişlerin görüş ve önerilerinin okul yöneticilerinin sosyal etkinliklerin 
geliştirilmesi konusunda farklı bakış açısı geliştirmelerine ve okulların kendini 
yenilemesine fırsat tanıdığını ifade etmişlerdir.  
Bir okul müdürü ise okul ağının bir parçası olarak yapılan çoklu merkezli denetimin 
okulların sosyal etkinlik faaliyetlerinin iyileşmesine etkisi olmadığını belirtmektedir. 
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Şekil 35: Diğer Okulların Çok Merkezli Denetim Uygulaması İle İlgilenme Durumu  
Diğer okulların çok merkezli denetim modelinin uygulanmasıyla ilgileneceğini düşünüyor 
musunuz? Evet, ise bu konuda nasıl destek vereceğinizi açıklayınız. 
Okul ağına katılan okul müdürlerinin % 44,4’ü diğer okulların çok merkezli teftiş modeli ile 
ilgilenmeyeceğini düşünmektedir(bkz. Şekil 35). Yine öğretmenlerin büyük çoğunluğu da (% 
60) diğer okulların çok merkezli denetim modelinin uygulanması ile ilgilenmeyeceğini ifade 
etmektedir. Okul müdürleri ve öğretmenler ile yapılan mülakatta bu durumun sebepleri 
arasında, çok merkezli denetim uygulamasının yasal alt yapısının olmaması, bu aktiviteler için 
gerekli kaynağın finansmanının sağlanamayacak olması, görev, yetki ve sorumlulukların nasıl 
yerine getirileceğinin düzenlenmemesi, aktivitelerin sadece gönüllük ilkesine dayanan bir 
anlayışla yapılmasının sürdürülebilir olmamasını gerekçe olarak göstermektedir. 
Müdürlerin çok merkezli denetimi öz değerlendirme ve denetimin bir kombinasyonu olarak 
gördüklerini belirtmek önemlidir. Müdürler, ortak konularda işbirliği içinde çalışma, okulda 
ekip çalışmasını geliştirme, deneyim alışverişinde ve ağda daha iyi iletişimde bulunma gibi 
faydaları olduğunu belirtmektedir. Ancak yapılan değerlendirmenin yasal alt yapısının 
olmaması, görev ve sorumlulukların belirlenmemesi nedeniyle projenin sürdürülebilir 
olduğunu düşünmemektedirler. Ayrıca sorunların çözümü için farklı kurum çalışanlarının 
çalışmalara nasıl katılacağının belirlenmemesini de bir sorun olarak görmektedirler.  

3.3.2.2 Öğretmenlerin Çok Merkezli Denetim Uygulaması Kapsamında Yapılan Dış 
Değerlendirme/Denetim ile İlgili Görüşleri 
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Şekil 36: Sosyal Etkinlik Faaliyetlerinin Denetlenmesinin Okul Gelişimine Etkisi  
 
Okulun proje faaliyetleri kapsamında okul ağının bir parçası olarak denetlenmesinin 
okulunuza faydaları olduğunu düşünüyor musunuz? Lütfen görüşlerinizi paylaşın 
Öğretmenlerin ekseri çoğunluğu ( % 61,1’i kesinlikle iyileşiyor ve % 31,1’i iyileşiyor) okul 
ağının bir parçası olarak yapılan çok merkezli denetimin okulların sosyal etkinlik 
faaliyetlerinin genel anlamda iyileşmesine katkı sağladığını belirtmektedir (bkz. Şekil 35).   
Yapılan mülakatlarda öğretmenler; okulun ağın bir parçası olarak müfettişler tarafından 
denetlenmesinde müfettişlerin daha önceki denetimlerden farklı olarak öğretmenlere ağ 
faaliyetlerini geliştirmek için kendilerine destek olduklarını,  ağ faaliyetlerinin sonuçları 
için olumlu bir geri bildirim aldıklarını, dış denetimin sosyal etkinlikler açısından okullarını 
farklı okullarla karşılaştırma ve farklı uygulamaları tanıma fırsatı verdiğini, müfettişlerin ağ 
içindeki işbirliğini geliştirerek iyi uygulamaları transfer etmelerine yardımcı olduklarını ve 
bu şekilde dış değerlendirmenin okullarının sosyal etkinlikler konusunda gelişmelerine 
katkı sağladığını ifade etmişlerdir.  
Öğretmenlerin çok azı (% 2,8’i kararsız ) çok merkezli denetim uygulamasının okulların 
sosyal etkinliklerinin gelişmesine katkı sağladığı hususunda kararsız olduklarını ifade 
etmişlerdir(bkz. Şekil 35).  Yapılan görüşmelerden elde edilen verilerden, öğretmenlerin 
genel olarak okullar ağı teftişlerini büyük oranda olumlu gördükleri ve bundan bir takım 
faydalar elde etmeyi bekledikleri anlaşılmaktadır. Zorluk olarak hazırlık için zamanın yeterli 
zaman olmaması, ilave bir iş yükü getirmesi ve okullar arasındaki farklılıkların olması 
görülmektedir.  
 

