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KKTC’İNDE GÖREV YAPAN EĞİTİM DENETMENLERİNİN DENETMENLİK GÖREVLERİ 

İLE DENETMENLİK GÖREVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ALGILARI 

 

       

                                                                          Nazife UÇAR 

                                                                                                                                                          

Özet: Bu araştırmanın amacı; KKTC’ inde görev görev yapan eğitim denetmenlerinin 

denetmenlik görevleri ve denetmenlik görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili görüşleri ve 

algılarını ortaya çıkarmak ve sonuçlar doğrultusunda çözüm önerileri getirmektir.  

Araştırma nitel araştırma yöntemi olup, durum tespit çalışmasıdır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda 

denetmenlere denetmenlik görevleri ve denetmenlik görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili 

görüş ve algılarını belirlemeye yönelik beş soru sorulmuştur. Araştırma grubu 2020-2021 

Eğitim-Öğretim yılında görev yapan 17 denetmenden oluşmaktadır. Elde edilen veriler betimsel 

ve içerik analiz yöntemlerine göre analiz edilmiştir. Araştırma sonunda eğitim denetmenleri; 

denetmen görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak eğitim denetmenlerinin çoğunluğu tam 

olarak yerine getiremediklerini, düşüncesindedirler. Denetmenlerin çoğunluğu, en fazla 

öğretmen denetimi ve rehberlik görevlerini yerine getirebildikleri görüşündedirler. Bazı 

denetmenler ise ön araştırma, araştırma genel denetim, soruşturma görevlerini daha fazla 

yerine getirmektedirler. Denetmenler görevlerinin yerine getirilmesi ile denetmenlere verilen 

yetkilerin yeterliliği konusunda çoğunlukla yetkilerin yeterli olmadığı ve bu görüşü destekleyen, 

yasal yetkilerin kullanılamadığı görüşündedirler. Denetmenler bu konuda yetkilerin açık ve net 

olmadığı görüşündedirler. Denetmenler hazırlanan denetmen raporlarının dikkate alınması ve 

değerlendirilmesi ile ilgili olarak çoğunlukla dikkate alınmadığı ve değerlendirilmediği 

düşüncesindedirler. Denetmenler çoğunlukla denetmen görevlerinin, denetmenlere verilmesi 

ile ilgili görev dağılımlarının adil açık, şeffaf ve planlı olmadığı görüşündedirler. Eğitim 

denetmenlerinin çoğunluğu MEDDYK Kurulu Yasası’nın çalıştırılması, yasayla ilgili tüzüklerin 

yürürlüğe konması ve Üst Kurul’un oluşturularak görevlerin yasaya uygun olarak, açık ve şeffaf 

olarak yapılması görüşündedirler. 

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim Denetimi, Denetmen, MEDDYK.                                         
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GİRİŞ 

Kurumların belirlenen hedeflerine ulaşabilmesi yönetimlerin temel görevidir. Yönetimler 

belirlenen hedeflere ulaşmak için denetim yapmak zorundadırlar. Yönetim süreçlerinde; 

kurumun işleyişinde ortaya çıkan aksaklıkların erken fark edilip önlemler alınması, ancak etkili 

bir denetimle sağlanabilir. Denetim; İnsan unsurunun ağır bastığı sosyal etkinliklerinde olmazsa 

olmaz düzeyde gereksinim duyulan süreç; (Cengiz, 1992), örgütsel eylemlerin ve işlemlerin 

öngörülen amaçlar doğrultusunda, benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunu belirlenmesi 

,(Gönülaçar, 2007, Akt. Sağır & Göksoy 2016) yönetimin keyfiliğine karşı; belirlenen amaç ve 

görevlerin, öngörülen sürede tam ve etkili şekilde gerçekleştirip, gerçekleştirilmediğinin 

gözetlenmesi (Uluğ,2004),kamu yararına davranışları kontrol etme süreci (Taymaz,1993) olarak 

tanımlanabilmektedir (Akt. Sağır & Göksoy 2016  ). 

Denetim her kurumda olduğu gibi eğitim kurumlarında da gereklidir ve üst düzey eğitim 

yöneticileri, okul müdürleri ve eğitim denetmenleri tarafından yerine getirilmektedir. Eğitimde 

denetim çok geniş bir alana yayılmakla birlikte özellikle okul, sınıf denetimleri ile öğretimin 

denetimi olarak ön plana çıkmaktadır(Aydın, 2020). Taymaz’a göre ise denetim; eğitim ve 

öğretim faaliyetlerinin yürürlükteki yasa tüzük ve yönetmeliklere göre yapılıp yapılmadığının 

incelenmesi, yoklanması ve soruşturulması işidir. Öğretmenin planlanan hedeflere ulaşması, 

sınıftaki öğrenme-öğretme sürecini geliştirmek, mesleki değişim ve gelişmenin sağlanması 

eğitim denetmenlerinin görevleri arasındadır(Seçkin, 1991). Denetimle ilgili tanımlar; 

denetimin işlevi, amaçları ve önemini farklı açılardan ortaya koymaktadır. Eğitim 

denetmenlerin görevleri ülkelere göre farklılıklar gösterse de genel olarak denetim ve 

değerlendirme, rehberlik, mesleki yardım ve işbaşında yetiştirme, inceleme ve araştırma, 

soruşturma olarak ifade edilebilir ( Taymaz; 2002). 

Örgüt ve yönetimlerde etkisi görülen yönetim kuramları ve denetim felsefeleri “Neden ve 

Nasıl” bir denetim yapılacağını da ortaya koymaktadır. Buna göre; Klasik örgüt ve yönetim 

kuramlarında insan doğasına ilişkin kötümser bakısı açısı nedeniyle insan davranışlarını kontrol 

etme süreci olarak tanımlamış; ve onu sürekli kontrol altında tutulması gerektiği 

düşünülmüştür. Neo klasik örgüt ve yönetim kuramları ise insan doğasına iyimser olarak bakmış 

ve bu bakış açısına göre denetimi; iş göreni rehberlik ve işbaşında yetiştirme süreci olarak 

görmüştür. Modern örgüt ve yönetim kuramı ise insanın doğuştan iyi ve kötü olabileceği bakış 

açısıyla denetimi; insanın kendi davranışlarını kontrol etme süreci yani özdenetim olarak 

görmüştür. Post modern örgüt ve yönetim kuramları ise insana güvenilmesi gerektiğine vurgu 

yaparak denetimi; olarak ele almış geleceğe yönelik verimlilik odaklı değerlendirme süreci 

olarak görmüştür (Sağır & Göksoy, 2016).Bu bağlamda farklı denetim anlayışlarına göre 

denetimin işlevi ve denetmenlerin görevlerinin neler olması gerektiği konusunda farklı görüşler 

ortaya çıkmıştır.  

