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Öz
Bu çalışma son yıllarda dünyada ve Türkiye’de yönetim ve bununla bağlantılı olarak denetim alanında yaşanmakta olan dönüşümle ilgilidir. Eğitim yönetimi alanında “Okul Temelli Yönetim” (OTY), denetim alanında ‘Okul
Temelli Değerlendirme’ (OTD) (School-based evaluation) veya ‘Özdeğerlendirme’ olarak ifade edilen dönüşümle,
eğitime, yönetime ve denetime ilişkin kavramların, söylemlerin, hedeflerin, göstergelerin ve işleyişin dönüşümü
söz konusudur. Nitel araştırma modeline uygun desenlenen bu araştırmada veriler 35 öğretmenden, yarı yapılandırılmış bir görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Veriler, önceden belirlenmiş olan; denetim olgusuna,
OTD’ye ve ideal eğitim denetimine ilişkin öğretmen algıları olmak üzere üç ana temaya uygun olarak betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin klasik denetim uygulamalarını eleştirmeleri ve
OTD’nin de benzer sınırlıklar taşıdığını düşünmeleri en dikkate değer bulgudur. Öğretmenler denetimin gerekliliğini düşünseler de uygulayıcılara güvenmemektedirler. Geçmişteki denetim deneyimlerinin benzerini OTD
ile yeniden yaşanacağından endişe etmektedirler. Öğretmenler, denetimi işlevsel bir araç olarak gördüklerini,
ancak bugüne kadar bu beklentinin karşılanmamasına karşın OTD ile umutlandıklarını dile getirmişlerdir. Ancak umut ifadelerini koşul ve endişe ifadeleri izlemiştir.
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Bu çalışma Türkiye’de “eğitim reformu”nun önemli bir boyutunu oluşturan OTD’yi öğretmen görüşlerine dayalı olarak anlamayı amaçlamaktadır.
Dünyada ve Türkiye’de OTD alanyazını ve uygulamalarında ortaklaşılmış spesifik bir kavramsallaştırma veya uygulama modeli bulunmamaktadır.
OTD’nin de ilişkili olduğu yerelleşme’ paradigması,
başlangıcı ve sonu belirli, sistematik bir yapı ve iş-

leyişten ziyade, zamana ve toplumsal koşullara göre
değişebilen, hızlanan ve esnekliği artan üretim ve
tüketim süreçlerini oluşturmayı öngörmektedir.
Buna bağlı olarak eğitim yönetimi ve denetimi alanında, toplumsal koşullara ve zamana göre değişkenlik gösteren, uyum kapasitesi gelişmiş yönetim
ve denetim yaklaşımları öne çıkmaktadır.
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Birçok ülkede yıllardır tartışılagelen eğitim denetiminin dönüşümü, Türkiye’de yakın dönemde
gündeme gelmiştir. Türkiye’de OTD olarak kavramsallaştırılan bir uygulama bulunmamakla birlikte,
çalışmada OTD ile “eğitim reformu” sürecindeki
“okul” düzeyli hesap verme, kontrol ve değerlendirme düzenlemeleri ifade edilmektedir. Türkiye’de
son dönemlerde gündeme gelen, öğretmenlerin sicil puanı uygulamasının kaldırılması, performans
değerlendirmeye geçiş hazırlıkları, velilerin ve
öğrencilerin okul, yönetici ve öğretmen değerlendirmelerine katılımı konusundaki düzenlemeler,
okul-aile birliklerinin okul yönetimindeki yetki
alanlarının genişletilmesi, okul gelişim planlarının
okulun performansının ölçülmesinde kullanımı
gibi bir dizi küçüklü büyüklü düzenleme OTD
bağlamında ele alınabilir. Bununla birlikte bu çalışmada, OTD’nin temel yaklaşımları olarak kabul
edilebilecek ve birçok ülkede uygulamaya dönüşen
okul düzeyindeki “çok bileşenli değerlendirme,
hesap verebilirlik, sürekli gözlenme, performansa
göre değerlendirme gibi düzenlemeler konusunda
öğretmen düşünceleri anlaşılmaya çalışılmaktadır.
OTD ve arka planındaki politik ve ekonomik söylem,
eğitim alanını baştan sona köklü biçimde dönüştüren, eğitim bileşenlerinin tümünü etkileyen politik
bir girişim olması bakımından üzerinde durulmaya
değer bir konudur. Perryman’ın (2006) altını çizdiği
gibi, öğretmenlerin gözetimi ve kontrolü politik bir
mesele olması bakımından, başlı başına önemli bir
konudur. Diğer yandan Gewirtz ve Ball’un da (2000)
belirttikleri gibi, yönetimsel dönüşüm, kurumsal
yapı ve önceliklerin değişimiyle sınırlı değildir. Aynı
zamanda değerlerin ve yeni bir ahlaki çevrenin düzenlenmesine yönelik politik bir çabadır.
OTD ile öğretmen çalışmalarının daha yakından ve
sürekli gözetimi sağlanarak, eğitimsel çıktıların kalitesinin arttırılabileceği kabul edilmektedir. Ancak
Hargreaves (1998b) eğitimin niteliğini yükseltmenin tamamıyla öğretmenlerin gönüllü iradelerine
bağlı olduğunu belirtir. Bu bağlamda, üzerinde
düşünülmesi gereken nokta, yakından ve sürekli
gözlenmenin öğretmenleri nasıl etkileyebileceğidir.
Bu konuda söylenebilecekler sınırlıdır. Ancak birçok ülkede bu konudaki uygulamalar çeşitli araştırmalarla değerlendirilmeye çalışılırken, Türkiye’de
OTD’nin öğretmenlerce nasıl algılandığı, devam
etmekte olan düzenlemelerin ne tür yansımalarının
olabileceği konusunda öngörü sağlayacak çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.
Çalışmada, genelde eğitimsel reformlar, özelde ise
reformların denetim boyutu eleştirel bir perspektiften ele alınmaktadır. Eleştirel tutum, eğitimsel
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reformların niteliğinin, öğretmenlere, öğrencilere,
ailelere ve topluma olumlu yansımalarının sınırlı
olduğu kabulüne dayanmaktadır. Güncel reform
girişimlerinin, sorunların çözümünden öte, sonraki kısımda da değiniliceği üzere, ciddi sınırlıklar ve
açmazları barındırdığı düşünülmektedir. Burada bir
noktanın açığa kavuşturulmasında yarar bulunmaktadır. OTD’ye eleştirel bakış, geçmişin otoriteryan ve
merkeziyetçi klasik denetim yaklaşımının savunusu
değildir. Çalışmada, nitelikli bir eğitim hizmetinin
sunumu sürecinde denetim uygulamalarının işlevselliğine eleştirel bakılmaktadır. Denetimi kontrol
amaçlı düzenlenmiş bir mekanizma olarak kavrayan
eleştirel bakış giderek genişlemektedir. Eğitimsel
denetim ve değerlendirmeyi, eğitimcileri ceza tehdidi ile kontrol etme mekanizması olarak ele alan
çok sayıda araştırmacı bulunmaktadır (Ball, 1997;
Peryman, 2006; Troman, 1997; Web, 2005).
Eğitim Yönetiminin Paradigmatik Dönüşümü ve
Eğitim Denetiminin Dönüşümü
Eğitim yönetimindeki paradigmatik dönüşüme
geçmeden önce, denetim olgusuna ilişkin kısa bir
belirleme yapmakta yarar bulunmaktadır. Bu belirleme araştırmadaki eleştirel bakışın temellendirilmesi açısından önemli görülmüştür. Webb (2005),
“Denetim, kapasite geliştirici mi, yoksa disiplinci
bir mekanizma mıdır?” sorusunu sorar. Denetim
konusundaki alanyazını, bu bağlamda ikiye ayırmak olanaklıdır. Bir grup, denetimi disiplin ve
kontrol amaçlı bir ödül ve cezalandırma mekanizması olarak görürken, diğer grup denetimi, sistemlerin ve mesleki kapasitenin geliştirilmesi konusunda işlevsel bir mekanizma olarak görmektedir.
Denetimi gücün sürdürülmesine yönelik bir kontrol
mekanizması olarak görenler, denetimin doğasının
eğitimsel etkinliğin kolektif ve dayanışmacı ruhuna
uymadığını belirtirler. Denetime eleştirel bu bakış,
büyük ölçüde Foucauldian (Michel Foucault) bir
perspektiften hareket eder. Buna göre denetim iktidarın, gücünü sürdürmek üzere gerçekleştirilen
disiplinci bir mekanizmadır. Bu çizgiden gelen Ball
(1993) ve Peryman (2009), denetimin, korku ve tehdit üzerine kurulu olduğunu, bu nedenle geliştirme
yapamayacağını belirtirler. Denetimde, eğitimsel
etkinliklerin, belirlenmiş bir standartla karşılaştırılarak bir yargıya varılması, denetimin güç ve kontrol
olgularıyla bağlantısına işaret etmektedir. Denetimle
iyi-kötü, doğru-yanlış, başarılı-başarısız gibi özcü,
niceliksel, katı etiketlemelerin gerçekleştirilmesi
sözkonusudur. Troman (1997), Woods ve Jeffrey
(1998), Power (2003), Webb (2005) ve Gallagher
(2010), denetimi ödül ve ceza eksenli bir gözetim
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ve kontrol mekanizması olarak görürler. Denetim,
öğretmenlerin kendilerine yapılan ödemelere karşılık, kendilerinden beklenenleri ne düzeyde yerine
getirdiklerinin kontrol edildiği bir mekanizmadır.
Kontrol, fiziksel bir müdahale yerine, “kazananlar” (ödül) ve “kaybedenler”in (ceza) belirlenmesi
ile sağlanır. Denetimin dili ve pratikleri, hedefler,
çıktılar, göstergeler, kategorilendirmeler, öğretmen
ve okul başarısızlıklarını içermektedir. Hargreaves
(1998a) ise denetim eleştirilerini, eğitimin duygu
boyutu ile ilişkilendirir. Denetim ister doğrudan
(klasik denetim), ister dolaylı (performans ölçümleri, memnuniyet çalışmaları vb.) gerçekleştirilsin,
eğitimin duygu temelli doğasına uymamaktadır.
Denetime ilişkin eleştirel alanyazın görece sınırlıdır.
Denetim alanyazını büyük ölçüde denetimi bir olgu
olarak sorgulamak yerine, denetim pratiklerine
odaklanır: Kim, hangi çerçevede, hangi amaçlar ve
modellerle denetimi gerçekleştirecektir? Denetime
ilişkin eleştirilerin, uygulamadan kaynaklandığını
kabul eden bu çalışmalar denetim pratikleri ile politika belirleyicilerin amaçladıklarının birbirleriyle
örtüşmediğini belirtirler (Webb, 2005). Wilcox ve
Gray (1996) denetimi, değerlendirme, yön verme
disipline edici bir güç ve sosyal eylem olarak ifade
ederler. Rosenthal (2004), denetimin standartlar
getirerek, yönetimsel etkililiği arttırdığını, yetersiz
yönetici ve öğretmenlerin sistemden ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtmektedir. Bu belirlemeler,
Burton’un 1930’ların denetim yaklaşımına ilişkin
ifadeleriyle örtüşmektedir. Burton (1930) denetimi,
“çalışanların etkililiğini ve verimliliğini arttırmak
üzere düzenlenmiş teknik bir hizmet uzmanlığı”
olarak tanımlar. Denetimde durumları belirlemek,
bilgi sahibi olmak, özellikle zayıflıkları belirlemek
amaçlanır. Burton’nun temsil ettiği klasik denetim
yaklaşımı, denetimi, karmaşık insani eylemleri ele
almada işlevsel bir araç olarak görür. Birçok insan
birarada yaşamakta ve bunları bir arada çalıştırmanın gerekliliği, denetimin meşruiyet kaynağıdır.