3.3.2.3 Müfettişlerin Çok Merkezli Denetim Uygulaması Kapsamında Yapılan Dış 
Değerlendirme/Denetim ile İlgili Görüşleri 

Ordu İli Perşembe İlçesi Okul Ağı dış değerlendirme/denetim uygulamasıyla ilgili olarak 
“denetimin yapılış şekli, prosedürleri, sonuçları ve okul ağı üzerindeki etkilerine” ilişkin 
müfettiş görüşleri aşağıdaki gibidir.  
Okullar ağının denetimine yönelik hazırlıklar yeterli miydi? Başka ne tür hazırlıklar 
yapılabilirdi.  
Müfettişlik ekibi tarafından bir dizi çalışma toplantısı sonunda önce denetim çerçevesi ve 
standartlar oluşturulmuştur. Daha sonra ölçülmesi gereken standart ve göstergelere uygun 
ağın dış değerlendirmesinde/denetiminde kullanılacak sorular hazırlanmıştır.  
Müfettişlerin, ağ denetimine hazırlık çalışmaları birkaç unsuru içerir:  

 Çok merkezli denetim hakkında bilgi edinmek;  
 Denetim çerçevesinin tartışılması, analizi ve geliştirilmesi (standartlar ve göstergeleri 

oluşturmak);  
 Okul müdürleri ile koordinasyon sağlanarak okulların denetim programının ve okul 

ziyaretleri öncesi sağlaması gereken belgeleri belirlemek. 