Eğitim denetmenlerinin görevleriyle ilgili yaptıkları tüm çalışmalar, genel eğitim felsefelerine 

ve denetime bakış açılarına dayanmaktadır. Birçok eğitim felsefesi akımları olmakla birlikte, üç 
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ana eğitim felsefesinin eğitimde denetimle doğrudan ilişkisi olduğu görülür. Bunlar özcülük, 

deneyselcilik ve varoluşçuluktur. William L.Bagley tarafından oluşturulan özcülük idealizmin; 

mutlak olan değişmeyen, realizmin ise insanın dışında doğa yasalarının belirlediği ezeli ve ebedi 

bilginin değerli olduğu görüşüne dayanan bilgidir. Denetimde özcülük ise denetmene öğretime 

ilişkin bilgileri öğretmene öğreten ve doğruları en iyi bilen kişi olarak görür. Öğretmenler ise bu 

bilgiyi öğrencilere mekanik şekilde anlatmakla yükümlüdürler. Deneyselcilik yararcılık, 

ilerlemecilik ve yeniden yapılandırmacılık akımlarından doğmuştur. Bilginin mutlak ve insanın 

dışında var olduğunu savunan görüşten farklı olarak; insanın bilimsel yöntemlere dayalı olarak 

kendi yasalarını, ilkelerini üretebileceklerini, değişen koşullara göre bugün doğru kabul edilenin  

yarın doğru kabul edilemeyeceğini, bilginin bilimsel düşünen insan ile çevresi arasındaki 

etkileşimin bir sonucu olduğunu savunmuşlardır. Deneysel düşünce denetimde; John Dewey’in 

çalışmalarında ele alınmıştır. Buna göre; öğretmenler bulundukları zamanın gerçeklerini bilmeli 

ancak bilginin küçük parçasıyla yetinmemelidirler. Denetmenler de okulları öğretmenlerle 

birlikte eski denenceleri sınamaya ve yenileri üzerinde çalışmaya elverişli labaravatuvarlar 

olarak görmelidirler. Denetmenler bilginin aktarıcıları yanında deneme yanılma yoluyla 

keşfedilecek öğrenmenin rehberliğini yapmalıdırlar. 

Varoluşculuk akımı ise özcülük ve deneyselciliğe karşı çıkarak akılcı düşünmenin insanı 

keşfetme konusunda sınırladığını savunmuşlardır. Bu felsefeye göre birey tüm gerçekliğin 

kaynağıdır. Bireyin değerini ve gerçeğini bulma hakkına saygı gösterilmeli ve özgür 

bırakılmalıdır. Varoluşçu felsefeye göre insan başkaları tarafında şekillendirilemez ve 

sınırlandırılamaz. Bu eğitim felsefesine göre denetimde; öğretmenin bireysel tercihlerine saygı 

gösterilmeli ve özgür bırakılmalıdır. Denetmen öğretmene kendini keşfedebileceği ortam 

hazırlamalı ve yönlendirmemelidir. Sadece gerektiğinde yardım etmelidir(Denetim ve 

Öğretimsel Liderlik; 2014). 

Denetmenler denetimle ilgili inanç ve anlayışlarına göre görevlerini yerine getirirken denetim 

yaptıkları eğitim sistemi içerisindeki yasa, tüzük ve genelgelere uygun olarak görevlerini 

yapmak durumundadırlar. Denetim görevlerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağı yasalarla 

belirlenmiş olup; var olan denetim yapısı denetimin nasıl bir denetim felsefesi üzerine kurulu 

olduğunu da göstermektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde denetmenliğe ilk kez atanacak 

olanların girdiği yazılı geçme sınavında denetmenlikle ilgili yasa, tüzüklerin yanısıra, Eğitim 

Bilimleri’nde eğitim psikolojisi, program geliştirme ve öğretim, rehberlik ana  başlıklarını içeren 

konularda; Eğitim Bilimleri Alan Bilgisi olarak ise; okul öz-denetimi, okul gelişim planı, eğitimde 

performans yönetimi, eğitimsel problem çözme yöntemi, eğitimde toplam kalite konularını 

içeren sorular sorulmaktadır (Milli Eğitim Denetleme ve Yönlendirme Kurulu’nda Görev 

Yapacak Olan Başkan Yardımcısı Eğitim Başdenetmeni ve Eğitim Denetmeni Kadroları İçin 

Öngörülen Sınav Koşulları ve Atamalar, Bölüm IV).  Denetmenlerin sınava girme kriterleri 

yanında sınav testlerini oluşturan konular denetmenlikle ilgili hangi beceri ve bilgilere önem 

verildiğini göstermekle birlikte nasıl bir denetim ve denetmen istendiğinin de yasal zeminini 

oluşturmaktadır(KKTC Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Genelge No: 38/2020). 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın denetim ve 

gözetimindedir (KKTC Anayası.1986, Milli Eğitim Yasası, ). 7 Nisan 2006’da yürürlüğe giren 

“Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (MEDDYK) ” Yasası uyarınca 

kurulun yapısı ve bu yapı içerisinde başkan, başdenetmen ve denetmenlerin görev, yetki ve 

sorumlulukları belirlenmiştir. MDDYK Yasası’na göre denetmenlerin görev, yetki ve 

sorumlulukları; 1.Sorumlu eğitim başdenetmeninin gözetiminde yürüttüğü denetim, 

değerlendirme, araştırma ve inceleme çalışmalarının sonuçlarını ve denetim sırasında 

saptadığı eksiklik, aksaklık, yetersizlik ve uygunsuzlukları, sorumlu eğitim başdenetmeni 

aracılığıyla Üst Kurul Başkanlığı’na raporla bildirmek, 2.Ders, öğretmen ve kurum eğitim 

denetlemelerinde ve değerlendirmelerinde gözetilecek ilke ve ölçütler çerçevesinde 

öğretmenlere rehberlik etmek, yön vermek ve onları işbaşında yetiştirmek, 3.Eğitim 

Denetleme Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya baş denetmenlerce verilecek mevkiine 

uygun diğer görevleri yerine getirmek, kendisine verilen görevleri raporla sonuçlandırmak,4. 

Üst Kurul başkanı ile başkan yardımcısına ve eğitim baş denetmenlerine karşı görevlerin etkin 

ve verimli bir biçimde yerine getirmek 5.Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine 

getirmek olarak verilmiştir (MEDDYK, 2006). 

Kadro hizmet şemasında denetmenlere verilen görev yetki ve sorumluluklar yanında Üst 

Kurulca saptanan iş programları, planlama, işbölümü ve işbirliği esaslarına bağlı olarak Üst 

Kurul başkanı veya eğitim baş denetmeni tarafından verilen görevleri yerine getirmek, alan, 

branş denetimi yapmak, öğretmenlere rehberlik etmek, yön vermek ve onları iş başında 

eğitmek amacıyla Üst Kurul’un belirleyeceği eğitim elemanlarından eğitim denetmenlerine 

destek sağlamak eğitim denetmenlerinin görev ve yetkileri arasındadır. Denetmenlerin kadro 

hizmet şemasında yer alan görev, yetki ve sorumlulukları genel olarak verilirken; görevlerin 

nasıl yürütüleceği de MEDDDYK Yasası’nda belirtilmiştir. Denetmen görevleri MEDDYK 

Yasası’nda ve denetmen hizmet şemasında genel ifadelerle verilirken açık ve net tanımlar 

yapılmamıştır( MEDDYK, 2006). 

Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası’nda belirlenen tüm 

görevler; oluşturulan denetim ve değerlendirme kurulları ve bunlara bağlı eğitim baş 

denetmeni ve eğitim denetmenleri eliyle yürütülür. Bunlar; Eğitim Denetleme, Değerlendirme 

ve Yönlendirme Üst Kurulu( Üst Kurul),Eğitim Denetmenleri Genel Kurulu(Genel Kurul), İlçe 

Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulları ve Okul Eğitim Denetleme, 

Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Okul Kurulları)’dır (MEDDYK, 2006, Bölüm1). Eğitim 

Denetleme ve Değerlendirme Kurulları’ nda başkan, başkan yardımcısı baş denetmenler ve 

denetmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları yer almaktadır.  

Üst Kurul; Başkan, müdür muavini (Başkan yardımcısı), beş eğitim baş denetmeni ve beş eğitim 

denetmeninden oluşmaktadır. Üst Kurul üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve üçte ikisi 

ile karar alır. Denetimle ilgili kararların alındığı en üst kuruldur. Üst Kurul’un eğitim öğretim 

kurumlarındaki denetim ve denetim sonrası değerlendirmelerini yapmak, hizmet içi eğitim 

etkinliklerinde görev üslenmek, ön araştırma ve soruşturma işlemlerini yürütmek, eğitim ve 
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öğretim kurumlarının etkin ve verimli çalışmalarına rehberlik etmek, eğitim-öğretimle ilgili 

yasa tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasına yardımcı olmak, ders ve kurum denetleme ve 

değerlendirmelerini yapmak, kurum ve kurumlar arasında eşgüdümü sağlamak ve işbirliğini 

geliştirmek, eğitim ve öğretim kurumlarının başarı derecesini performans yöntemiyle 

denetlemek, eğitim sistemini standartlara ve istatistiki verilere göre değerlendirmek, yönetici 

ve öğretmenlere çağdaş rehberlik hizmeti sunmak, eğitimde yenileşme ve verimlilik 

değişimlerinin uygulamaya konmasında öncülük etmek, eğitimle ilgili araştırma ve 

incelemelerde bulunmak gibi birçok görev yetki ve sorumlukları bulunmaktadır.  

Genel Kurul ise Üst Kurul başkanı, başkan yardımcısı, eğitim baş denetmenleri ve eğitim 

denetmenlerinden oluşur. Eğitimin denetlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili konularda Üst 

Kurul’a görüş ve önerilerde bulunur. Üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve Üst Kurul’a 

sunulacak önerileri toplantıya katılanların üçte ikisinin onayı ile alır. İlçe Denetleme 

Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulları bakanlık tarafından görevlendirilen eğitim baş 

denetmeni ve eğitim denetmenleri, ilçe okulları ve okul aile birlikleri temsilcilerinden oluşur. 

Okul Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulları her okul kendi bünyesinde 

okul müdürü başkanlığında, okul müdür muavinleri, atölye şefleri, bölüm şefleri, öğretmenler, 

okul aile birliği temsilcisi, ilgili öğretmen sendikası ve öğrenci temsilcilerinden oluşmaktadır. 

takvimlenen özdenetim çalışmalarını yürütmek, değerlendirme ve raporlaştırarak İlçe Kurul 

Başkanlığına bilgi ve öneriler sunmak, kurulun temek görev, yetki ve sorumluluğudur. MEDDYK 

Yasası uyarınca oluşturulması gereken kurullar yasanın yürürlüğe girdiği 2006 yılından itibaren 

oluşturulmamış olup; kurulların nasıl çalışacağı ile ilgili tüzükler de yapılmış olmasına rağmen 

onaylanıp yürürlüğe girmemiştir.  

MEDDYK Yasası; denetimde tüm paydaşların katılımı ile ortak kararlar alınmasına imkan veren 

denetleme ve değerlendirme organları olan, çoklu performans ve özdenetim çalışmalarının 

yapılmasına imkan veren, kurum ve öğretmen denetimlerinde; denetimde rehberliğe vurgu 

yapan, verilere dayalı araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yaparak eğitim ve öğretimi 

geliştirmeyi amaçlayan, şeffaflık, açıklık ve bilimsellik ilkeleri ile geleceğe yönelik çağdaş bir 

denetim anlayışıyla hazırlanmıştır. MEDDYK Kurulu Yasası’na göre belirlenen denetim görevleri 

bakan adına yapılmakla birlikte; Üst Kurul ve diğer yürütme organları tarafından verilebilir. 

(MEDDYK, 2006).MEDDYK Yasası’ndan önce denetimi düzenleyen Teftiş Dairesi Yasası’na göre 

daire müdürü yönetiminde başmüfettişlerden ve en kıdemli üç üyeden oluşması öngörülen 

Teftiş Kurulu’nun görev ve yetkilerini belirleyecek tüzük yapılması yer almaktaydı( Teftiş Dairesi 

Yasası). 

 

Bu araştırmanın amacı "Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Denetleme Değerlendirme ve 

Yönlendirme Kurulu’nda” görev yapan eğitim denetmenlerinin Milli Eğitim Denetleme ve 

Değerlendirme Kurulu Yasası’nda belirlenen “Denetmenlik görevleri ve denetmenlik 

görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili görüşlerini ve algılarını” ortaya çıkarmaktır.  
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YÖNTEM 

Araştırma nitel çalışma yöntemlerinden biri olan durum tespit çalışmasıdır. Creswell’e göre 

durum çalışması; araştırmacının zaman içerisinde sınırlandırılmış durumları derinlemesine 

inceleyerek gerçek ortamda neler olduğuna bakıldığı bir yöntemdir( Akt. Subaşı & Okumuş, 

2017) Nitel araştırmalar ise; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde 

ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma yöntemidir. Nitel araştırmalar 

kuram oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları çevre içerisinde 

araştırmayı ve anlamayı ön plana çıkarırlar. Buna bağlı olarak araştırmacının esnek olmasını, 

toplanan verilere göre araştırma yapma sürecini yeniden biçimlendirmesini ve gerek araştırma 

deseninin ve gerekse araştırma deseninin oluşmasında toplanan verilerin analizinde 

tümevarıma dayalı bir yaklaşım izlenmesini gerektir ( Yıldırım ve Şimsek, 1999 ). Araştırmada 

veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

  

Çalışma Grubu 

Görüşme formunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme 

Kurulu Yasası’nda görev yapan denetmenlerin “ Denetmenlik görevleri ve denetmenlik 

görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili görüşlerini ve algılarını ortaya çıkarma” amacına yönelik 

beş soru yer almaktadır. Bu  doğrultuda araştırmaya 2020-21 Eğitim-Öğretim yılı başında KKTC 

Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu başkanlığında görev yapmakta olan 17 

denetmen katılmıştır. Araştırma verilerinin analizinden önce görüşmecilerin görüşlerinin yer 

aldığı görüşme formları D1, D2, D3……..D17 olarak kodlanmış ve görüşmecilerin kimliği 

gizlenmiştir. 