Bu bakıştan denetim pratikleri sıkça eleştirilmesine
karşın, denetimin, “insani kusurlar”ın bir gereği
olduğu, denetlenmeme durumunda “kusurların”
kontrol edilemeyeceği kabulü bulunur.
Denetimin işlevselliğini savunan alanyazında, son
yıllarda klasik “merkeziyetçi” denetim yaklaşımına
önemli eleştiriler yöneltilmektedir. Power (2003) bu
eleştirilerin geleneksel “merkeziyetçi” yönetimin,
içsel ve dışsal gözetimi “kontrol” amaçlı ele almasının, işletmecilik ve demokratik hesap verebilirlik
açısından güçlükler yaratmasından kaynaklandığını
belirtmektedir. Perryman (2006) eleştirilere haklılık kazandırmak için, öğretmenlerin, okulların,

sınıfların yaratıcı ve işlevsel olmayan bir hal aldığı
yönünde bir söylemin geliştirildiğini belirtmektedir. Bu duruma acil ve yoğun çözümlerle müdahale
edilmelidir. Bu müdahale çağrısı, “yerelleşme” söylemiyle karşılık bulmaktadır. Okul düzeyinde eğitim bileşenlerinin birbirlerini gözleyip, eylemlerini
kontrol edebilecekleri yönetim yaklaşımları gündeme getirilmektedir. Bu konu büyük ölçüde “demokratikleşme” ve “yerelleşme” (decentralisation)
tartışmaları etrafında sürmektedir. Glickman (1992)
okul bileşenlerinin, okulların yönetimine doğrudan
müdahil olmalarının, öğretim ve öğrenme sürecinin geliştirilmesine katkı yapacağını belirtmektedir.
Yerelleşme ile, yerel bileşenler, kendi amaçları, eylemleri ve araştırmaları doğrultusunda, kendi işgücü yetiştirmelerini ve program planlarını yapabileceklerdir. Bu söylem çok yeni olmasa da son yıllarda
yaygın kabul görmüştür. Benzer eleştirileri yaklaşık
yüzyıl önce Walker (1907) dile getirmiştir. Walker,
okul yönetimini despotik tarzdan kurtarmak gerektiğini, okulların, kendini yöneten bir topluma
geçişte kendi kendilerini yönetebilecek biçimde düzenlenmesi gerektiğini dile getirmiştir. Toplumsal
refahın sağlanması için eğitim bileşenlerinin sürece
katılımı sağlanmalıdır. Böylece okullar toplumun
beklentilerine daha fazla karşılık verebilirler.
Yerelleşme paradigması, her okulun küçük bir işletme düzeninde yapılandırılmasını öngörmektedir.
“Yeni İşletmecilik” (New Manageralism) (Morley ve
Rassool, 2000), olarak ifade edilen bu yaklaşımda,
okulların “etkililik, performans, hesap verebilirlik”
ilkeleri çervesinde, bileşenlerin katılımıyla yönetilmesi öngörülmektedir. Okulların etkili sayılabilmesi için, belirlenmiş etkililik standartlarının yerine
getirilmesi zorunludur. Okullar kendi standartlarını belirlemede özgür olurlarsa bunları başarmak
için daha fazla motive olabileceklerdir (Thrupp,
1998). Okul etkililiği, büyük ölçüde öğretmenlerin performansına dayalı olarak belirlenmektedir.
Performans kültüründe öğretmenlerin, gözlenmesi
ve değerlendirilmesiyle, geçmiş, bugün ve gelecekteki eylemlerin karşılığı belirlenerek “özdisiplin”
geliştirmek esastır. Performans kültüründe, vurgu
süreçten, çıktılara yönelmekte, sıfır hatayla, eğitimsel çıktılar arttırılarak “kaliteli” eğitimin sağlanabileceği öngörülmektedir (Berliner ve Nichols,
2007; Gewirtz, 2000; Hall ve Noyes, 2009; Hofman,
Dijkstra ve Hofman, 2009).
Performansın değerlendirilebilmesi için, öğretmen
etkinliklerinin niceliksel ve belgelendirilebilir olması gerekir. Akademik başarı puanları, merkezi sınav
sonuçları, memnuniyet araştırma bulguları ve derece
listeleri önemli performans göstergeleri olarak alın-
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maktadır. Aydın (2005) öğretmen performansının
değerlendirilmesinde kullanılacak çoklu veri kaynaklarını; öğrenci ve veli raporları, mesleki etkinliklerle ilgili materyallere ilişkin meslektaş görüşleri,
sitematik sınıf gözlemleri ve yönetici raporları olarak
sıralamaktadır. “Hesap verebilirlik “ (accountability)
söylemi etkililik ve performans kültürünü tamamlamaktadır. Okul gelişim planları ile, öğretmenler,
günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak, yapacaklarını
ortaya koymalıdırlar. Okul gelişim planları yapılırken, planların boyutları öğretmenler arasında görev
dağılımı ile paylaştırılır. Her paylaşım, sorumluluk
alanı konusunda, diğer bileşenlerin kontrol edilmesi
sorumluluğunu da yükler. Öğretmenler birbirlerinin
sınıflarına ziyaretler yaparak, plan çerçevesinde çalışmaların nasıl gittiğini gözlemlerler (Troman, 1997).
Bu gelişmeler Chapman’a (2000) göre, okulların
artık klasik dışsal denetimlerle kontrol edilemeyeceği, işletmecilik anlayışı çerçevesinde, bileşenlerin
birbirlerinden hesap sorabilecekleri, içsel (okuliçi)
denetim mekanizmalarının oluşturulmasının gerekliliğini göstermektedir. Glickman (1992) denetimin
okul bileşenlerince gerçekleştirilmesinin, denetimin,
geleneksel endüstri döneminden gelen soğuk ve hiyerarşik niteliğinden kaynaklanan olumsuzlukları
azaltacağını ileri sürmektedir. Aileler, öğretmenler,
öğrenciler kendilerine ait olan birşeyi, kendi düşünceleri ve eylemleriyle kontrol ettiklerini düşüneceklerdir. Brown ve Cooper (2000) okul bileşenlerinin
karar sürecine katılımı sayesinde yerel kaynakların
etkili kullanımının sağlanabileceğini belirtmektedir.
Sonuçta öğrenci başarısı yükselirken, okulların başarısı da yükselmiş olacaktır. OTD, buraya kadar olan
kısımda sözü edilen yönetimsel dönüşümün, denetim boyutunu ifade etmektedir.
OTD, 1990’larda, yönetimde yerelleşme paradigmasını benimseyen ülkelerde hesap verme söylemleri eşliğinde, farklı pratiklerle gündeme gelmiştir
(Blok, Sleegers ve Karsten, 2008). Thrupp (1998),
OTD’nin, “dostane denetim” (friendly inspection)
çerçevesinde, demokratik bir değerlendirme vaadiyle gündeme getirildiğini belirtmektedir. OTD,
okulların, üstün ve zayıf yönlerini belirleyebilecekleri, eğitim bileşenlerinin, kendi eylemlerinden sorumlu oldukları bir “özdenetim” mekanizmasıdır.
Hofman ve arkadaşları (2009), OTD’nin geniş düzlemde, amaç belirleme, planlama, değerlendirme
ve yeni gelişme standartları oluşturmaya yönelik
sistematik bir süreç olduğunu belirtirler. Bu süreç
stratejik olarak, “rasyonel tüketici” yaklaşımının
öngördüğü, “tüketici baskısı”na dayanmaktadır.
Okulların gelir kaynakları öğrenci sayısına bağlı
olacağından, ailelerin okul seçimleri kritik önemdedir. Ailelerin, okulların akademik çıktılarına göre
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tercih yapmaları bu yaklaşımın temel noktalarından biridir. Rudd ve Davies’e (2000) göre ailelerin
katılımının özendirilmesi, işlevsel geribildirimler
ile değişim programının geliştirilmesine ve sınıf
etkinliklerine katkı getirebilir. Diğer yandan aileler ve öğrencilerin, çeşitli soru formları, görüşme
biçimleri vb. bir dizi veri toplama aracı ile sürece
katılımının sağlanması amaçlanmaktadır.
Blok ve arkadaşları (2008), OTD’yi başarı ile gerçekleştiren okulların, hareket alanlarının genişlediğini belirtmektedirler. “Kazanılmış özerklik” kavramı ile okulların, özdeğerlendirme süreçlerini oluşturup sürdürebilirliğini sağlamaları halinde daha az
dışsal denetime tabi olacakları ifade edilmektedir.
OTD’de okullar kendi gereksinimlerini belirleyip,
süreç sonunda özdeğerlendirme raporu hazırlamaktadırlar. Ziyaretlerde ise okullar benzer yapılarda birbirlerine ziyaretler gerçekleştirmektedirler.
Okul ve ders ziyaretlerinde eleştiriler yapılmakta ve
özdeğerlendirme raporunun geçerliği değerlendirilmektedir. Sonrasında ise denetmenler, okul özdeğerlendirme raporu ve ziyaret raporlarını dikkate
alarak bir değerlendirme yapmaktadırlar. Rudd ve
Davies (2000), OTD’nin, okullar ve öğretmenlerin,
kendilerinin nerede olduklarını anlayabilecekleri, bir ‘ayna’ olduğunu belirtmektedirler. Hofman
ve arkadaşları (2009), performans raporlarının ve
öğrencilerin test sonuçlarının, eğitimcilerin kendi
performanslarını değerlendirmeleri için bir ‘geri
bildirim’ aracı olarak görüldüğünü belirtirler.
OTD sürecinde eğitimin niteliği, öğretmenlerin ve
okulların sorumluluğu olarak görülmektedir. OTD
ile, merkezi hükümet, ulusal düzeyde belirlenmiş
eğitimsel başarı standartları çerçevesinde, okulları
dolaylı olarak değerlendirmektedir. Okullarda gerçekleştirilen tüm eğitimsel etkinliklerin ölçülebilir
biçimde düzenlenmesi esastır (Hofman ve ark.,
2009). Glickman (1992) karma bir sistemin bulunmasının, her iki yaklaşımın sınırlıklarının aşılması
için daha doğru olacağını belirtmektedir. Bu merkezi denetim birimleri ve yerel düzeyde okul bileşenlerinin birbirlerini değerlendirdikleri karma bir
denetim sistemine geçmeye hazırlanan Türkiye’deki
gelişmeleri yansıtmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretim denetmenlerinin bir çatı altında birleştirilmesi,
geleneksel işlev ve görevlerinin yeniden düzenlenmesi, diğer yandan “müşteri odaklılık” çerçevesinde
öğretmenlerin, öğrenci ve velilerce değerlendirilmesine yönelik performans değerlendirme hazırlıkları
yürütülmektedir. Bu haliyle merkezi yönetim adına
sistemi genel olarak kontrol edecek denetmeler varolmaya devam ederken, diğer yandan okul düzeyinde eğitim bileşenlerinin bedelini ödedikleri eğitim
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hizmetinden maksimum yararı elde edebilecekleri
“müşteri odaklı” değerlendirme süreci oluşturulması
yönünde düzenlemeler gerçekleştirilmektdir.
OTD ve arka bağlamında yer alan özdenetim yaklaşımına önemli eleştiriler yöneltilmektedir. Bu
eleştiriler, yalnızca OTD politika ve uygulamalarına yönelik olmaktan öte, daha geniş bir düzlemde
toplumun sosyo-politik dönüşümüyle ilişkilidir.