Müfettişlerin paylaştıkları ana görüş, ağın iyi çalıştığı ve katılımcılar arasındaki işbirliğinin 
yeterli düzeyde olduğu yönündedir. Ağın değerlendirmesine yönelik oluşturulan standart ve 
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göstergelerin yeterli düzeyde olduğu, ancak proje ile ilgili uygulamaların daha uzun bir 
zamana yayılmasının gerekliliği ifade edilmiştir. 
Okullar ağın 'çok merkezli denetimi' için nasıl hazırlandı? Okullar/diğer paydaşlar denetim 
ziyaretleri için gündemin belirlenmesinde, değerlendirme verilerinin oluşturulmasında ve 
toplanmasında ve yorumlanmasında ve verilere dayalı yargılarda bulunulmasında nasıl 
katkı sağladı?  
Çok merkezli denetimin beklenen etkisi, okulların buna hazır bulunuşluğuyla başlar. 
Müfettişler ve değerlendirme ekibi üyeleriyle yapılan görüşmeler, okulların bu teftişe 
hazırlanma yöntemlerinde, tek tek okulların geleneksel teftişlerine kıyasla hiçbir farklılık 
olmadığını göstermektedir. Bunun nedeninin, okulun ne hazırlaması gerektiğine dair ön 
bilgilerin mevcudiyeti, teftiş çerçevesinin bilinmesi, okulların yaptığı ve onlara güven veren 
öz değerlendirmeden kaynaklandığına inanmaktadırlar.   
Okullar ağın dış değerlendirmesi sürecinde ve verilerin toplanmasında katılımcı bir anlayış 
sergilemişlerdir. Özellikle öğretmenler ve yöneticiler anketlere katılım ve değerlendirmede 
oldukça istekli davranmışlardır. Faaliyetlerin gönüllülük esasına dayanması nedeniyle tüm 
katılımcılar proje uygulamalarını sahiplenmişlerdir. Sunulacak belgeler hakkında bilgi 
alışverişi, bilgilerin sistemleştirilmesi, görselleştirilmesi ve denetim çerçevesine göre hazırlık 
için ağdaki okullar ile müfettişler yapılacak denetim konusunda işbirliği yapılmıştır. 
Okullar ağında yapılan çok merkezli denetim uygulaması, müfettişler tarafından çoğunlukla 
olumlu olarak algılanmaktadır. Bununla birlikte, okullar çeşitli mekanizmalar ve prosedürler 
aracılığıyla kendi çalışmalarının incelenmesini, analiz edilmesini ve böylece müfettişler 
tarafından yapılan dış değerlendirmeyi desteklemeyi istedikleri ve gelişim için dış 
değerlendirmeye ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. 
Sosyal etkinlikler ağı değerlendirme çerçevesi dış değerlendirme için yeterli miydi? 
Okul ağının Çok Merkezli Denetim Çerçevesi, mevcut denetim düzenlemeleri çerçevesinden 
farklı olarak proje faaliyetlerine katılan Müfettişler tarafından geliştirilmiş, denetim öncesi 
okullara sunulmuş ve kendileriyle tartışılmıştır. Yapılan dış değerlendirmenin okullar 
tarafından yapılan öz değerlendirmeyi destekleyici nitelikte olması nedeniyle aslında 
değerlendirme çerçevesi birbirine çok benzerdi. Sadece sosyal etkinliklerin denetimi ile sınırlı 
olan denetim çerçevesi genel olarak müfettişlerce yeterli bulunmuştur. Müfettişler klasik 
denetimlerde genel olarak değerlendirme ölçütü kullanmadıklarını bu nedenle denetim 
çerçevesindeki değerlendirme ölçütlerini kullanmakta zorlandıklarını ifade etmişlerdir. 
Teftiş sırasında okul öz değerlendirmesini ne kadar dikkate aldınız?  
Tüm okullarda, teftiş ve nihai karar için okulların öz değerlendirmesinin dikkate alınacağı 
konusunda bir beklentisi vardır.  
Okullar ve müfettişler arasında teftiş ziyaretleri takviminin planlanması konusunda işbirliği 
yapılmıştır. Müfettişler, nihai teftiş kararlarını verirken öz değerlendirme sonuçlarını dikkate 