2020-21 Eğitim-Öğretim yılı başında KKTC Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 

başkanlığında başkan dışında, görev yapan bir baş denetmen olmak üzere 18 denetmen görev 

yapmaktadır. Kadroda olması gereken denetmen sayısı altmış olup; 2020-2021 eğitim-öğretim 

yılında kurulda görev yapan 18 denetmenden iki tanesi çalışmanın yapıldığı tarihte yeni emekli 

olan ve on yılın üzerinde hizmeti olan denetmenlerdir. Lefkoşa merkez ve Mağusa ofisi olmak 

üzere iki farklı bölgede birimi olan kurul denetmenleri;  çalışmayı yapan denetmen dışında, bir 

baş denetmen dahil  olmak üzere 17 denetmen çalışma grubu seçilmiştir.  

Tablo 1.Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişkenler  f % 
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Cinsiyet   

Kadın                                                                                   13 76.47 

Erkek 4 23.52 

Eğitim Durumu   

Lisans 6 35.29 

Yüksek Lisans 9 52.94 

Doktora 2 11.76 

Denetmenlikteki Hizmet Yılı   

1-4                                                      8 47.05 

5-8 - - 

9-13 4 23.52 

14 ve yukarısı 5 29.41 

 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Görüşme formunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme 

Kurulu Yasası’nda görev yapan denetmenlerin “ Denetmenlik görevleri ve denetmenlik 

görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili görüşlerini ve algılarını ortaya çıkarma” amacına yönelik 

beş soru yer almaktadır. Pilot uygulamaya tabi tutularak test edilen sorular iki uzman görüşü 

alınarak değiştirilmiş ve son şekli verilmiştir. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde katılımcılarla ilgili demokrafik bilgileri belirlemeye yönelik ( cinsiyet, eğitim 

durumu, ve denetmenlikteki hizmet yılı ) sorular, ikinci bölümde ise denetmenlerin “ 

Denetmenlik görevleri ve denetmenlik görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili görüşlerini ve 

algılarını ortaya çıkarma” amacı taşıyan beş soru bulunmaktadır. Sorular araştırmanın amacına 

uygun olarak yönlendirme yapılmadan, katılımcıların tamamen kendi görüş ve algılarını 

yansıtmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmıştır.  

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme soruları aracılığı ile 1-13 Mayıs 2021 tarihleri 

arasında toplanmıştır. Görüşme yolu ile toplanan veriler katılımcı denetmenlerin covid-19 

pandemi sürecinden kaynaklanan kaygı durumu ve tercihlerine bağlı olarak mesafeli olmak 

kaydıyla dört denetmenle; yüz yüze, bir denetmenle; watsap üzerinden görüşerek, on 

denetmenle; e-mail yoluyla, iki denetmenle ise; e-mail ve yüz yüze olmak üzere dört farklı 

şekilde toplanmıştır. Lefkoşa merkezde çalışan denetmenlerle kendi çalışma odaları veya rahat 

olacakları odalarda görüşülmüş, sıcak samimi ve özgürce yanıt vermelerine imkan sağlanmıştır. 

Denetmenlerin kendi deneyimlerine göre verdikleri yanıtlar kendi ifadeleri ile yazılı olarak not 

alınmıştır. Yüz yüze görüşmelerde alınan notlar bilgisayarda word dosyası haline getirilmiş ve 
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dileyen görüşmecilere görüşme verileri gösterilerek onay alınmıştır. E-mail yoluyla toplanan 

veriler ise yazdırıcıdan çıkarılmış ve doğrulukları kontrol edilerek dosyalanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Nitel araştırmalarda farklı analiz yöntemleri yer almaktadır. Bu araştırmada betimsel analiz ve 

içerik analizi yapılmıştır. Betimsel analiz; verilerin araştırma sorularının ortaya koyduğu 

temalara göre organize edilebileceği gibi, görüşme sürecinde kullanılan sorular ya da boyutlar 

dikkate alınarak ta sunulabilir. Bu tür analizde veriler mantıklı ve anlaşılır şekilde betimlenir. 

Yapılan betimlemeler neden-sonuç ilişkileri dikkate alınarak yorumlanır ve sonuçlara ulaşılır. 

Betimsel analizde katılımcıların görüşleri değiştirilmeden çarpıcı biçimde yansıtılır. Ortaya 

çıkan temaların ilişkilendirilmesi, anlamlandırılması ve ileriye dönük tahminlerde bulunulması 

araştırmacının yapacağı yorumlar arasında yer alır (Yıldırım ve Şimsek, 1999). Araştırma 

verilerinin analizinden önce görüşmeciler D1, D2, D3……..D17 olarak kodlanmıştır. Görüşme 

formlarında elde edilen veriler okunarak araştırma bulgularını oluşturacak temalar 

belirlenmiştir. Kodlanan ifadelerin benzerlik ve farklılıkları dikkate alınarak temalar 

oluşturulmuş, konu ile ilgili olmayan veriler dikkate alınmamıştır. İçerik analizinde güvenirlilik 

çok önemlidir. Nitel araştırmalarda güvenilir sonuçlar elde etmek için farklı kişilerin aynı metne 

dayalı yaptığı kodlamaların ve temaların tutarlı olması gerekir. Elde edilen veriler temalara 

uygun olarak yapılan kodlamaların uygunluğu uzman görüşleri alınarak güvenilir olması 

sağlanmıştır. Araştırmanın dış güvenirliği için tüm veri toplama araçları benzer bir çalışmada 

kullanılabilmesi amacıyla saklanmıştır. 

 

BULGULAR  

Eğitim denetmenlerinin; Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 

Yasası’nda belirlenen denetmen görevleri ile denetmen görevlerinin yerine getirilmesi 

hakkındaki düşünce ve önerileri Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2-A.Eğitim Denetmenlerinin Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme 

Kurulu Yasası’nda belirlenen denetmen görevleri ile denetmen görevlerinin yerine getirilmesi 

hakkındaki düşünceleri 

 

MEDDYK Yasası’nda Belirlenen Denetmen Görevleri 
İle Denetmen Görevlerinin Yerine Getirilmesi Hakkındaki Düşünceleri                   

f % 

Cevapsız 1 5.88 

Denetmen görevleri yerine getirilmektedir. 6 35.29 

Denetmen görevleri tam olarak yerine getirilememektedir. 9 52.94 

Denetmen görevleri yasa dışı yerine getirilmektedir. 1 5.88 

 
Tablo 2-A’da görüldüğü gibi;  eğitim denetmenlerin MEDDYK Yasası’nda belirlenen denetmen 
görevleri ile denetmen görevlerinin yerine getirilmesi hakkındaki düşünceleri; “ denetmen 
görevleri yerine getirilmektedir” “ denetmen görevleri tam olarak yerine getirilememektedir”, 
“ denetmen görevleri yasa dışı yerine getirilmektedir”  olarak belirlenmiştir. Denetmenlerin 
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çoğunluğu denetmen görevlerinin tam olarak yerine getirilemediği, bir kısmı ise yerine 
getirildiğini görüşündedir. Eğitim denetmenlerinin denetmen görevleri ile denetmen 
görevlerinin yerine getirilmesini yansıtan görüşlerinden bazıları aşağıda verilmiştir. 
 