Sosyo-politik eleştiriler büyük ölçüde, OTD’nin bir
kontrol ve gözetleme mekanizması olduğu yönündedir. Perryman (2009), OTD benzeri modellerin,
kendini yönetme ve değerlendirme olarak belirtilmesinin, denetimin disiplinci ve kontrol edici karakterini gizlemeye dönük olduğunu belirtmektedir. Troman (1997) “yeni özgürlük” (new freedom)
olarak sunulan, özyönetim ve özdenetim girişimlerinin, sınırlı bir özgürlük sunduğunu, aksine okullar üzerindeki katı ve sürekli kontrolü arttırdığına
dikkati çekmektedir. Benzer olarak Webb (2005),
hesap verme baskısının, dışsal kontrolün yanında,
eğitimcilerin birbirlerini kontrol ettikleri bir sisteme dönüşmesinin, kendi beklentilerine göre kendilerini yönetme olmadığını belirtmektedir.
Gilroy ve Wilcox (1997) ile Morley ve Rassool
(2000) okul etkililiği söyleminin, okulların içsel
ve çevresel koşullarının, eğitimsel pratiklere yansımalarını gözardı ettiğini belirtir. Bu yönüyle eğitimsel durumların, toplumsal bağlamından koparılması sözkonusudur. Berliner ve Nichols (2007),
standartlaşmanın öğrencilerin homojen olduğu
kabulüne dayanmasının, farklı özellik ve sosyoekonomik kökenli öğrencilerin standart testlerden
aldıkları olumsuz sonuçların kendi sorumlulukları
olarak gösterilmesine yol açtığını belirtmektedirler.
Toplumsal eşitsizlikleri derinleştiren bu durumda,
“mağdur”lar, mağduriyetlerinin ‘fail’i konumuna
düşmektedirler. Thrupp (1998) bu yanılsamanın,
performans ve etkililik söyleminin suçlayıcı diliyle
yaratıldığını belirtmektedir. Okullar ve öğretmenler
yaşamın gerçekliklerinden kopuk, soyut bir kalite
ve etkililik söylemiyle başarısız olmakla suçlanarak,
sosyal ve politik sınırlandırma mekanizmalarına
meşruiyet kazandırılır. Özellikle denetim sürecinde, eğitimsel başarısızlığın faturası okullara ve öğretmenlere çıkarılır. Eğitimsel başarısızlıklar, basit
düzeyde okul pratiklerindeki etkililik faktörlerinin
eşgüdümsüzlüğünden kaynaklı bir durum olarak
algılanır. Bu bağlamda yetersizlikle veya displinsizlikle suçlanan okulların tamamına yakınının alt
sosyo-ekonomik çevreden olması dikkat çekicidir.
OTD’ye yöneltilen önemli eleştirilerden biri de okulların ticari bir işletme (Bullough ve Pinnegar, 2009;
Gewirtz, 2000; Gewirtz ve Ball, 2000; Peryman,

2007; Webb, 2005; Woods ve Jeffrey, 1998) olarak
düzenlenmesidir. Öğrenciler, okula imaj ve sınav başarısı bakımından yaptıkları katkı ölçüsünde değerli
görüldüğünden, eğitimsel içerik araçsallaşmaktadır.
Piyasalaşma ile eğitim bileşenleri arasındaki ilişkiler
dönüşmektedir. Perryman (2007), eğitim bileşenlerinin birbirlerini gözlemesinin (gözetimin süreklileşmesi), eğitimi, öğrencilerin sınavları üzerinden,
“öğretmenlerin sınavı”na dönüştürdüğünü belirtmektedir. Power (2003) ve Webb (2005) karşılıklı
gözlemenin, öğretmenlerin her birinin gözetlemenin “öznesi” ve “nesnesi” haline getirildiği, ‘kontrolün kontrolü’ olduğunu belirtmektedirler.
OTD’nin okullardaki gözetimi arttırmasının, öğretmenler üzerinde yarattığı baskının, eğitim etkinliğinin duygu boyutuna olumsuz yansımalarını
dile getiren çok sayıda araştırmacı bulunmaktadır (Bushnell, 2003; Hargreaves, 1998b; Jeffrey ve
Woods, 1996; Morley ve Rassool, 2000; Nias, 1996;
Perryman, 2007; Power, 2003; Troman ve Woods,
2000; Woods ve Jeffrey, 1998). Etkililiği ve çıktıyı
enüst düzeyde arttırmaya çalışırken stres, baskı, düşük moral, kızgınlık, yabancılaşma, tükenmişlik, erken emeklilik gibi olumsuz yansımalar artmaktadır.
“Sıfır tolerans”ın (zero tolerans) etkililiği arttırdığı
düşünülürken, öğretmenlerde iş güvencesini sarsmaktadır. Yine öğretmenlerin, çıktıların düzeyi ve
etkililik konusunda suçlu bulunması, nitelikli öğretmen bulma sorunu yaratmaktadır. Öğretmenliğin
ideal bir meslek olmaktan çıkması, mesleki yaşamların kariyer adı altında bölünmesi, çalışma koşullarının güçleşmesi, bileşenlerin birbirlerine güvensizliğinin artması, özerklik alanının daralması, eğitim
üzerinde kontrolün kaybedilmesi sözkonusudur.
Türkçe alanyazında, OTY konusundaki çalışmaların, OTD konulu çalışmalardan fazla olduğu dikkati çekmektedir. Tunç, Bülbül ve Özdem’in (2012)
çalışmasında OTY bazlı uygulamaların öğretmenlerce işlevsel görülmediği, dile getirilmiştir. Aytaç
(1999) “okul merkezli yönetim” yaklaşımının, resmi genel, teknik ve endüstri meslek liselerine oranla
özel liselerde daha fazla geçerli olduğunu vurgulamıştır. Özmen ve Hozatlı’nın (2008), Summak ve
Roşan’nın (2006) ve Yalçınkaya’nın (2004) araştırmalarında, OTY’nin uygulanabilirliği ele alınmıştır. Sözü edilen çalışmalarda genel olarak, özyönetim temelli yönetim yaklaşımının benimsendiği
belirlenmiştir. Tunç, İnandı, Öksüz ve Çal (2013)
çalışmalarında çok bileşenli değerlendirmeyi ve
velilerin okul yöneticilerinin performanslarının değerlendirilmesine katılımını irdelemişlerdir. OTD
bağlantılı alanyazında, performans değerlendirmesine yönelik çalışmaların yoğunluğu gözlenmekte-
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dir. Altun ve Memişoğlu’nun (2008) çalışmasında,
öğretmenler, veli ve öğrencilerin değerlendirme
yapmalarına karşı çıkmışlardır. Bununla birlikte
öğretmenler çoklu veri kaynağına dayalı performans değerlendirmesinin kaliteyi artıracağına
inanmaktadırlar. Sakıcı’nın (2011) çalışmasında ise
yöneticiler ve öğretmenler performans değerlendirme sistemini olumlu buldukları, olumlu düşüncelerin yıllar geçtikçe arttığı belirlenmiştir.
Çok sayıda yabancı kaynaklı çalışmada dile getirilen eleştiriler, OTD’nin söylemde olduğunun aksine
olumsuz yansımalarına da dikkati çekmektedir. Ancak
Türkçe kaynaklı alanyazında, yukarıda da belirtildiği
üzere, OTD’yi anlamaya ve yansımalarını değerlendirmeye yönelik çalışmalara gereksinim bulunmaktadır.
Bu çerçeveden hareketle bu çalışma Türkiye’de OTD
bağlantılı düzenlemelerin niteliğini, öğretmen görüşlerine dayalı olarak anlamayı amaçlamaktadır.
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırma, öğretmenlerin bakış açısına göre, eğitim
denetimindeki kavramsal gelişmeler ve uygulamalar
konusundaki “yerel” bir deneyimin bağlam, süreç ve
farklılıkları ile belirlenmesine odaklandığından (Gay,
Mills ve Airasian, 2006; Punch, 2005) ve araştırmada
denetim olgusuna ilişkin, bireysel algının anlaşılması ve yorumlanması amaçlandığından (Yıldırım ve
Şimşek, 2011) nitel araştırma yöntemlerinden “olgubilim” yaklaşımına uygun desenlenmiştir.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu, çeşitlilik gösteren
denetim algısı ve uygulamaları konusunda herhangi ortak ya da paylaşılan noktaların olup olmadığını bulmaya çalıştığından ve bu çeşitliliğe
göre problemin farklı boyutlarını ortaya koymayı
amaçladığından örnekleme tekniklerinden biri
olan “maksimum çeşitlilik örneklemesi” tekniği
ile belirlenmiş 35 öğretmenden oluşmaktadır. Bu
doğrultuda çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin branş, cinsiyet ve kıdem bakımından çeşitlilik
göstermesine dikkat edilerek farklı özelliklere sahip
öğretmenlerin denetim sistemi konusundaki algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubunda
yer alan öğretmenlerin 25’i kadın, 10’u erkektir.
Öğretmenlerin 14’ü okul öncesi öğretmeni, 10’u
sınıf öğretmeni ve 11’i branş öğretmeni, yaş ortalamaları 30, mesleki kıdem ortalamaları ise 8’dir.
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Veri Toplama Aracı
Öğretmen görüşmelerini yapabilmek için ilgili
alanyazından yararlanılarak yarı yapılandırılmış
bir görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme formu
hazırlanırken, soruların açık uçlu olmasına, çok boyutlu olmamasına, katılımcıları yönlendirici nitelik
taşımamasına ve katılımcılar tarafından kolay anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Hazırlanan form
konu ile ilgili uzmanlık ve deneyime sahip öğretim
üyelerinin görüşlerine sunularak kapsam ve görünüş geçerliliğine bakılmıştır. Geri bildirimler temelinde soru formuna ön uygulama öncesi son biçimi
verilmiştir. Soru formunun ön uygulaması 6 öğretmen ile gerçekleştirilerek anlaşılmayan ve ifade bozukluğu olan üç soruda düzeltmeler yapılmıştır. Ön
uygulama sonrası formda denetim olgusu, OTD
yaklaşımı ve ideal eğitim denetimi olmak üzere üç
boyutta (tema) toplam sekiz soruya yer verilmiştir.
Denetim olgusu teması’nda, öğretmenlerin, denetim olgusuna ilişkin algıları ve denetimin eğitimsel etkinliklere katkısının olup olamayacağı
konusundaki görüşler belirlenmeye çalışılmıştır.
Eğitimde denetim size neyi ifade ediyor? Size göre
denetimin, eğitim etkinliklerinin ve öğretmen niteliklerinin geliştirilmesine ne gibi katkıları vardır?
Bu boyutta yer alan sorulara örnek gösterilebilir.
OTD teması’nda öğretmenlerin çok bileşenli değerlendirme, performansa göre değerlendirme,
hesap verme konularındaki düşünceleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Öğretmenlerin yalnızca eğitim
denetmenlerince değil aynı zamanda yöneticiler,
diğer öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından
değerlendirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?
Öğretmenlerin ücretlerinin ve diğer özlük haklarının performanslarına göre belirlenmesinin sakıncaları ve üstünlükleri neler olabilir? Bu boyutta
yer alan sorulara örnek gösterilebilir. İdeal eğitim
denetimi teması’nda, denetim uygulamalarının üstün ve sınırlı yanlarına ve ideal bir değerlendirme
sisteminin nasıl olması gerektiğine ilişkin görüşler
belirlenmeye çalışılmıştır. Sizce ideal bir değerlendirme sistemi nasıl olmalıdır? Bu boyutta yer alan
sorulara örnek gösterilebilir.
İşlem
Araştırmada veriler öğretmenlerin tercihlerine
göre üç farklı yolla toplanmıştır. Öğretmenlerin
bazıları ile araştırmacılar tarafından yüz yüze yarı
yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Her bir görüşme öncesi görüşülecek öğretmene konu hakkında önbilgi verilmiş, kendisinin belirlediği yer ve zamanda görüşmeyi yapabilmek üzere randevu alın-
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mıştır. Görüşmeler katılımcıların bilgisi dâhilinde
ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Ses kayıt
cihazı ile görüşmeyi kabul etmeyen bazı öğretmenlerin görüşlerini alabilmek için, araştırma soruları
araştırmacılar tarafından sözlü olarak yöneltilmiş
ve yanıtlar not tutma biçiminde kaydedilmiştir.