aldıklarını belirttiler. Daha sonra her iki rapora da elde edilen bulgulardan öz değerlendirme 
ve ağın dış denetimi bulguları karşılaştırılmıştır. Sonuçta oluşturulan ortak raporda her iki 
değerlendirme bulgusunun birbirine çok yakın sonuçlar ürettiği görülmüştür. 
Teftiş değerlendirme sonuçlarını nasıl ve kime iletilecek?  
Teftiş geri bildirimi ile ilgili olarak, müfettişler, tüm proje ortaklarının yer aldığı toplantıda 
teftiş bulgularını okullara ve ağa sunmayı planladıklarını paylaşmışlardır. Müdürler ve diğer 
okul katılımcıları, okullar için teftiş sonuçlarının okul topluluğuna sunulmasını ve teftiş 
sonuçlarının düzenli, resmi iletişim kanalları aracılığıyla tüm paydaşlara sunulmasını 
planladıklarını da belirtmişlerdir.  
Müfettişlere göre, denetim geri bildirimi hem bireysel okulları hem de ağı ilgilendirmektedir. 
Teftiş Kurulu'nun ağ raporunda ağda yapılan faaliyetler değerlendirilerek, ağın iyileştirmesine 
yönelik önerilerin de yer aldığı hususlar müdürler toplantısında tartışılmıştır. 
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Okul müdürleri özellikle okullarının çalışmalarının takdir edilmesinden memnun kalmışlardır. 
Bu durum müfettişlerin teftiş çerçevesindeki hemen hemen tüm standartlar için verdikleri 
yüksek değerlendirme puanlarından anlaşılmaktadır. Müfettişlik tarafından yapılan denetime 
ilişkin sonuçlar tüm okulların ortak çalışması olarak kabul edilerek okullarla ve il/ilçe 
yöneticileri il paylaşılacaktır. 
Ağdaki çok merkezli denetim uygulamasının tek okul denetimlerinden farklı yönleri 
nelerdi?  
Müfettişler ile okul müdürleriyle yapılan görüşmelerde, katılımcılar okul ağlarının çok 
merkezli teftişini uygulamak için bir mevzuat düzenlemesinin olmadığını belirtmişlerdir. Bazı 
müdürler, öz değerlendirmenin kendi ekipleri tarafından yapılması ve projenin başından beri 
içinde yer almaları nedeniyle, Teftiş Kurulu'nun projeye katılımının bu denetime bir nevi 
meşruiyet sağladığını söylemektedir.  
Görüşülen müfettişler, teftiş çerçevesindeki standartların hem tek tek okullar hem de bir 
bütün olarak ağ için geçerli olduğunu belirtmekte ve bu da ağın değerlendirme yaklaşımının 
aslında bireysel okul değerlendirmesinden geçtiğini ifade etmektedirler. Müfettişler teftiş 
hazırlıklarında geleneksel denetim yaklaşımı ile okul ağı denetimi arasında önemli bir farklılık 
olmadığını belirtmekle birlikte şunu da eklemektedir: 'okul ağı' ile ilgili olarak bir tür yeni 
teftiş gerçekleştirildiğini, ancak ağın okula göre büyük olduğunu ve Müfettişliğin, bölgedeki 
tüm okullar için farklı konularda kalite teftişleri yapmak için yeterli, zamana, insan ve mali 
kaynağa sahip olmadığını ifade etmektedir.  
“Çok merkezli denetimin” bireysel olarak okulların, genel olarak da ağın ve ağın işleyişinin 
üzerinde olumlu/olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Cevabınızı destekleyen 
herhangi bir kanıtınız veya belirli örnekleriniz var mı?  
Müfettiş görüşlerine göre; okulların çok merkezli denetimin etkisine yönelik beklentileri, 
hem bireysel okullar hem de ağ için kesinlikle olumlu olmuştur. Denetimin getirebileceği 
zorluklar, beklenen faydalara kıyasla daha az niteliktedir. Değerlendirme ekiplerinin üyeleri 
ve müfettişler, çok merkezli denetimin faydalarının şu şekilde ifade edildiğine inanmaktadır:  