       “ Üst Kurul oluşturulmadığı halde görevleri en iyi şekilde yerine 
getirmeye çalışan denetmenler sorumlu oldukları öğretmenlerin 
çokluğuna rağmen, öğretmen denetimlerini en iyi şekilde yapmaya 
çalıştılar. Ayrıca araç sorununun yaşanması, sık değişen siyasi yönetimler 
de doğal olarak denetimlerin düzenli yapılmasını zorlaştırmıştır” ( D9). 
    “ Denetmenin esas görevinin öğretmenin gelişimine katkı koyması 
olması gerekirken, iş yükünün fazla olmasından dolayı esas yapması 
gereken işi tam anlamıyla yerine getiremediği ortadadır” ( D7). 
       “ Üst Kurul’un vermesi gereken bazı görevleri, Üst Kurul’da alınan 
karar olarak çıkması gereken görevleri Üst Kurul olmadığı için yerine 
getiremiyoruz” ( D4). 
            “ Yasada belirlenen denetmen görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili 
düşüncem MEDDYK Yasası’nda bulunan Üst Kurul’un yıllardır 
kurulamaması nedeniyle yapılan çoğu işlemlerin ve görevlerin yasa dışı 
yapıldığıdır. Kurumun hiçbir görevini yasal yapmadığıdır.” ( D5). 
         “ Şu anki mevcut yapı doğru değildir. Her okul kendi özdenetimi ve 
değerlendirmesini yapmalıdır” (D17). 
          “ Denetmenin bulunduğu hizmet sınıfı ve yasada tanımlanmış 
çalışma esaslarını yapmasına hiçbir engel yoktur” (D11). 
           “ MEDDYK Başkanının yasaya uygun olarak bugüne kadar bana 
verdiği görevleri layıkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum” ( D12). 
            “ Yasada belirlenen denetmen görevlerinin denetmen sayısının 
elverdiği kadarıyla elden gelen en iyi şekilde yerine getirildiğini 
düşünüyorum” ( D6.) 
             “ Denetmen görevleri yasada yazmış olsa da esasen vicdanen 
empati yapılarak görevlerin yapılması gerekir. Görev ve yetkiler 
konusunda eksiklikler var” (D8). 
            “ MEDDYK Yasası’nda belirtilen bütün görevleri yerine 
getirmekteyim. Bir an önce Üst Kurul’un oluşturulup işlerin 
kolaylaştırılması gerektiğine inanıyorum”( D14). 
 

Tablo 2-B Denetmenlerin MEDDYK Yasası’nda belirlenen denetmen görevleri ile denetmen 
görevlerinin yerine getirilmesi hakkındaki önerileri   
 

MEDDYK Yasası’nda Belirlenen Denetmen Görevleri 
İle Denetmen Görevlerinin Yerine Getirilmesi Hakkındaki Önerileri                

f % 

Üst Kurul oluşturulmalıdır.                                                                                           5 29.41 

Denetmen kadroları artırılmalıdır.                                                                              4 23.52 

Ön araştırma-Soruşturma görevleri ayrılmalıdır.                                                 2 11.76 

Denetmenler hizmet içi eğitim almalıdır.                                                                  1 5.88 

Okul Özdenetimleri yapılmalıdır. 1 5.88 

Okul ve İlçe Kurulları oluşturulmalıdır.                                                                       1 5.88 
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Tüzükler yürürlüğe girmelidir.                                                                                     1 5.88 

Denetmen raporları ve notlarının yükselmelerde dikkate alınması                                                       1 5.88 

 
Tablo 2-B’de görüldüğü gibi;  Denetmenlerden MEDDYK Yasası’nda belirlenen denetmen 
görevleri ile denetmenler MEDDYK Yasası’nda yer alan Üst Kurul’un oluşturulması,  ve 
denetmen kadrolarının doldurulması önerilerini ön planda tutarken; görev ve çalışma esasları  
ile ilgili diğer önerilere de yer vermişlerdir.  
 
    Tablo 3.Denetmenlerin Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 
Yasası’nda Belirlenen Denetmen Görevlerinden Hangilerini Daha Çok Yaptıklarına İlişkin 
Görüşleri  
 

Denetmenlerin Denetmenlik Görevlerinden Hangilerini  
Daha Fazla Olarak Yerine Getirdiklerine İlişkin Görüşleri   

f % 

Ön araştırma-araştırma-inceleme-genel denetim-soruşturma                          4 23.52 

Öğretmen denetimi ve rehberlik                                                                             7 41.17 

Tüm görevleri yerine getirme                                                                                  6 35.29 

 
Tablo 3’te Denetmenlerin Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 
Yasası’nda Belirlenen Denetmen Görevlerinden Hangilerini Daha Az/Fazla Yaptıklarına İlişkin 
Görüşleri “ön araştırma-araştırma-inceleme-genel denetim-soruşturma”, “ öğretmen 
denetimi ve rehberlik”, “tüm görevleri yerine getirme” olarak belirlenmiştir. Denetmenler en 
fazla “öğretmen denetimi ve rehberlik” ile “tüm görevleri yerine getirme” olarak görüşlerini 
vurgulamışlardır. Bazı denetmenler ise ön araştırma-araştırma-genel denetim-soruşturma 
görevlerini daha fazla yerine getirmektedirler. 
 
Denetmenlerin Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası’nda 
belirlenen denetmen görevlerinden hangilerini daha fazla/az yaptıklarına ilişkin 
görüşlerinden bazıları aşağıda verilmiştir. 

 
    “ Soruşturma, ön araştırma, bilişim kitaplarının yazımı ile ilgili 
görevlerden dolayı öğretmen denetimlerine zaman ayıramıyorum. Aday 
öğretmenlere rehberlik önemlidir” ( D17). 
 
     “Daha çok soruşturma, ön araştırma, genel denetim, araştırma ve 
inceleme görevlerinde çalıştım. Bu görevler daha az verilseydi aday ve 
branş denetimine zaman ayırabilirdim” (D1). 
 
      “ Denetmenlerin Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme 
Kurulu Yasası’nda belirlenen denetmen görevleri ile ilgili maddeleri yerine 
getirdiğimi düşünüyorum”(D16). 
 
      “ Yasamıza göre ve kurul başkanının verdiği görevlerden en fazla aday 
öğretmenlere rehberlik ve denetim görevlerini yapmaktayım. Bu 
doğrultuda kadrolama işlemlerinin yapılması için kamuya gidecek 
belgeleri hazırlıyorum. ……….. zümresinin sorumlu denetmeni olduğum 
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okullarla sürekli temas halindeyim ve özellikle on line eğitimle ilgili 
sıkıntıların giderilmesi için hem okul ve öğretmenlere, hem de 
bakanlığımıza yardımcı olmaktayım. Yerine getirmediğim görev olarak 
müdür ve müdür muavini kadro işlemlerini ve soruşturma yapmayı 
söyleyebilirim” (D11). 