Son olarak yüz yüze görüşme olanağı bulunmayan
12 öğretmenin görüşü ise araştırma sorularının internet ortamından kendilerine iletilmesi ile yazılı
olarak elde edilmiştir.
Araştırmanın kavramsal yapısı ve analizine temel
oluşturacak temalar önceden belirlendiği için, öğretmenlerin algı ve deneyimlerini ortaya koyacak
veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir.
Bu doğrultuda verilerin analizinde öncelikle ses kayıtları ve yazılı olarak elde edilen veriler bilgisayar
ortamına aktarılmıştır. Ardından ses kayıtları ve
bilgisayar dökümleri bir uzmana verilerek, verilerin bilgisayar ortamına doğru bir biçimde aktarılıp
aktarılmadığı kontrol edilmiş ve onay alınmıştır. Bu
aşamadan sonra veriler araştırmacılar tarafından
oluşturulan betimsel veri indekslerine yerleştirilmiş, kodlamalar yapılarak veriler, belirlenen temalar altında gruplanmış ve yorumlanmıştır.
Araştırmada ayrıca görüşmecilerin söylemleri belirlenen temalar bakımından araştırmacılarca birbirinden ayrı olarak incelenerek kodlayıcılar arası
güvenirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemde
Kodlayıcılar Arası Güvenirlik = [Görüş Birliği /
(Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] X 100 formülünden (Miles ve Huberman, 1994) yararlanılmış ve
kodlayıcılar arası güvenirlik yüzdesi %90 olarak
hesaplanmıştır.
Araştırmada geçerlik ve güvenirliğin sağlanmasına
yönelik belirli stratejiler işe koşulmuştur. Bunlardan
biri elde edilen bulguların ve bu bulgular kapsamında yapılan yorumların görüşmeye katılan öğretmenlerce teyit edilmesidir. Ayrıca araştırmanın
farklı boyutlarında başvurulan uzman görüşleri ile
inandırıcılığın sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra elde
edilen sonuçların aktarılabilirliğinin sağlanabilmesi
için veriler ayrıntılı bir biçimde betimlenmiş ve yer
yer doğrudan alıntılar ile desteklenmiştir. Yapılan
doğrudan alıntılarda katılımcıların gerçek isimleri
gizli tutulmuş, doğrudan alıntılar Ö1, Ö2, … biçiminde ifade edilmiştir. Son olarak çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar dışında araştırılan konuya
ilişkin iki uzman akademisyen tarafından araştırma
raporu teyit amaçlı incelenerek, ham veriler ile bulgu ve yorumların uyumu ortaya konmuştur.

Bulgular
Araştırmanın amacı doğrultusunda, öğretmen
söylemleri, temalar çerçevesinde sınıflandırılarak,
gerekli yerlerde doğrudan aktarımlara yer verilerek
sunulmuştur.
Denetim Olgusuna İlişkin Öğretmen Algıları
Araştırmada ilk olarak, denetimin öğretmenlerce
nasıl algılandığını ortaya koyabilmek için öğretmenlere denetimin kendileri için “ne ifade ettiği”
sorulmuştur. Öğretmenler söylemlerini büyük
ölçüde, denetim deneyimleri ve gözlemlerine dayandırmışlardır. Öğretmenlerin birçoğu denetim
olgusunu, uzman kişilerce, eğitimsel etkinliklerin,
belirlenmiş hedeflere uygunluğunun belirlenmesi,
varsa yanlışlıkların düzeltilmesine yönelik değerlendirmeler olarak ifade etmiştir. Bu konuda bazı
öğretmen söylemleri şöyledir.
… amaç ve hedefler doğrultusunda, eğitim sisteminde yer alan eğitim etkinliklerinin doğru bir
şekilde yapılıp yapılmadığının tespiti ve varsa yanlışlıkların düzeltilmesine yönelik kontroller... [Ö 4]
Eğitimin önceden belirlenen amaçlara ulaşma
derecesini tespit etmek amacıyla yılda bir defa
bir veya iki ders saatini gözlemlemek şartıyla
yapılan geri iletimi olmayan rutin bir süreci anlatmaktadır. [Ö 5]
Denetmenlerin gelip bir saat içinde, bütün bir yıl
en iyi şekilde çalışıp yerine getirmeye çalıştığım
görevlerimi denetlemesi. [Ö 20]
Bu söylemlerde, denetimin, eğitimsel etkinliklerin
standartlar çerçevesinde uygunluğunun belirlenmesine yönelik bir süreç olduğuna vurgu yapılmıştır. Ancak bazı öğretmenler, denetimde yapılanların incelemeden öteye geçemediğini, değerlendirme ve düzeltmeye yönelik çalışmaların denetim
sisteminde çok fazla yeri olmadığını düşünmektedir. Bu yönde görüş bildiren öğretmenler, denetimi,
kontrol edilmeyi ve kontrollü olmayı çağrıştıran bir
süreç olarak gördüklerini vurgulamışlardır. Bazı
öğretmenler, denetimi, denetmenlerce, okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin açıklarının bulunduğu
ve hesap sormanın amaçlandığı, öğretmenlerde
stres ve güvensizliğin yaratıldığı, öğretmen yaratıcılığının sınırlandırıldığı bir kontrol mekanizması
olarak tanımlamışlardır.
Denetlenmek, herhangi bir gelişim sağlamıyor.
Denetim kelimesinin hissettirdiği otoriter bir yapıdan dolayı, bir ders saatindeki bu sürece olsun
bitsin gözüyle bakılabilmektedir. Ayrıca denetim
yapan kişi, eğitimle ilgili bazı aşamaları geçmiş
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ve yeniliklerden haberdar olan ve işin içeriğiyle
ilgilenen birisi olmalıdır ki faydalı olabilsin. [Ö 4]
Denetim, denetmenlerin okul yönetimlerini ve
öğretmenlerini denetlemeleri- bir bakıma açık
bulup hesap sormaları- anlamına geliyor. [Ö 2]
Eğitimde denetim bana göre stresi, kendine güvensizliği ve ‘ben ne dersem o olur’ mantığını
ifade ediyor. [Ö 9]
Eğitimde denetim yaratıcılığın sonlanması, korku ve baskı olarak zihnimde canlanıyor. [Ö 33]
Araştırmada, öğretmenlerin tümünün denetim
uygulamaları konusunda olumlu bir görüş belirtmemesi dikkati çekmiştir. Öğretmen söylemlerinden, öğretmenlerin neredeyse tamamının mevcut
denetim sisteminden memnun olmadıkları anlaşılmaktadır. Öğretmenler sıklıkla; mevcut denetim
sisteminde rehberlik çalışmalarının yeterince yapılmadığı, denetim süresinin çok kısa olduğu, denetmen sayısının yetersiz olduğu, denetim sürecinde
denetmenlerin baskı yarattığı, evrak denetimine
ağırlık verildiği, denetmenlerin yeterli uzmanlığa
sahip olmadıkları gibi sorunları dile getirmiştir. Bu
konuda bir öğretmen şunları ifade etmiştir:
Denetim sisteminden memnun değilim. Çünkü
mevcut denetim sisteminde uzmanlaşma diye
bir durum söz konusu değil. Branşı ne olursa olsun her eğitim denetmeni, her öğretmeni denetleyebiliyor. Böyle bir durumda o denetim kime
ne kadar faydalı olur orası tartışılır. Ayrıca denetmen sayısı yetersiz. Bu durum; her yıl denetimin yapılamaması ya da denetim süresinin kısa
tutulması, raporlama kısımlarının geçiştirilmesi
gibi diğer sorunları da beraberinde getirmekte...
Denetmenlerin kontrolcü, eksikleri arayan, sürekli eleştiren kimliklerinden sıyrılıp yapıcı eleştirilerde bulunan, yol gösteren ya da danışman
rollerini üstlenmeleri yararlı bir denetim için
önemlidir. [Ö 1]
Öğretmenler, mevcut denetim sisteminin, evrak denetiminden öteye geçemediğini ve denetimde eksik
bulmaya odaklanıldığından, öğretmenlerin başarılı
çalışmalarının göz ardı edildiğini düşünmektedirler. Öğretmenler sürekli eksik bulmayı amaçlayan
bu tür bir denetim anlayışının eğitim sürecine ve
öğretmene yarar sağlamaktan çok uzak olduğunu,
hatta öğretmenin motivasyonunu düşürerek işinde
tükenmişlik yaşamasına yol açabileceğini düşünmektedirler. Öğretmenler denetim uygulamalarının yalnızca rutin bir görevi yerine getirmeden
öteye geçemediğini bu nedenle de denetim sisteminin eğitimin niteliğini ve öğretmen gelişimine katkı
sağlamadığı görüşünü paylaşmaktadırlar.
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Denetim sisteminden memnun sayılmam.
Çünkü denetmenler öğretmeni sınıf ortamında
kısa sürede değerlendirmeye çalışıyor ve pek de
objektif olamıyorlar. Ayrıca öğretmenlerin kâğıt
üzerinde her şeyleri tamsa, o öğretmen çok başarılı ve çalışkan oluyor. [Ö 29]
Milli eğitimdeki denetleme mantığı, eksik bulma, disiplin ve ceza verme yaklaşımıyla yapıldığı
için bu güne dek öğretmen olarak bir faydasını
gördüğümü düşünmüyorum. Mevcut denetim
sistemi bürokrasinin tüm gereklerini yerine getirmekle beraber, öğretmenin ve okul yöneticilerinin hiçbir ihtiyacını karşılamamakta, onlara
sadece denetleme zamanı yaklaştığında evrak
hazırlama yükü getirmektedir. [Ö 3]
Ayrıca araştırmaya katılan birçok öğretmen, denetim sürecini, denetmenlerin tehditkâr tutum ve
davranışları nedeniyle, baskıcı ve gergin bir süreç
olarak tanımlamıştır. Bu konudaki bazı öğretmen
söylemleri şöyledir:
Mevcut denetim sisteminin hazırda yapısal doğruları yoktur. Tehditkâr, saygısız, yetersiz denetim sorgulaması ve uygulamaları, bir öğretim
yılını 45 dakikaya sığdırmaya çalışan verimsiz
çalışmalardır. [Ö 7]
Gelen denetmenin işinde uzman bir öğretmenin şahsına yaptığı baskı, öğretmenin kendine
güvenini, işine olan saygı ve sevgisini olumsuz
etkiliyor. [Ö 31]
Denetmenlerin baskıcı ve kişiye yönelik tavırları
öğretmenin kendine ve mesleğine karşı olan saygısını zedeleyici olabiliyor. [Ö 32]
OTD’ye İlişkin Öğretmen Algıları
OTD’ye ilişkin öğretmen söylemlerinin, klasik denetim sürecinde ağırlıklı olarak dile getirilen eleştirilerle büyük ölçüde örtüşmesi dikkat çekicidir.
OTD eksenli değerlendirme yaklaşımlarının, öğretmenlerce olumlu karşılanmadığı, okullardaki sorun
durumlarına çözüm getirme potansiyelinin düşük
görüldüğü söylenebilir.
Öğretmenlerin çoğu, sürekli denetimin okuldaki
çalışmaların niteliği veya öğretmen yeterliklerinin
gelişimini olumlu etkilemeyeceği gibi bir dizi yeni
sorunun kaynağı olabileceğini dile getirmişlerdir.
Öğretmenlerin eğitim denetmenleri ve diğer eğitim
bileşenlerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, öğrenci ve velilerce sürekli kontrol edilmesinin yaratacağı baskıyı dile getiren bir öğretmen
düşüncelerini şöyle ifade etmiştir.