 Okulların değerlendirilmesi ve ortak kriterler ve göstergelere dayalı olarak 
okulların sonuçlarının karşılaştırılması.  

 Denetlenen alandaki okullar arasında paylaşılan deneyim.  
 Okulların çalışmalarında ortak sorunların okul yöneticileri ile tartışılması ve 

ortak çözümler bulunması.  
 Okulun güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirme fırsatı.  
 Okul düzeyinde sosyal etkinlikleri geliştirmek.  
 Ağdaki okullar arasındaki fırsat ve imkânlardan yararlanılması  

 

3.4.  BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

3.4.1 Çok Merkezli Denetimin Olumlu Etkileri  

Çok merkezli denetim modeli tüm katılımcılar tarafından çoğunlukla olumlu olarak 
değerlendirilmiş olup, okullar için belirli faydalar sağlayacağı düşünülmektedir. Başlıca 
faydaları sıralanacak olursa; 

 Ağdaki ortak işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşımı okullardaki sosyal etkinliklerin 

nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunabilir. 
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 Okul ağının çok merkezli denetimi için geliştirilmiş ve test edilmiş araçlar (öz 

değerlendirme ve dış değerlendirme çerçevesi ve prosedürler), bu uygulamaya istekli 

okulların kalite gelişimine katkıda bulanabilir.  

 Okullar arası işbirliği içerisinde yürütülen okul ağı faaliyetleri, yenilikçi bir 

uygulamanın planlanmasını, uygulanmasını, yayılmasını ve okulların yenilikçi okul 

statüsü kazanmasını destekleyebilir. 