 
Tablo 3B. Denetmenlerin Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 
Yasası’nda Belirlenen Denetmen Görevlerinden Hangilerini Daha Çok Yaptıklarına İlişkin 
Önerileri 
 

MEDDYK Yasası’nda Belirlenen Denetmen Görevleri 
İle Denetmen Görevlerinin Yerine Getirilmesi Hakkındaki Önerileri                   

f % 

Soruşturma görevlerini isteyen denetmen yapmalıdır. 1 5.88 

Denetmen sayıları artırılmalıdır.                                                           2 11.76 

Soruşturma görevi ayrı uzmanlık haline getirilmelidir. 1   5.88 

 
Tablo 3B’de görüldüğü gibi; denetmenlerin hangi görevleri daha yoğun olarak yaptıkları ile 
ilgili olarak “denetmen sayıları artırılmalıdır “ soruşturma görevlerini isteyen denetmen 
yapmalıdır”   ve “ soruşturma görevi ayrı uzmanlık haline getirilmelidir” görüşlerini ortaya 
koymuşlardır.                 
                                                                           
Tablo 4.A Denetmenlerin Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 
Yasası’nda belirlenen denetmen görevlerine bağlı olarak hazırlanan denetmen raporlarının 
dikkate alınması ve değerlendirilmesi İle İlgili Görüşleri 
 
 

 Hazırlanan Denetmen Raporlarının Dikkate Alınması ve                                                                 
Değerlendirilmesi İle İlgili Görüşler     

f % 

Çoğunlukla dikkate alınmamakta ve değerlendirilmemektedir. 8 47.05 

Dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir.                                                    6 35.29 

Dikkate alınıp değerlendirilmesi MEDDYK Başkanı veya                               

Daire Müdürlerinin sorumluğundadır.                                                                

3 17.64 

 
 
Tablo 4A’da görüldüğü gibi; Hazırlanan denetmen raporlarının dikkate alınması ve                                                         
değerlendirilmesi İle İlgili görüşler “ dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir”, “ çoğunlukla 
dikkate alınmamakta ve değerlendirilmemektedir”, “dikkate alınıp değerlendirilmesi MEDDYK 
başkanı ve daire müdürlerinin sorumluluğundadır” şeklinde belirlenmiştir. Denetmenler 
çoğunlukla görevlerle ilgili raporların dikkate alınmadığı ve değerlendirilmediği, bir kısmı 
dikkate alındığı ve değerlendirildiği görüşündedir. Az bir kısım ise raporların 
değerlendirilmesinin MEDDYK başkanı ve daire müdürlüğünün sorumluluğunda olduğunu 
belirtmiştir.  
 
Hazırlanan denetmen raporlarının dikkate alınması ve değerlendirilmesini yansıtan bazı  

denetmen görüşleri aşağıda verilmiştir. 
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                “  Esas mesele yazılan raporlara geri dönüt alabilmekte, buna 

ilişkin sürdürebilir bir yapı oluşturulup, gereken şeffaflığın ortaya 

konmasındadır diye düşünüyorum” (D10). 

                “ Ön araştırma ve soruşturma raporları değerlendirilir ancak ön 

araştırma ve soruşturma yapan denetmene dönüt verilmez. Hakkında 

rapor yazılan kişiye de verilmez. Yapılan öneriler pek dikkate alınmaz. Şu 

anda daha iyi olduğunu söyleyebilirim.”(D4). 

                “ Siyasilerin işine geldiğinde dikkate alındı, gelmediği zaman hiç 

dikkate alınmadı” (D3). 

                “Yazılan raporların dönütünü almıyoruz. Bir rapor yazılır. Ne 

oldu? Ne kaldı? Denetmene bilgi verilmez. Raporlara uymayacaklarsa bile 

değerlendirme sonucunun denetmene bildirilmesi gerekir. Ön araştırma, 

soruşturma raporlarının tüm denetmenlerle birlikte değerlendirilmesi 

gerekir” ( D17). 

                  “ Genelde toplumun gündeminde olan, basına çıkan yolsuzluk 

veya okullarda pek çok kişiden gelen şikayet varsa olaylar dikkate alınıp 

değerlendirilir. Diğer konularda siyasal baskılarla, arşiv ve Üst Kurul 

olmaması nedeniyle belgelerin kaybedildiği ve değerlendirilmediği 

düşüncesindeyim”(D5). 

                 “Denetmen raporlarının dikkate alınmadığını düşünüyorum. 

Zaman zaman dikkate alınır. Ancak siyasi değişimlere bağlı olarak çoğu 

zaman dikkate alınmamaktadır” (D1). 

                  “ Okulların branşımla ilgili eğitim-öğretim uygulamalarını 

inceleyip, saptanan eksiklik ve uygunsuzlukları belirleyip raporladıktan 

sonra MEDDYK Başkanı veya ilgili daire müdürünün bilgisine getirdiğimde 

raporlarda yer alan konuların dikkate alındığını ve gerekli adımların 

atıldığını düşünüyorum” (D13). 

                 

 Tablo 4.B Denetmenlerin Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 

Yasası’nda belirlenen denetmen görevlerine bağlı olarak hazırlanan denetmen raporlarının 

dikkate alınması ve değerlendirilmesi İle İlgili Önerileri 

 

Hazırlanan Denetmen Raporlarının Dikkate Alınması ve                                                                
Değerlendirilmesi İle İlgili Öneriler 

f % 

Üst Kurul Oluşturulması ve Üst Kurul’da değerlendirilmelidir.                        4 23.52 

Yasal Zeminde Olmalıdır.                                                                                                          1  5.88 

Üst Kurul’a uyarı-kınama yetkisi verilmelidir.                     1  5.88 

Üst Kurul değerlendirmeli, dikkate alınıp alınmayacağına 
daire müdürleri karar vermelidir.                                                                         

     1  5.88 

 
Tablo 4B’de görüldüğü gibi; denetmenler hazırlanan denetmen raporlarının dikkate alınması 
ve mutlaka “Üst Kurul’da değerlendirilmesi ” önerisini vurgulamışlardır. 
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Tablo 5A. Denetmenlerin Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 

Yasası’nda belirlenen denetmen görevlerinin yerine getirilmesi ile denetmenlere verilen 

yetkilerin yeterliliği konusundaki görüşleri 

 

Denetmenlerin Denetmen Görevlerinin Yerine Getirilmesi İle                                                                       

Denetmenlere Verilen Yetkilerin Yeterliliği Konusundaki Görüşleri 

f % 

Yasal Yetkiler yeterli değildir.                                                                                        8 47.05 

Yasal yetkiler yeterlidir.                                                                                                                                                                           5  29.41 

Yasal yetkiler kullanılamamaktadır.                                                                       3  17.64 

Yetkiler açık ve net değildir.                                                                                                                                    1  5.88 

 

Tablo 5A’da görüldüğü gibi denetmenlerin denetmen görevlerinin yerine getirilmesi ile 

denetmenlere verilen yetkilerin yeterliliği konusundaki görüşleri “ yasal yetkiler yeterli 

değildir”, “yasal yetkiler yeterlidir”, “yasal yetkiler kullanılmamaktadır”, “ yetkiler açık ve net 

değildir” olarak belirlenmiştir. En sık vurgulanan “yasal yetkilerin yeterli olmadığı” görüşü en 

az vurgulanan ise “ yetkilerin açık ve net olmadığı “görüşüdür. 