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Sürekli denetlenmek, kontrol altında tutulmak
insanların üzerinde baskı yaratacağından olumsuz sonuçlar da doğurabilmektedir. Öğrenci ve
veli tarafından sürekli denetlenmek, sürekli hesap verme sorumluluğu değil, sürekli kontrol altında tutulma, baskı altında olma anlayışı bence.
Böyle bir durumdaki psikolojiyle öğretmenin işini düzgün yapabileceğini düşünmüyorum. [Ö 1]
Bazı öğretmenler, hesap verme anlayışının öğretmene güvensizliğin eseri olduğunu ve bu anlayışın
kendilerini rencide edeceği gibi, eğitim ortamında
da gerginliklere yol açabileceğini düşünmektedirler.
Bir öğretmen hesap verme anlayışına dayalı bir değerlendirmenin birçok öğretmende denetim sürecine karşı olumsuz duygular, antipati ve karşı koymaya
yol açabileceğini vurgulamıştır. Hesap verme anlayışının kendilerini rahatsız ettiği, özellikle veliler ve
öğrencilerce yanlış yorumlanabileceği ve bunun da
sorunlar yaratabileceği dile getirilmiştir.
Hesap verme anlayışıyla öğrenci ve velilerin yapacağı kontrol, öğretmenlerde de bir savunma
mekanizması geliştirecek ve öğretmen yapılacak
işin içeriğinden çok, verilecek hesaba odaklanacaktır. [Ö 3]
Hesap verme kavramı her ne sebeple olursa olsun insanı rahatsız eder. Bu nedenle öğrenci ve
velilerim tarafından hesap verme amacıyla kontrol edilmek beni edilgenleştirir, kendime güvenim zedelenir ve çokça rahatsız olurum ki bunu
istemem. [Ö 5]
Öğretmenlerin daha fazla güveni hak ettiğini düşünüyorum. Bence kontrol yerine öğretmenlere
biraz daha güven duyulmalıdır. [Ö 16]
… Kesinlikle yanlış buluyorum. Hesap verme
anlayışı gerginliğe yol açabilir. Gergin bir ortamda çalışan bir öğretmenin başarılı olacağını
düşünmüyorum. Kontrol edilmek rahatsızlık verebilir ve verimliliği düşürebilir. [Ö 19]
Bu yaklaşıma katılmıyorum. Öğrenci ve veliler
bu yaklaşımı yanlış anlayıp sadece öğretmenin
söz hakkı olduğu konularda da kendilerini haklı
görüp eğitim öğretim sürecini olumsuz etkileyecektir. [Ö 22]
Bazı öğretmenler, değerlendirmelerin belirli aralıklarla ve objektif ölçütlere göre yapılmasının,
veli ve öğrencilerin de bu süreçlere katılmalarının
olumlu sonuçlar doğurabileceğini belirtmişlerdir.
Öğretmenler bu tür değerlendirme yaklaşımlarının
okulda demokrasi bilincine katkı sağlayacağını, öğretmen-veli-öğrenci ilişkilerini geliştireceğini ifade
etmişlerdir. Uygun ölçütler ve koşullar geliştirerek,

öğretmen değerlendirmelerinde veli ve öğrencilerin görüşlerini dikkate almanın eğitimin niteliğine
ve öğretmen yeterliklerine, farklı bakış açılarından
bakılmasına ve daha objektif sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayabileceğini belirten öğretmenler olmuştur. Ancak bazı öğretmenler, öğretmen değerlendirmelerinde veli ve öğrencilerin görüşlerinden
yararlanmanın, veli ve öğrencilerin belirli konularda yeterli düzeyde bilgiye sahip olamayacakları konusunda çekincelerini ifade etmişlerdir.
Ara sıra veli ve öğrencilerin öğretmeni değerlendirmesi olumlu bir yaklaşım olur kanaatindeyim.
Öğretmenler bazen kantarın topuzunu kaçırıp
öğrencilere ve velilere tepeden bakabilmektedir.
Oysa biz öğrencilerimiz için buradayız. Onların
velilerine de sevgi ve saygı çerçevesinde davranıp
eğitimi onlarla birlikte yapmalıyız. [Ö 2]
…her zaman olmamak kaydıyla zaman zaman
olabilir. Öğretmenin kendini dışarıdan görme
fırsatı sağlayacağı özellikte olmalıdır. [Ö 35]
Eğer denetim objektif bir şekilde yapılacaksa çok
kişi tarafından yapılan denetim daha gerçekçi sonuçlar çıkarabilir. Öğretmen kendini yetiştirebilmek, yenilikleri takip ederek daha iyi bir eğitim
vermek adına güzel çalışmalar yapabilir. Bu da
doğal olarak eğitimin kalitesini yükseltir. [Ö 19]
Bu tür bir değerlendirme eğitimin niteliğine ve
öğretmen yeterliklerine farklı bakış açılarından bakılmasını ve daha objektif sonuçlar elde
edilmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu sürecin çok iyi planlanması ve yönetilmesi gerekir.
İnsanların eline değerlendirme yetkisi verdiğinizde ne kadar doğru değerlendirmeler yapacaklarını ya da değerlendirmelerinde duygusal
davranıp davranmayacaklarını bilemezsiniz. Bu
nedenle, bu tarz bir denetim yetkisi verilecekse
belirli ölçütler geliştirilmeli, kim, neye göre, nasıl
değerlendirilecek net bir şekilde belirtilmelidir.
Ayrıca, denetleyecek kişilerin bu konudaki yetkinliği de tartışma konusu. [Ö 1]
Eğitim öğretim hizmeti alan kişilerin, öğretmenleri değerlendirmesi kısmen yararlı olabilir. Ancak
bir öğrencinin öğretmeni değerlendirmesi ile bir
uzmanın değerlendirmesi farklı noktalara temas
edebilir. Öğrenci dersin içeriğiyle ilgili değerlendirmede yetersiz kalırken, sınıftaki iletişim hakkında
görüş bildirebilir. Ancak uzman birisi ders içeriğiyle ilgili konularda öğretmeni geliştirebilir. [Ö 4]
Öğrenci ve velilerin öğretmenlerin değerlendirilmesi sürecine katılmasını kabul eden öğretmenlerin, koşul veya tereddüt ifadeleri kullanmaları
dikkat çekicidir. Bu tür ifadeler öğretmenlerin, her
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ne kadar olsa da çok bileşenli denetime teorik olarak sıcak baktıkları ancak uygulanması konusunda
tereddütler yaşadıkları biçiminde yorumlanabilir.
Öğretmenlerin bir bölümünün, değerlendirme sürecinde, veli ve öğrenci görüşlerinin tamamen dışlanmaması gerektiği, ancak bu konuda uzmanlık yeterliğinin gerekliliğine vurgu yaptığı anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin çoğu, denetimin bir uzmanlık işi
olduğunu, bu nedenle de denetim konusuna gerekli
eğitimi almış uzman kişilerce yapılması gerektiğini
ve bu süreçte veliler ve öğrencilerin görüşlerini almanın gereksiz ve yetersiz olacağını düşünmektedir.
Denetleme bir uzmanlık işidir. Bu nedenle uzman bir kadro tarafından yapılmasını uygun buluyorum. Eğer çağdaş denetim anlayışı benimsenir ve uzman bir kadro tarafından yapılırsa,
öğretmenlerin yaptıkları işin çıktılarıyla herkesi
memnun edebileceğine inanıyorum. [Ö 3]
Öğretmenin sadece amiri ve denetmenler tarafından değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyim. [Ö 11]
Özellikle velilerin bu işin içine sokulmasına karşıyım. Bizleri, velilerin değerlendirebilmesi için velilerin de eğitilmesi, bilgilendirilmesi gerekir. [Ö 21]
Bazı öğretmenler, veli ve öğrencilerce yapılacak
değerlendirmeleri etik bulmadıklarını ve böyle bir
durumun öğretmenler için onur kırıcı olduğunu
ifade etmişlerdir.
Öğrencinin ve velinin öğretmeni değerlendirmesini etik bulmuyorum. Bu durumun onur kırıcı
ve öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırdığı görüşündeyim. Gerek amirlerim gerekse müfettişler
tarafından yapılan denetimler daha sık olursa
yeterli olacaktır. [Ö 9]
…Haksız bir durum olarak görüyorum çünkü
öğretmenlik mesleği sahipsiz bir meslek olduğu
için bu durumun öğretmenler açısından onur
kırıcı olacağı düşüncesindeyim. Günümüzde öğretmenler zaten yıpratılıyor bu yaklaşımın olayı
daha da körükleyeceği düşüncesindeyim. [Ö 11]
Bazı öğretmenler ise, öğretmen değerlendirmelerinde, veli ve öğrencilerin duygularıyla hareket
edebileceğini, öğretmenler arasında kıyaslamalar
yapılabileceğinden, değerlendirmelerin objektif
olamayacağını düşünmektedir.
Veli ve öğrencilerin duygularıyla davranıp kendileri açısından değerlendirmelere yer verirken
diğer öğrenciler açısından olayları objektif değerlendiremeyeceklerini düşünüyorum. [Ö 13]
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Öğretmenler, veliler tarafından diğer öğretmenler veya diğer okullarla kıyaslanıp eleştiriliyor.
Yöneticilerde buna göz yumuyor. [Ö 17]
Öncelikle bunu yapacak insanların objektif olması gerekir. Bu tür değerlendirmenin eğitimin
niteliğine ve öğretmen yeterliklerine katkı sağlayacağına inancım tam değil. [Ö 29]
Öğrenci ve veli değerlendirmelerinin öğretmenler
üzerinde baskı yaratacağı ve öğretmenlerin özgürlüklerini kısıtlayacağını, diğer yandan Türkiye’deki
sistemin henüz katılımlı bir denetim sürecine henüz
hazır olmadığını belirten öğretmenler olmuştur.
…öğretmeni psikolojik baskı altına alır ve öğretmen kendini rahat ve özgür hissetmez. Bu da öğretmenin performansının düşmesine yol açar. [Ö 23]
Herkes tarafından sürekli yapıcı olmayan eleştireler almak insan olarak yetersizlik hissine ve
huzursuzluğa neden olabilir. [Ö 32]
Eğitim sistemimiz özellikle veli ve öğrencinin
denetlemesine uygun değil. Eğer bu denetleme
sistemini uygulayan ülkeler varsa sadece denetleme kısmını değil bütün sistemi uygulamak en
azından uygulanabilecek kadarını uygulamak lazım. Sadece denetleme kısmını uygulama, öğretmeni, veli ve öğrenci elinde oyuncak yapmaktan
başka işe yaramayacaktır. [Ö 8]
Araştırmada öğretmenlere, öğretmen ücretlerinin ve
diğer özlük haklarının performanslarına göre belirlenmesinin sakınca ve üstünlüklerinin neler olabileceği sorulmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin
çoğu, performansa dayalı değerlendirmenin özellikle
öğretmenlerle, değerlendirmeleri gerçekleştiren yöneticiler ve denetmenler arasında çatışmalar yaşanmasına yol açabileceğini düşünmektedir.
Bana göre böyle bir uygulama, okul içi ve dışında
öğretmenin performansını değerlendirecek birey ve kurumlarla öğretmen arasında çatışmaları
arttıracaktır. Sorunun çözümünde öğretmen ve
öğrenci merkezli olunmalıdır. Bunlar dışında
kurulacak kontrol mekanizmalarıyla öğretmenlerin içsel iş doyumunu, motivasyonunu vs. sağlamak mümkün değildir bana göre. [Ö 3]
Öğretmenler ayrıca, performansa dayalı bir değerlendirme yaklaşımında objektif kriterlerden
çok siyasi görüşler başta olmak üzere, birçok faktörün etkili olabileceğini ve uygulamanın özellikle
yöneticiler tarafından kötüye kullanılabileceğini
düşünmektedirler. Öğretmenler performansa dayalı bir değerlendirmenin adil olamayacağını ve bu
durumun da aynı okul içinde birlikte çalışan, aynı
odayı paylaşan öğretmenler arasında sorunların

BÜLBÜL, TUNÇ, ÖZDEM, İNANDI / Okul Temelli Değerlendirme Algısı: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Betimsel Bir...