 Okul ağı içinde ortak ürünler geliştirilebilir, okul değerlendirmesi için yenilikçi bir bilgi 

birikimi oluşturabilir. 

 Tüm katılımcıların yönetim ve değerlendirme yetkinliklerini zenginleştirerek bir ağda 

işbirliği yoluyla öğrenme süreci oluşturabilir. 

 Ağdaki tüm kararlar, tüm ortaklar arasında tartışıldıktan sonra alındığı için uygulama 

konusunda fikir birliği sağlayabilir. 

 Çok merkezli denetim kapsamında yapılan dış değerlendirme okul yöneticilerinin 

ve öğretmenlerin okulun güçlü ve zayıf yönlerini görmelerine, ağdaki farklı 

uygulamaları tanımalarına, kendi uygulamaları ile karşılaştırma yapmalarına, iyi 

uygulamaları transfer etmelerine ve bu şekilde ağdaki işbirliğinin geliştirilmesine 

yardımcı olabilir. 

 Müfettişlerin görüş ve önerileri, okul yöneticilerinin farklı bakış açısı 

geliştirmelerine ve okulların kendini yenilemesine fırsat tanıyabilir. 

 Ağdaki dış değerlendirme sürecinde okullar tarafından yapılan öz değerlendirmenin 

dikkate alınması ve teşvik edilmesi okullarda öz değerlendirmeye olan ilgiyi ve önemi 

artırabilir. 

 Okul ağındaki ortak sorunların müfettiş ve okul yöneticileri arasında tartışılması ve 

çözüm yollarının araştırılması ile ağdaki sorunlara ortak çözüm yolları bulunabilir. 

3.4.2. Çok Merkezli Denetimin Uygulanmasında Yaşanabilecek Zorluklar 

Çok merkezli denetim modelinin uygulanmasında yaşanabilecek olumsuzluklar aşağıda 
sıralanmıştır.  

 Öz değerlendirme sürecinde değerlendiriciler, okullardaki müdürler ve öğretmenler 

için meslektaş olarak görülebilir, bu durum değerlendiricilerin zaman zaman objektif 

değerlendirici konumuna gelmeleri zorlaştırabilir. 

 Farklı imkân ve şartlara sahip okullar birbirlerini değerlendirmekten rahatsız 

olabilirler.  
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 Ağdaki okul yöneticileri ve öğretmenler çok alışık olmadıkları öz değerlendirme 

sürecinde zorluklar yaşayabilir. Öğretmen ve yöneticilerin değerlendirme süreci ile 

ilgili becerilerin bilgi ve becerilerinin artırılması gerekebilir. 

 Öğrencilerin farklı kurum ve tesislerde yapılan faaliyetlere katılımının sağlanmasında 

okullar maliyet, risk ve evrak yükü sorunları ile karşılaşabilir. 

 Faaliyetler için gerek ev sahibi kurumların gerekse katılımcı kurumların materyal, 

ulaşım vb. konular için bütçeye gerek duymasına karşın bu alanda yasal altyapının 

olmaması nedeniyle bütçe tesis edilememesi çalışmaları olumsuz etkileyebilir. 

 Gönüllülük esasına dayanan bu çalışmaların gönüllü yönetici ve öğretmenler dışında 

sahiplenilmemesi çalışmaları sekteye uğratabilir. 

 Ağda yapılan çalışmaların bazı paydaşlar tarafından yeterince önemli görülmemesi 

çalışmalardan beklenen sonuçların alınamamasına sebep olabilir. 

 Öz değerlendirme konusunda yetkinliğe ve eğitime sahip olmayan personelin bu 

süreçlerin uygulanması aşamasında meydana gelen iş yükü nedeniyle çalışmalar 

olumsuz yönde etkilenebilir. 

 Müfettişlerin geleneksel denetim dışına çıkarak yenilikçi bir uygulamayı anlama ve 

uygulama konusunda isteksiz olabilir. Bu durum olan çok merkezli denetim modeline 

ait dış değerlendirme uygulamasını olumsuz etkileyebilir. 