 
Katılımcıların denetmen görevlerinin yerine getirilmesi ile denetmenlere verilen yetkilerin 
yeterliliği konusundaki görüşlerini yansıtan bazı ifadeleri aşağıdaki gibidir. 

                  
  “ Denetmenin yetki anlamında ciddi problemleri vardır. Örneğin sahadaki bir 
Denetmenin sorun olarak gördüğü durumda denetmenin müdahale etme ya da 
problemi tek başına çözme yetkisi yoktur. Bazı meyvelere, bitkilere zarar veren 
kuşlar olur ya korkutup kaçırmak için iste eğitim denetmenini onlara 
benzetiyorum” (D7). 
                       
“ Yetkiden kasıt ceza ise bir ceza kurulu değiliz. Yasa gerektiği gibi çalışabilecek 
duruma getirilebilirse olumsuzluklar ortadan kalkacaktır” (D14). 
 
“ MEDDYK Yasası gereği eğitim denetmenlerinin yasada belirtilen tüm 
görevlerini yerine getirmekle yükümlü oldukları ve bu bağlamda bu görevlerin 
yerine getirilmesinde yasal yetkilerini sonuna kadar kullandıklarını 
düşünmekteyim” (D13). 
 
“ Önerim; yasanın öğretmenler yasası altına alınarak yeterli kadroların yasaya 
uygun olarak doldurulması, Üst Kurul’un bir an önce yasal olarak oluşturulması 
ve denetmenlerin görevlerini yasal olarak yerine getirmesidir”( D5). 
 
  “ Rehberlik ve yönlendirme konusunda yetkiler kullanılabiliyor. Ancak diğer 
görevlerde sıkıntılar vardır. Aday bir öğretmenin aday olamayacağı ile ilgili bir 
rapor yazılması durumunda Üst Kurul olmadığı için denetmen kendisini bu 
konuda yetki ile donatılmış görmemektedir. Bu önemli bir karardır ve Üst 
Kurul’da alınması gereken bir karardır. Üst Kurul yansız ve demokratik kararların 
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alınmasını sağlar. Zamanla değişen eğitim-öğretim sorunlarının Üst Kurul’da 
değerlendirilmesi daha etkili kararlar alınmasına ve denetmenin kendisini güçlü 
hissetmesine yol açar.”(D4). 
 
  “ Maaş skalası düzeltilmelidir. MEDDYK Yasası KKTC’deki en demokratik 
yasadır. Yeter ki tüzükler yürürlüğe girsin” (D8) . 
 
   “ Denetmenlere verilen yetkiler yaptığı işin önemini kavrayan denetmenler için 
yeterlidir. Önerim denetmenlerin KKTC yasalarını ve eğitimdeki tüzükleri çok iyi 
bilmelerini sağlamak olabilir. Çünkü bu kurulda tüm görevler yasa ve tüzükler 
çerçevesinde yürütülmektedir” (D11). 

 
Tablo 5B. Denetmenlerin Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 

Yasası’nda belirlenen denetmen görevlerinin yerine getirilmesi ile denetmenlere verilen 

yetkilerin yeterliliği konusundaki Öneriler 

 

 Denetmenlerin Denetmen Görevlerinin Yerine Getirilmesi İle                                                                       

Denetmenlere Verilen Yetkilerin Yeterliliği Konusundaki Önerileri 

f % 

Yasa çalıştırılmalı(Üst Kurul oluşmalı) ve tüzükler yürürlüğe girmelidir.               5 29.41. 

Uyarı-kınama-kademe ilerlemesini durdurma yetkileri verilmelidir.                                       4 23.52 

Denetmen baremi bir üste çekilmelidir.                                                                                                                              3 17.64 

Yasa revize edilmelidir.                                                                                                 1 5.88 

Yetkiler açık ve net olmalıdır.                                                                                      1 5.88 

Yasa Öğretmenler Yasası altına alınmalıdır.                                                              1 5.88 

Denetmenlerin deneyim gözlem raporları sicil dosyalarına işlenmelidir.                                        1 5.88 

 

Tablo 5B’de görüldüğü gibi denetmenler;  denetmenlere verilen yetkilerin yeterliliği 

konusunda birçok öneri ortaya koymuşlardır. Denetmenler yasanın çalıştırılarak Üst Kurul’un 

oluşturulması ve denetmenlere uyarı-kınama-kademe ilerlemesini durdurma yetkileri 

verilmesi önerilerini vurgulamışlardır. Denetmen baremlerinin bir üste çekilmesinin de 

görevlerin yapılması için önemli olduğu ortaya konmuştur. Bunun yanında yasanın 

öğretmenler yasası altına alınması yetkilerin açık ve net hale getirilmesi, denetmenlerin 

deneyim gözlen raporlarının sicil dosyalarına işlenmesi önerileri yapılmıştır. 

 

Tablo 6A-Denetmenlerin Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 

Yasası’nda belirlenen denetmen görevlerinin, denetmenlere dağıtılması ile ilgili görüşleri 

Denetmenlerin Denetmen Görevlerinin, Denetmenlere 
Dağıtılması(verilmesi) İle İlgili Görüşleri   

f % 

Görev dağılımları açık, şeffaf ve planlı yapılmalıdır.                                                 4 23.52 

Görevler eşit ve adil verilmelidir.                                                                                                                                                               3  17.64 

Denetmen sayıları eşit dağılım için yetersizdir.                                                                  3  17.64 

Denetmenler verilen görevleri reddetmemelidir.                                                                                             2  11.76 
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Görev dağılımları yasaya uygun değildir.                                                                   1 5.88 

Soruşturma görevleri isteyene verilmelidir.                                                              1 5.88 

Görev dağılımları MEDDYK başkanı sorumluğundadır.                                            1 5.88 

Görevler eşit ve adil dağıtılmaktadır.                                                                          1 5.88 

MEDDYK başkanı; başkan yardımcısı ve baş denetmen ile 

istişare sonunda görevlendirme yapmalıdır. 