ve gerginliklerin yaşanmasına yol açacağını ifade
etmişlerdir. Performansın, ücreti etkilemesinin
öğretmenleri çok fazla tedirgin edebileceği, öğretmenlerin olduklarından farklı görünmeye çalışabilecekleri, bir anlamda denetimlerin gerçek durumları yansıtamayacağı dile getirilmiştir.
Ücretlerin, birilerinin yargılarına göre düzenlenmesi öğretmenleri aşırı derecede tedirgin eder.
Ücretin gücü karşısında rol yapmayacak kişilik
sayısı oldukça azdır. Bu nedenle öğretmenler
kendileri olmaktan uzaklaşır ve birilerine yaranmaya çalışır ve sürekli tedirgin olurlar. [Ö 5]
Siyasi görüşlerin etkili olduğu ülkemizde belirli
sendikadan olan ve sürekli yatan öğretmenin,
ağzıyla kuş tutan öğretmenden fazla maaş alacağı için doğru bulmuyorum. [Ö 7]
Ehil ve objektif kişilerce, objektif kriterlere göre
yapılırsa (tabi öğretmenin eğitim ortamı olarak
istek ve ihtiyaçları giderildiğinde), gerçekten siyaset bulaşmayacaksa olabilir. Ancak bizim insanımızın bu şekilde ne denetlemeye ne de denetlenmeye hazır olduğunu düşünmüyorum. [Ö 8]
Öncelikle öğretmenin bir memur olmadığını
belirtmek isterim. Bir doktoru kısa vadede performansa göre değerlendirebilirsiniz hastalarını
iyileştirme yeteneğine göre, bir mühendisi keza
öyle ama eğitim bir süreç işidir ve en az 15-20
yılda sonuç alınabilir. Performansa dayalı bir
ücret ve özlük hakları olduğu takdirde siyasi düşünce olarak birbirine yakın olanlar birbirlerine
iltimas geçeceğinden sakıncalı buluyorum. [Ö 9]
Bu söylemlerde siyasi taraf tutmanın veya kayırmacılığın olabileceği yönünde endişeler ön plandadır. Öğretmenler, performans değerlendirmeyi
teknik olarak eleştirmek yerine uygulanabilirliği
konusundaki tereddütlerini dile getirmişlerdir. Bazı
öğretmenler performansa dayalı bir değerlendirme
sisteminin eğitim kurumları için uygun olmadığını,
öğretmenlerin performanslarının ölçülemeyeceğini, böyle bir anlayışla öğretmenleri yarışa sokmak
yerine öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirecek
önlemler almanın ve eğitimin niteliğini artıracak
çalışmalar yapmanın önemine vurgu yapmışlardır.
Öğretmenleri yarıştırmak yerine onların özlük
haklarını daha iyi konuma getirilmesi için çalışmalar yapılırsa eğitime daha çok katkı yapılır.
[Ö 14]
Öğretmenlik mesleği pazarlıklarla uygulanabilecek bir meslek değildir. Öncelikle gönül işidir.
[Ö 15]

…performansları ölçebileceklerini düşünmüyorum. Bu konuda performans değil torpil durumuna göre ücretlerin belirleneceğini söyleyebilirim. [Ö 24]
Sakıncalıdır. Çünkü ne kadar nesnel olabileceği
tartışmalıdır. Haksızlığa uğrayan öğretmenler
olabilir. Bence bu konuda objektiflik sağlamak
oldukça güçtür. [Ö 27]
Bazı öğretmenler ise, öğretmenlerin performansının değerlendirilmesinin objektif ölçütlere göre
yapıldığı takdirde uygulamanın olumlu sonuçlar
verebileceğini ve öğretmenlerin motivasyonlarını
artırabileceğini belirtmişlerdir.
Böyle bir değerlendirme objektif yapılabilecekse
bence gayet mantıklı. Aynı çabayı göstermeyen,
kendini geliştirmeyen ve yenilemeyen öğretmenlerin eşit haklara sahip olması adaletli bir
durum değil zaten. Ancak, bu durum suiistimal
edilmeye çok açık. [Ö 1]
Performans değerlendirmesi adil olacaksa herhangi bir sakınca görmem. Bu durum öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri açısından önemlidir. Yüksek lisansa teşvik edebilir. Kitap yazmaya
teşvik edebilir. Kendini yenilemeyi sağlayabilir.
Sakıncası ise ölçütlerin yanlış veya yanlı bir şekilde uygulanması örgütsel barışı zedeler ve düşmanlıklara yol açabilir. [Ö 2]
Performansları gerçekten emeğe uygun değerlendireceklerse uygun olabilir, herkes daha fazla performans gösterebilir. Ama değerlendirme amaca
uygun olmuyorsa sakıncası büyük olur. Çalışan
öğretmen geri adım atar ve çalışmaz. [Ö 25]
Bence hiçbir sakıncası yok. Hak eden hak ettiğini almalıdır. İşleyen demir ödüllendirilmeli, pas
tutan demir sistemden çıkartılmalıdır. Böylece
herkes işini bilir. [Ö 35]
İdeal Eğitim Denetimine İlişkin Algılar
Araştırmada öğretmenlerin ideal bir değerlendirme sisteminin nasıl olması gerektiği konusundaki
görüşleri değerlendirildiğinde, öğretmenler sıklıkla
denetimin süreklileşmesinden çok niteliğinin artırılmasının doğru bir çözüm olabileceğini belirtmişlerdir. Öğretmenler denetim sisteminde çok bileşenli ve sürekli bir değerlendirme anlayışının mevcut değerlendirme anlayışının sorunlarını ortadan
kaldıramayacağını düşünmektedirler. Öğretmen
söylemlerinde değerlendirme sisteminin başarıya
ulaşabilmesi için öğretmenlerin sistemin bir parçası olması gerektiği vurgulanmıştır. Öğretmenlerin
ideal bir denetim sistemi tanımlarken, çok bileşenli,

2115

KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ

özellikle okul dışı bileşenlerin katılımını düşünmemeleri, diğer yandan performans ve hesap verme
gibi konulara değinmemeleri, OTD’nin, onların
algılarında ideal bir denetim alternatifi olarak görülmediği biçiminde yorumlanabilir.
Öğretmenlerin ideal bir denetime ilişkin söylemleri,
daha fazla denetlenmek yerine, daha iyi ilişkilerin kurulduğu, insancıl, paylaşımcı, katılımcı, söz hakkının
geniş olduğu bir denetim sürecine vurgu yapmıştır.
Daha fazla denetlenmekten ziyade bence daha
nitelikli bir değerlendirme yapılmalı. Önemli
olan ne kadar çok denetlendiğiniz değil, o denetim sonucunda ne elde ettiğiniz, ne fayda sağladığınız. [Ö 1]
Eğitim etkinlikleri daha fazla değil ancak daha
etkili denetlenmelidir. Öğretmenler eğitim etkinliklerinin bir parçası olmasından dolayı, “öğretmen denetimi” deyişi yerine “eğitim etkinlikleri denetimi” denmesi gözlerin olması gerekene
doğru yönelmesini sağlayabilir. [Ö 5]
Öğretmenler, eğitimde denetimin, öğretmenin
özdenetim duygusuyla gerçekleşebileceğini, bu
nedenle özellikle dışsal baskıyla öğretmen denetiminin başarılı olamayacağı, bu süreçte öğretmene
güven duyulmasının önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Bu yönde görüş bildiren öğretmenler, dışsal
denetimin, eğitim etkinliklerinin ve öğretmenlerin
gelişimi için bir etkisi olmadığını ve bu denetim
anlayışının günü kurtarmaktan öteye geçemediğini
ifade etmişlerdir.
Sorumluluk sahibi insanların denetlenmesi çok
gereksiz. Kişi sorumluluk sahibi değilse sadece
denetim esnasında çeki düzen verir. [Ö 23]
Eğitim etkinlikleri, öğretmenler sistem dışında
kendi erdemi, vicdanı ve bilgisiyle olursa denetlemeye gerek kalmaz. [Ö 33]
Bence denetim çok gereksiz. Eğer bir devlet kendi üniversitelerinden mezun olan bir öğretmene
güvenemiyorsa daha ne diyebilirim ki. [Ö 29]
Evet, eğitim etkinlikleri ve öğretmenler denetlenmelidir, ancak öğretmenin fazla veya az denetlenmesi kaliteyi yükseltmez. [Ö 19]
Genel olarak öğretmenlerin denetim deneyimlerinden hareketle, görüş bildirdikleri anlaşılmaktadır. Denetimi tamamıyla reddetmenin yanında gerekliliğini savunanlar daha fazla olmuştur.
Ancak tüm öğretmenlerin klasik denetim uygulamalarını eleştirmeleri, yine OTD’nin de benzer
sınırlıklar taşıdığını düşünmeleri dikkat çekicidir.
Öğretmenlerin hernekadar, denetimin gerekliliğini
düşünseler de uygulayıcılara güvenmedikleri anla-
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şılmaktadır. Geçmişteki denetim deneyimlerinin
benzerini OTD ile yeniden yaşanacağını belirten
öğetmenler çoğunluktadır. Kısaca öğretmenlerin
denetimi işlevsel bir araç olarak gördükleri, ancak
bugüne kadar bu beklentinin karşılanmadığı, OTD
ile umutlandıklarını dile getirmişlerdir. Ancak
umutlarını koşul ve endişe ifadeleri izlemesi dikkati
çekmektedir.
Tartışma ve Sonuç
Araştırmada öğretmenler, denetim süreci ve bu sürecin dönüşümü konusunda önemli noktalara işaret
etmişlerdir. Bu söylemler kimi zaman deneyimlerine, kimi zaman ise bu deneyimlere dayalı gelecek
öngörülerine dayanmıştır. Öğretmenlerin büyük
ölçüde, denetimi, eğitimsel etkinliklerin uzman kişilerce, hedefler doğrultusunda yapılıp yapılmadığının incelenmesi ve varsa yanlışların düzeltilmesine
yönelik bir süreç olarak algıladıkları söylenebilir.
Bu belirlemeden, öğretmenlerin denetimi, eğitimsel sorun veya eksikliklerin çözümünde işlevsel bir
rol üstlenerek, eğitim hizmetinin niteliğini yükseltici bir mekanizma olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin tamamına yakınının, denetimin
gerekliliğine ve işlevselliğine inandıklarını belirtirken, denetime ilişkin kaydadeğer olumlu görüş
belirtmemeleri bir çelişki (paradoks) gibi görünmektedir. Benzer bir paradoksu, Brimblecombe ve
Ormston (1995) çalışmalarında dile getirmişlerdir.
Çalışmada, birçok öğretmen yeterince gözlenmediğini dile getirirken, diğer yandan da denetlenmekten hoşlanmadığını ifade etmiştir.
Öğretmen söylemlerinde denetim, okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin açıklarının bulunduğu,
hesap sormanın amaçlandığı, diğer yandan stres
ve güvensizlik yaratıcı, öğretmen yaratıcılığını sınırlandırıcı bir süreç olmakla eleştirilmiştir.
Öğretmenlerin denetimi, eğitimin niteliğine sınırlı
katkı sağlayan bir mekanizma olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Gerek bu çalışmada gerekse diğer
Türkçe ve yabancı kaynaklı çalışmalarda, denetimin, eğitimin niteliğine ve öğretmen gelişimine
katkısının sınırlı olduğu görüşü yaygındır. Özdayı
ve Özcan’ın (2005), Özmen ve Özdemir’in (2012),
Tunç ve arkadaşlarının (2013), Yüksel’in (2011),
Jeffrey ve Woods’un (1996), Woods ve Jeffrey’in
(1998) araştırmalarında da öğretmenler, denetimin sistemdeki aksaklıkları belirlemeye yaradığını
ve eğitimin niteliğine katkısının sınırlı olduğunu
belirtmişlerdir. Yine bu araştırmalarda denetimin
tehditkâr, baskıcı, stresli ve gergin bir süreç olarak
algılandığı belirlenmiştir.