3.4.3. Çok Merkezli Denetim Modelinin Bazı Olası Sınırlamaları  

 Çok merkezli denetim uygulamalarında tek bir okulun ağa katkısının yeterince 
değerlendirilmeme olasılığı olmakla birlikte, bazı okulların katkısı da normalden fazla 
abartılırken diğerlerinin katkısı küçümsenebilir. Özellikle ağa yönelik kaynakların 
eksikliği, etkinliklerin etkililiğini etkileyebilir ve üyelerinin işbirliğini sürdürme 
motivasyonunu azaltabilir.  

 Okul ağlarının çok merkezli denetimi tüm paydaşların (öğretmenler, öğrenciler, 
veliler) katılımıyla okul yönetimi ve eğitim müfettişliğinin işbirliği ile 
gerçekleştirileceğinden ve birçok prosedür ve talimat içereceğinden çok fazla zaman 
kaybına neden olabilir.  

 Çok merkezli denetimin gerçekleştirilebilmesi için yerleşik bir okul ağı ve/veya ihtiyaç 
analizi ile ortaya konulan ve geliştirilmesi gereken eğitim sorunlarına sahip olmak bir 
ön koşuldur. 

  Türkiye’de öncelikle okul ağları oluşturmak, okullarla birlikte çalışmak ve yönetişim 
ağını oluşturmak için mevzuat altyapısına ihtiyaç vardır. Oluşturulacak okul ağlarında 
görev ve sorumluluklar net olarak tanımlanmalı, müfettişler çok merkezli bir 
denetimin uygulanması için hazırlanmalıdır.  
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3.5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
Birçok Avrupa ülkesinde yerel düzeyde eğitimdeki ortak sorunları çözmek ve eğitimin 
kalitesini artırmak için tüm paydaşlar arasında işbirliğini güçlendirmeye yönelik sürekli bir 
eğilim vardır. Proje çerçevesinde Türkiye’de Ordu İlinde okul, il/ilçe yönetimi ve müfettişlik 
olmak üzere üç farklı kurum tarafından başarılı bir işbirliği sağlanmış, ortak kurumlar işbirliği 
içerisinde okul eğitiminin kalitesini ve okul yönetimini iyileştirme misyonuyla ortak çalışmalar 
yapmıştır. Ortaklık ilişkileri karşılıklı saygı, güven ve desteğe dayalı olarak inşa edilmiş ve bu 
ilişkiler tüm katılımcılar için olumlu sonuçlara ve memnuniyete yol açmıştır. Türkiye’de çok 
merkezli denetim modelinin test edilmesine ilişkin pilot uygulama çalışmasına ilişkin 
çalışmasına ait bulgular; modelin faydaları, kalıcı bir uygulama olarak yaygınlaştırılması ve 
kurumsallaştırılması için olasılıklar ile ilgili bazı temel sonuçları tanımlama fırsatı 
sunmaktadır.  
Böyle bir denetim modelinde, sadece belirli bir konu için değil genel olarak tüm eğitim 
konularında okul ağı içinde destek ve işbirliği için fırsatlar mevcuttur. Çok merkezli denetim 
modelini test etmeye çalışmanın öncelikli nedeni, proje ortaklarının, teftiş kurulunun ve 
okulların yenilikçi bir uygulamaya katılma ve yeni yetkinlikler geliştirme isteklerinden 
kaynaklanmaktadır. Değerlendirmeye katılan katılımcılar, Türkiye’de kalıcı bir uygulama 
olarak çok merkezli denetimin uygulanması olanakları konusunda iyimserlerdir. Katılımcıların 
tamamına yakını, bu tür bir denetimin uygulanabilmesi için gerekli bir ön koşul olarak ilgili 
yasal düzenlemelerin getirilmesi ihtiyacına işaret etmektedir. Modelin başarılı bir şekilde test 
edilmesi, bu denetim metodunun, mevcut yönetmeliklerle çelişmeden uyarlanabileceğini ve 
senkronize edilebileceğini göstermektedir. Türkiye’de, yeni oluşturulan okul ağlarında test 
edilen çok merkezli denetim modelinin sonuçları genel olarak olumludur ve okul denetim 
yönetmeliklerinin geliştirilmesinin sonraki aşamalarında uyarlanma ve yaygınlaştırma 
potansiyeli vardır. 
Görüşülen okul müdürleri ve öğretmenler, proje süresi içinde (ve sonrasında, tüm ortaklar bu 
konuda mutabık kalırsa) ağ ile ilgili çalışmalara devam etmeyi planladıklarını belirtmişlerdir. 
Okul ağında yürütülecek ortak çalışmalar, okul ve ağ düzeyinde iyileştirme çalışmalarını 
etkileyerek iyi uygulamaların paylaşılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bazı okullar, 
stratejik plan geliştirme süreçlerinin bir parçası olarak ağda yapılan örnek uygulamaları 
okullarına transfer etmeyi kararlaştırdılar. Bu olumlu sonuçlar, 10 okul müdürünün ve Ordu 
ARGE ekibinin, okul ve eğitim yönetimi için yeni bir uygulama olan çok merkezli denetim 
projesi uygulamalarını test etmede yenilikçi olma ve bu vesileyle potansiyellerini gösterme 
motivasyonu ve istekliliği sayesinde mümkün olmuştur.  
Policentrik denetim projesi pilot uygulaması için kurulan okul ağı, okullar arasındaki 
işbirliğinin geliştirilmesi, müdürlerin ve öğretmenlerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve tüm 
paydaşların okulların iyileştirilmesi ile ilgili faaliyetlere aktif katılımı için önemli sonuçlar 
ortaya çıkardı. Okul ağının çok merkezli denetimi kapsamında planlanan akran 
değerlendirmesi çalışmaları Covid-19 salgını nedeniyle proje takvimindeki zaman sıkıntısı 
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nedeniyle uygulanamamıştır. Okul ağın işleyişine ve değerlendirme sürecine (öz 
değerlendirme ve dış değerlendirme) öğretmen ve yöneticilerin katkıları mükemmeldi. Okul 
ağı için değerlendirme uygulamaları yapılsa da ve farklı yetkinlik seviyelerine sahip okulların 
çoğu ve eğitim müfettişleri eğitim mevzuatı tarafından düzenlenmeyen değerlendirme 
sürecine olumlu yaklaşmadılar. Ağın teftişinden sonra müfettişler tarafından yapılan 
denetimlerin geleneksel yaklaşımlarla devam etmesi beklenmektedir. Müfettişler, okul 
ağlarının oluşumu ve çok merkezli denetiminin mevzuatta düzenlenmemesi ve bu tür bir 
denetimi uygulamak için gerekli kaynaklara sahip olunmaması nedeniyle yeni modelin 
gelecekte uygulanamayacağı görüşündedirler.  
Bununla birlikte test edilen uygulamada, okul ağı faaliyetlerinin ve çok merkezli denetim 
modelinin okulların kalite gelişimi üzerinde ve okulları geleceğe hazırlamada olumlu bir 
etkiye sahip olduğu, farklı okullardaki yönetici, öğretmenler ile müfettişlerin birlikte 
çalışmasını geliştirecek şekilde teşvik ettiğini açıkça göstermektedir. Sosyal etkinlikler okul 
ağında yapılan faaliyetlere, test edilmiş çok merkezli değerlendirme çerçevesi ve 
prosedürlerine ilişkin iyi uygulamalar, diğer okullar tarafından uyarlanabilir ve kullanılabilir. 
Okullar arasında deneyim paylaşımı ve iyi uygulama alışverişi sağlaması nedeniyle okul 
ağında yapılan çalışmaların bazı değişiklikler ile diğer okullarda da uygulamaya konularak 
projenin yaygınlaştırılması düşünülmektedir. Okul ağları, okul ağlarının çok merkezli denetimi 
ile ilgili yasal düzenlemelerle ilgili alt yapının oluşturulabilmesi ve bu konuda Bakanlık üst 
yönetiminin ikna edilebilmesi için yeni proje ve araştırma verilerine ihtiyaç duyulmaktadır.  
 
 