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Denetim uygulamalarına ilişkin eleştirel söylemler, öğretmenlerin farklı bir denetim mekanizması
arayışında olduklarını göstermektedir. Bu bakımdan öğretmenlere OTD bağlantılı düzenlemeler konusundaki görüşleri sorulduğunda, ikilem
içinde olduklarını gösteren cevaplar vermişlerdir.
Öğretmenler, düzenlemelerin kimi bakımlardan
üstün görünmesine karşın, önemli sınırlıkları barındırdığını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin çoğu,
öğretmenlerin, eğitim bileşenlerince (yönetici, öğretmen, öğrenci ve aileler) sürekli gözlenmesi ve
değerlendirilmesine sıcak bakmamışlardır. Klasik
denetim konusunda belirtilen sınırlıkların, OTD
ile de çözülemeyeceği sıkça vurgulanmıştır. Ancak
birkaç öğretmen, veli ve öğrencilerin öğretmenleri
değerlendirmelerinin -objektif ölçütlere göre yapılması koşuluyla- bir zorlama ve baskı yaratarak
olumlu sonuçlar doğurabileceğini, okulda demokrasi bilincine katkı sağlayacağını, öğretmen-veliöğrenci ilişkilerini geliştireceğini ifade etmişlerdir.
Rudd ve Davies’in (2000) araştırmasında da öğretmenlerin bazıları, eleştirel bir gözle izlenmenin
olumlu yönlerinin bulunduğunu, bir başka öğretmen tarafından gözlenmeyi olumlu bulduğunu,
gelişimine yardımcı olacağını belirtmiştir.
Bazı öğretmenler eğitim yönetimindeki dönüşüm
ve bağlantılı olarak denetim sürecindeki dönüşümün, eğitim bileşenlerinin sürece katılımını
sağlayabilecek demokratik bir nitelik taşımadığını vurgulamıştır. Öğretmenlerin bir bölümü,
sürekli denetim anlayışının okuldaki çalışmalarının niteliği veya öğretmen yeterliklerinin gelişimi
üzerinde olumlu etkisi olmayacağını belirtmiştir.
Öğretmenler, denetmenler ve diğer eğitim bileşenlerince özellikle hesap verme sorumluluğu
anlayışıyla, sürekli kontrol edilmelerinin kendileri üzerinde baskı yaratacağını, özgürlüklerini
kısıtlayacağını düşünmektedirler. Bazı öğretmenler, öğretmenin, veli ve öğrenci tarafından değerlendirilmesini etik bulmadıklarını ve böyle bir
durumun öğretmenler için onur kırıcı olduğunu
belirtmişlerdir. Benzer olarak Tunç ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında okul yöneticileri, Altun
ve Memişoğlu’nun (2008) çalışmasında ise öğretmenler, veli ve öğrencilerin değerlendirme sürecine
katılmaları konusunda çekince ve kaygılarını belirtmişlerdir. Türkçe kaynaklı alanyazında OTD’ye
ilişkin sınırlı çalışma bulunması nedeniyle, OTD
deneyimlerinin belirli bir düzeye ulaştığı Avrupa ve
Amerika kaynaklı çalışmalarda da OTD’ye önemli
eleştirilerin yöneltildiği görülmektedir. Matranga,
Horner, Hill ve Peltier’in (1993), Webb’in (2005),
Osborn’un (2006), Bushnell’in (2003), Yvonne’nin
(2006), Hall ve Noyes’in (2009), Blok ve arkadaşla-

rının (2008) araştırmalarında okul düzeyindeki katılımın demokratik bir nitelik taşımadığı, katılımın
bütçe, istihdam, uygulama takvimi gibi finansman
ve teknik boyutlarda olduğu, eğitim politikaları ve
amaçların belirlenmesi süreçlerine ilişkin katılımın
yok denecek kadar az olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmalarda öğretmenler, dışsal denetimden çok yeni
gözetim mekanizmalarından yakınmış, özellikle,
öğretmenlerin test sonuçlarına dayalı olarak değerlendirilmelerinin, bireysel inisiyatif ve özerklik
alanını daralttığını vurgulamışlardır. Öğretmenler
kendilerine ilişkin süreçlerde özne değil nesne
durumundadırlar. Özdeğerlendirmenin, merkezi
denetim birimlerince, okul içindeki bileşenler kullanılarak, etkinlikler hakkında bilgi edinildiği, özdeğerlendirme raporlarının sonraki denetimlerde
veri olarak kullanıldığı belirtilmiştir.
Araştırmada öğretmenler çok bileşenli değerlendirmenin suistimallere açık olduğunu belirtmişlerdir.
Bazı öğretmenler, öğretmen değerlendirmelerinde,
veli ve öğrencilerin duygularıyla hareket edebileceğini, öğretmenler arasında, eğitimle bağlantılı
olmayan durumlara göre kıyaslamalar yapabileceklerini, bu nedenle değerlendirmelerin objektif
olamayacağını dile getirmiştir. Öğretmenler, denetimin bir uzmanlık işi olduğunu, bu nedenle de
denetimlerin, uzman kişilerce yapılması gerektiğini, veliler ve öğrencileri sürece katmanın gereksiz
ve yetersiz olacağını belirtmişlerdir. Nias (1996),
Jeffrey ve Woods (1996) çalışmalarında, öğretmenlerin birbirlerini, önyargılarından sıyrılarak gözlemelerinin zor olacağını, diğer yandan denetleyen
ile denetlenen arasında duygusal olarak uzak olma
halinin, denetimin sürekli hale getirilmesiyle kopuşa yol açtığını belirtmişlerdir. Öğretmenler, kendi
pratikleri üzerinde kontrollerinin giderek kaybolduğunu ve kendi işleri ile ilgili kararları kendilerinin vermediğini dile getirmiştir.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu, performansa dayalı değerlendirmenin öğretmen değerlendirmesi için uygun olmadığını, böyle bir
değerlendirmenin özellikle öğretmenlerle, değerlendirmeleri yapan eğitim bileşenleri arasında çatışmalara yol açabileceğini belirtmiştir. Bazı öğretmenler, öğretmenlerin performanslarının ölçülemeyeceğini, böyle bir anlayışla öğretmenleri yarışa
sokmak yerine öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirecek önlemler almanın ve eğitimin niteliğini
artıracak çalışmalar yapmanın önemine vurgu yapmıştır. Thrupp’un (1998), Schneider ve Keesler’in
(2007), Hall ve Noyes’in (2009), Brimblecombe ve
Ormston’un (1995) altını çizdiği gibi performans
temelli yeni dönem yönetim anlayışlarında, çevresel
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sosyo-ekonomik özellikler yerine, okulların performansına ilişkin değerlendirmeler teknik bir tarzda,
yönetsel veya bireysel eksiklik veya yanlışlıklara dayandırılmaktadır. Performans gibi standartlar üzerinden hareket eden “herkese uygun tek bir bedene
göre değerlendirme modeli”nin (one-size fits-all
accountability model), fiziksel koşulların eşitsizliği
nedeniyle işleyemeyeceği gibi dezavantajlı okullarda tam bir performans oluşturmanın olanakları da
bulunmamaktadır. İşlerin iyi gitmediği okullardaki
değerlendirmeler stresli ve yıpratıcı olabileceği gibi,
çatışmalar, iletişimsizlikler, suçlamalar artış gösterecektir. Olumsuzlukların çok olması, personel
devrinin yüksek olması, fiziksel koşulların yetersizliği, hem kolektif çalışmaları sınırlandırırken, diğer
yandan da olumsuzlukların bulunduğu ortamlarda
kimse sorumluluk almak istemeyecektir. Ancak
işlerin iyi gittiği avantajlı çevrelerdeki okullarda
insanların üzerlerinde kalabilecek bir olumsuzluk
veya yük fazla olmadığından, değerlendirme girişimleri daha başarılı ve etkili olabilecektir.
Öğretmenler ayrıca, performansa dayalı bir değerlendirme yaklaşımında objektif kriterlerden çok
siyasi görüşler başta olmak üzere birçok faktörün
etkili olabileceğini ve uygulamanın özellikle yöneticilerce kötüye kullanılabileceğini düşünmektedirler. Öğretmenler, performansın özellikle ücreti etkilemesinin öğretmenleri çok fazla tedirgin
edebileceğini, öğretmenlerin olduklarından farklı
görünmeye çalışacaklarını bir anlamda denetimlerin gerçek durumları yansıtamayacağını düşünmektedirler. Perryman’nın (2009) araştırmasında,
öğretmenlerin denetim sürecinde, beklentilere
uygun davranışlarda bulunmaya odaklandıkları görülmüştür. Gözlem süresince öğretmenlerin iyi bir
okulda bulunduklarını göstermeye çabaladıkları,
denetmenlerin beklentilerini karşılamak üzere yaptıklarını tekrar tekrar yaparak fazla gösterme (fabrikasyon) eğiliminde oldukları görülmüştür.
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Bazı öğretmenler eğitimin kolektif bir etkinlik olduğunu, bu etkinlikte, eğitim bileşenlerinin güven
temelinde, işbirliği içinde olmaları gerektiğini vurgulamıştır. Oysa diğer yandan çok bileşenli okul
düzeyindeki değerlendirmelerin, eğitim bileşenleri
arasındaki güven duygusunu sarstığı, işbirliği yapması beklenen bileşenlerin birbirlerinin gözetleyicisi
ve değerlendiricisi haline geldiğini belirtmektedirler.
Bu bakımdan kendisi hakkında hüküm verilen, değerlendirme yapılan eğitim bileşeni, duygusal kopuş
yaşayabilecektir. Freire (2010) öğrenciler hakkında
bir yargıya varılması nedeniyle, öğretmenler ile öğrenciler arasında bir çelişki oluştuğunu, bu çelişkinin
de öğreten-öğrenen arasında dayanışma ve işbirliği
ruhunu ortadan kaldırdığını belirtmektedir. Çok
bileşenli denetimle, eğitim bileşenlerinin birbirleri
hakkında hüküm vermeleri, bileşenler arasında uzlaşmaz çelişkiler yaratabilecektir. Eğitimsel işbirliği
ve kolektif ruh ciddi zararlar görebilir. Freire özgürleştirici eğitimin, ancak bileşenler arasındaki hiyerarşi ve çelişkilerin ortadan kaldırılmasıyla olanaklı
olabileceğini belirtir. Bu bağlamda eğitimcilerin çok
boyutlu ve farklı bileşenlerce değerlendirilmesinin,
Freirenin sözünü ettiği çelişkileri arttıracağı ve derinleştireceği söylenebilir.
Araştırmada eğitim denetimi sürecinin dönüşümünün öğretmenlerce kabul görmediği söylenebilir.
Dönüşümün öğretmenlerin hareket alanlarını daraltıcı bir nitelik taşıdığı bu araştırma ve başka birçok araştırmada ortaya konmuştur. Öğretmenler,
demokratik bir toplumun gereği olarak toplumu
yetiştirmek ve demokrasinin gereklerini bireylere
kazandırmakla sorumludurlar. Bu süreçte öğretmenlerin süreci biçimlendirme, araştırma, sorunlara çözüm üretme, kamusal sorunlar üzerinde tartışma gibi konularda inisiyatif kullanarak, sınıflarında etkinlikler düzenlemelidirler. Öğretmenlerin
hareket alanları daraldıkça demokratik toplumun
gerekleri olan özgür düşünce, tartışma, birlikte yaşama ve yaratıcı çözümler üretme konusunda güçlükler yaşanabilecektir.
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Abstract
This study is about transformation that has been happening in the field of management and in relation to it in
inspection that has been recently taking place both in Turkey and all around the World. The transformation
as “School Based Administration” (SBA) in educational administration and “School Based Evaluation” (SBE)
or “Self-evaluation” in inspection refers to the transformation of the concepts, expressions, goals, indicators
and processes about education, administration and inspection. The research was designed as qualitative and a
semi-structured interview was made with 35 teachers. Statements of teachers were classified and interpreted
in three themes. The most significant point from the interviews is that teachers criticize classical inspection
methods and think that SBE has also similar limitations. Teachers do not rely on the inspectors though they find
inspection necessary. They have doubts that they will have similar experiences of inspection done in the past
with SBE. They consider inspection as functional and state that they are hopeful with SBE though their expectations have not been met so far. However, their expectations are followed by expressions of condition and worry.
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This study aims to understand the nature of
attempts to start SBE in Turkey based on teacher’s
views. SBE, in the study, indicates inspection and
evaluation activities done at school by school
stakeholders. SBE with political and economic
statements behind is a considerable matter as it
transforms educational area radically and affects all
of educational stakeholders. As Perryman (2006),
Gewirtz and Ball (2000) underline, inspection and

control of teachers is not limited to administrational
transformation, organizational structure and
change in priorities since it is a political issue.
Educational reforms in general and evolutional
dimension of reforms in specific are dealt from
a critical perspective in the study. Webb (2005)
questions “Is inspection a capacity developer or a
disciplinary mechanism?” It is possible to divide
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literature about inspection into two: One group sees
inspection as a reward and punishment mechanism
(Ball, 1993, 1997; Gallagher, 2010; Hargreaves,
1998a, 1998b; Peryman, 2006, 2009; Power, 2003;
Troman, 1997; Webb, 2005; Woods & Jeffrey,
1998) while the other considers it as a functional
mechanism to develop schools’ and teachers’
capacity (Burton, 1930; Glickman, 1992; Rosenthal,
2004; Walker, 1907; Wilcox & Gray, 1996). In this
respect, although inspection practices are often
criticized, it is accepted that inspection is necessary
because of “human flaws” and “flaws” cannot be
controlled when there is no control.
In recent years a great deal of researchers (Brown &
Cooper, 2000; Chapman, 2000; Glickman, 1992) has
made significant criticism on classical “centralist”
inspection. It has been stated that excluding
educational stakeholders from the process restricts
development of teaching and learning process.
Instead, it is predicted that each school should be
managed as a small business with the principles of
“efficiency, performance and accountability” by all
stakeholders (Morley & Rassool, 2000). If schools
are free to determine their own standards, they will
be more motivated to achieve it (Aydın, 2005).
SBE became the most accepted model in all
the countries passing the decentralisation in
management with statement of accountability in
1990s (Blok, Sleegers, & Karsten, 2008). Thrupp
(1998) indicates that SBE was brought forward
with a democratic evaluation promise as a “friendly
inspection”. Hofman, Dijkstra, and Hofman (2009)
state that SBE is systematic process in a broad
platform to form goal setting, planning, evaluation
and new development standards. This process
is strategically based on “consumer pressure”
predicted by “rational consumer” approach.
There have been significant criticisms on SBE
and self-inspection attempts behind it (Gilroy &
Wilcox, 1997; Morley & Rassool, 2000; Berliner
& Nichols, 2007). These criticisms are mostly that
SBE is a new attempt to control and monitoring.
One of the significant criticisms on SBE attempts
is that schools are structured as a commercial
business (Bullough & Pinnegar, 2009; Bushnell,
2003; Gewirtz, 2000; Gewirtz & Ball, 2000; Jeffrey
& Woods, 1996; Nias, 1996; Peryman, 2007, 2009;
Power, 2003; Troman & Woods, 2000; Webb, 2005;
Woods & Jeffrey, 1998).
It stands out in the literature in Turkey that there
are more studies about SBA than SBE. Tunç, Bülbül,
and Özdem (2012), Tunç, İnandı, Öksüz, and Çal
(2013), Aytaç (1999), Summak and Roşan (2006),
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Özmen and Hozatlı (2008), Sakıcı (2011), and
Yalçınkaya (2004) took applicability of SBA and
SBE in their researches. It is determined in the
studies mentioned that self-administration based
administration approach was generally taken. It is
observed in the literature about SBE that there is
a great deal of studies on performance evaluation.
Method
Research Model
This study was designed according to
“phenomenological” method (Gay, Mills, &
Airasian, 2006; Punch, 2005; Yıldırım & Şimşek,
2011), one of qualitative methods. It is aimed in
phenomenological studies that perceptions or
perspectives in relation to a particular phenomenon
are revealed and interpreted according to
participators’ point of view.
Research Group
Research group consists of 35 teachers (25 women
and 10 men) determined according to “maximum
diversity sampling”, which is one of purposeful
sampling techniques. 14 of the teachers are
preschool teachers; 10 class teachers and 11 branch
teachers.
Data Collection Tool
A semi-structured interview form was developed
by the help of literature to have interviews with
teachers. The form was presented to the professors
with expertise and experience about the subject to
check content and face validity. To have feedback
about the form, six teachers were pre-interviewed
and then, three questions were corrected because of
subtlety and incoherence.
Process
The data were collected in three different ways
according to teachers’ preferences. Semi-structured
interviews were made face-to-face with some of the
teachers. Some teachers didn’t want a recorder, so
their views are noted down by the researchers after
they were asked questions. The teachers who couldn’t
interview face-to-face sent their responses via e-mail.
Reliability analysis between coders was done by
examining the teachers’ statements separately in
terms of predetermined dimensions. An agreement
about themes between coders was tried to be reached
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through the formula “Reliability between Coders =
[Agreement / (Agreement + Disagreement) x 100]”
(Miles & Huberman, 1994). The interrater reliability
of coders was calculated as the 90%.
The findings and interpretations were confirmed by
the teachers interviewed in order to prove validity
and reliability of the research.
Results
First of all in the study, teachers are asked “what
inspection means” for them in order to see how
inspection is perceived by teachers. It is possible
to group teachers’ expressions into two: inspection
as a useful process and inspection for controlling
rather than being useful. Some of the teachers
stated that inspection is done by professionals and
refers to determining the suitability of educational
activities to predetermined goals and evaluation
about correcting mistakes if there are any. However,
some teachers think that what is done as inspection
hasn’t been able to go beyond examining and there
is no much place for evaluative and corrective
practices in inspection. The teachers with this
notion emphasized that inspection brings being
controlled to mind. Some teachers define inspection
as a control mechanism in which mistakes of school
administrators and teachers are found, calling them
to account is aimed, thus stress and distrust are
caused, and creativity of teachers are restricted.
It is remarkable that none of the teachers have
positive opinion about inspection practices. It
is understood from teachers’ statements that
almost all of them are not happy with the current
inspection system.
Another question in the study to determine how
SBE efforts are perceived by teachers is what
they think about “multi-stakeholder evaluation,
accountability, being observed constantly,
evaluation according to performance”. It is
remarkable that their statements are similar to what
is mostly criticized in classical inspection process. It
can be said that SBE-centred evaluation efforts are
not positively taken by teachers and SBE is found to
have low potential to solve problems.
Some teachers stated that it would bring positive
results to make evaluations at particular intervals
according to objective criteria and to participate
students and parents into this process. They also
indicated that such kind of evaluation approaches
would contribute to democracy at school and
teacher-student-parent relations.

Most of the teachers think that inspection is a
professional practice and therefore, it must be
done by professionals and it is unnecessary and
insufficient to ask students’ and parents’ ideas
during this process. Some teachers think that
evaluating teachers cannot be objective since
students and parents can act emotionally and there
can be comparisons between teachers.
Finally, teachers are asked how an ideal evaluation
system should be. Considering their views about
this, teachers stated that increasing the quality
of inspection can be a true solution rather than
increasing the frequency of inspection. They
think understanding of a multi-stakeholders and
constant evaluation will not be able to remove the
problems of current evaluation understanding. It
was emphasized in teaches’ statements that they
should be a part of system in order for evaluation
system to be successful. It can be interpreted
that SBE efforts is not seen an ideal inspection
alternation in teachers’ perceptions because they
do not accept multi-stakeholder, especially out-ofschool participation and also do not mention such
issues as performance and accountability in their
definition of ideal inspection system.
Discussion
Teachers indicated significant points about
inspection and transformation of this process in
the study. Their statements are sometimes of their
experiences and sometimes of their predictions
based on these experiences. It can be said that
teachers’ perceive inspection to a great extent as a
process in which educational activities are examined
by professionals regarding the goals and mistakes are
corrected if there are any. Upon this determination,
it is understood that teachers find inspection as
a mechanism to increase quality of education by
having a functional role in solution of educational
problems or deficiencies. Though almost all of the
teachers believe the necessity and functionality
of inspection, it seems like a paradox that they do
not considerably have a positive opinion about
inspection. Brimblecombe and Ormston (1995)
also mentioned a similar paradox in their studies. A
great deal of teachers pointed out in the study that
they are not observed enough; on the other hand,
they say they do not like being supervised.
It is criticized in teachers’ expressions that
inspection is a process in which mistakes of school
administrators and teachers are found, calling
them to account is aimed, thus causing stress and
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distrust, and also restricting creativity of teachers.
It is understood that teachers see inspection as a
mechanism which contributes little to quality of
education. In also researches of Özdayı and Özcan
(2005), Özmen and Özdemir (2012), Yüksel (2011),
Jeffrey and Woods (1996), and Woods and Jeffrey
(1998), teachers stated inspection serves to identify
the inadequacies of the system but its contribution
to quality of education is limited.
It is often emphasized in the study that limitations
indicated about classical inspection cannot be met
with SBE efforts. However, several teachers stated
that parents and students’ evaluations about teachers
may result in positive outcomes by creating a force
and pressure provided that it is done according to
objective criteria. Some of the teachers remarked in
Rudd and Davies’ (2000) study that being observed
by a critical eye has positive sides in that it helps
their development.
They state a significant point that taking academic
success and exam results into consideration for
performance evaluation is to the detriment of
schools in rural and disadvantageous regions. As
Schneider and Keesler (2007) underline, evaluations
about schools’ performances in performance-based
management efforts are grounded technically on
administrative or individual inadequacies or mistakes
instead of environmental socioeconomic features.
Some teachers stated that it is not ethical teachers
are evaluated by parents and students, and such a
situation is humiliating for teachers. Similarly in
Altun and Memişoğlu’s (2008) studies, teachers
opposed to parent and student evaluation of teachers.
It is stated in researches of Matranga, Horner, Hill,
and Peltier (1993), Webb (2005), Osborn (2006),
Bushnell (2003), Yvonne (2006), Hall and Noyes
(2009), Blok et al. (2008) that participation at
school level does not have a democratic nature, that
participation is in financial and technical dimensions
such as budget, employment, practice schedule, and
that there is little participation regarding process
of determination of educational policies and aims.
Jeffrey and Woods (1996), Nias (1996) stated in their
studies that it is hard for teachers to observe each
other regardless of their prejudices and, on the other
hand, state of being emotionally distant between the
inspectors and the teachers is destroyed by making
inspection constant.
Freire (2010) states that a paradox arises between
teachers and students because of reaching a
judgment about students, and this paradox
ends the spirit of solidarity and cooperation
between the teacher and learner. Judgment of
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education stakeholders about each other will cause
irreconcilable paradoxes between stakeholders.
Educational cooperation and collective spirit can
be seriously harmed. Freire states that emancipator
education can only be possible if hierarchy and
paradoxes between stakeholders are removed. In
this respect, that the educators are evaluated by
multidimensional and different stakeholders will
increase and deepen the paradoxes Freire mentions.
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