1 5.88 

 

Tablo 6A’da denetmen görevlerinin, denetmenlere dağıtılması ile ilgili görüşleri “ görev 

dağılımları açık, şeffaf ve planlı yapılmalıdır ”,   “ görevler eşit ve adil dağıtılmamaktadır”,  “ 

denetmen sayıları eşit dağılım için yetersizdir”, “ denetmenler verilen görevleri 

reddetmemelidir”, “ görev dağılımları yasaya uygun olmalıdır”,  “ soruşturma görevleri 

isteyene verilmelidir”, “ görev dağılımları MEDDYK başkanı sorumluluğundadır”, “ görevler eşit 

ve adil dağıtılmaktadır”, “MEDDYK başkanı, başkan yardımcısı ve başdenetmen ile istişare 

sonunda görev yapmalıdır” olarak belirlenmiştir. Denetmenlere görevlerin verilmesi ile ilgili 

birçok görüş ortaya çıkmıştır. Bu konuda en fazla görev dağılımlarının “açık, şeffaf ve planlı 

yapılmadığı”,  “görevlerin eşit ve adil dağıtılmadığı” “ ve “denetmen sayılarının eşit görev 

dağılımı için yetersiz olduğu” görüşleri vurgulanmıştır. Denetmen görevlerinin, denetmenlere 

verilmesi ile ilgili görüşleri yansıtan ifadelerden bazıları verilmiştir. 

 

“ Soruşturma görevinin ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu düşünüyorum. Bu 

görevi yapacak olan denetmenlerin çok ciddi bir şekilde eğitilmesi, 

eğitimlerin sadece teorik değil, uygulamalı da olması gerektiğini 

düşünüyorum. İş başında gözlemlemesi gerektiğini de düşünüyorum. 

Gerçek fikrim soruşturmayı denetmenlerin değil ayrı soruşturma 

memurlarının yapması gerektiğidir.21.yüzyıl öğretmenlerine rehberlik 

görevini yapması her şeyden önce gelmesi gerekir diye düşünüyorum” 

(D7). 

 

“Yasadaki tüm görevlerin Üst Kurul tarafından verilmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Genel Kurul ve Üst Kurul olmadığı için nasıl çalışması 

gerektiği hakkında deneyimimiz yoktur. Yapılan görev ve çalışmalardan 

haberdar olmadığımız için demokratik çalışıp çalışmadığımızdan emin 

değilim. Yıllık çalışma planımız olsa görevler ve çalışmalar açık şeffaf 

paylaşılsa değerlendirme daha rahat yapılabilir. Yasanın çalıştırılması ve 

Üst Kurul’un mutlaka oluşturulması gerekir. Eski yasa devam ediyormuş 

gibi çalıştırılması doğru değildir”(D4). 

 

 “ MEDDYK Yasası’nda belirlenen denetmen görevlerinin görevin derecesi, 

türü, hangi branşla ilgili olduğu ve ivediliği göz önünde bulundurularak 

tüm eğitim denetmenlerine adaletli ve eşit şekilde dağıtıldığını 

düşünmekteyim” (D13). 
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 “ Kurul yasası nezdinde verilen görevler bellidir. Bu yasayı benimsediğimiz 

için denetmen olduk. Yasa ve tüzüklerle işlevselliğini koruduğumuz zaman 

her şey daha doğru ve güzel olacaktır. Kimse size görev dağıtmaz. Yasaya 

göre görevleriniz bellidir” (D8). 

 

“ Hiçbir dönemde adil olarak görev dağılımı yapılmadı. Ön araştırma, 

soruşturma, genel denetim ile ilgili görevler eşit olarak verilmemektedir. 

Sürekli ön araştırma, soruşturma görevi alan denetmenler diğer 

görevlerine zaman ayıramazlar”(D1). 

 

“ MEDDYK Yasası’nda belirlenen denetmen görevlerinin denetmenlere 

dağıtılması ile ilgili görüşüm kesinlikle adaletli ve şeffaf dağıtılmadığıdır. 

Okullarda öğretmenler; öğretmenler yasasına göre öğretmen kurul 

toplantılarını yasal yapmaktadır. Hem idareci hem öğretmen olarak böyle 

yapmıştım. Fakat MDDYK’da toplantı tutanakları bile görülmez ve altına 

imza atılmaz. Sadece yoklama yapılır” (D5). 

 

Tablo 6B-Denetmenlerin Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu 

Yasası’nda Belirlenen Denetmen Görevlerinin, Denetmenlere Dağıtılması İle İlgili Öneriler 

Denetmenlerin Denetmen Görevlerinin, Denetmenlere 
Dağıtılması(verilmesi) İle İlgili Önerileri 

f % 

Üst Kurul oluşturulmalıdır.                                                                                                                  4 23.52 

Denetmen sayıları artırılmalıdır.                                                                                                                                                                                                                      2  11.76 

Ön araştırma-soruşturma görevleri ayrılmalıdır.                                                                                                    1  5.88 

 

Tablo 6B’de görüldüğü gibi; denetmen görevlerinin, denetmenlere dağıtılması İle İlgili olarak 

Üst Kurul’un oluşturulması önerisi vurgulanırken; denetmen sayılarının artırılması ve ön 

araştırma-soruşturma görevlerinin ayrı uzmanlık alanı olarak ayrılması önerilmiştir.             

 

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Araştırma sonucunda denetmen görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak eğitim  

denetmenlerinin çoğunluğu, denetmen görevlerini  “ tam olarak yerine getiremediklerini, bir 

kısmı ise denetmen görevleri yerine getirdiklerini” ifade etmiştir. Denetmenler görevlerin 

yerine getirilmesi ile ilgili olarak başta; “Üst Kurul’un oluşturulması ve denetmen kadrolarının 

artırılması, ön araştırma-soruşturma görevlerinin diğer görevlerden ayrı yapılan uzmanlık alanı 

haline getirilmesi, denetmenlerin hizmet içi eğitim almaları yanına hizmet içi eğitimler 

vermeleri, okul özdenetimlerinin yapılması, okul ve ilçe kurullarının oluşturulması, yasa ile ilgili 

tüzüklerin yürürlüğe girmesi ve denetmen raporları ve notlarının asalet onayı ve 

yükselmelerde dikkate alınması" önerilerini ortaya koymuşlardır.   
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Aküzüm ve Özmen’in (2013) yaptığı bir araştırmada da soruşturma görevleri olan 

denetmenlerin rehberlik için gittikleri okullarda gerilim havası oluşması, soruşturma için gelen 

öğretmenlerin soruşturmada yargılayıcı davranışlar nedeniyle öğretmenlerin soruşturmalarını 

yapan denetmenler tarafından rehberlik almak istemedikleri, öğretmenlerin soruşturmaları 

bir baskı unsuru olarak gördükleri ortaya konmuştur. Denetmenlerin denetim, rehberlik ve 

işbaşında yetiştirme görevleri ile soruşturma görevlerini farklı görevler olup tezat 

oluşturmaktadır. Rehberlik faaliyetleri tehdit ve ceza korkusundan uzak samimiyet güven ve 

anlayışa dayalı olması gerekirken soruşturma görevleri cezayı içermektedir. Her branştan 

yeterli sayıda denetmen olmaması denetimlerin başka branşlardan uzman olan müfettişler 

tarafından yapılmasına ve farklı sorunlara neden olmaktadır. Soruşturmasını yaptığı bir 

öğretmene denetmenin danışmanlık yapması veya öğretmenin korku duyduğu denetmenden 

yardım istemesi mümkün değildir (Göksoy & Sağır, 2016). 

 
Denetmenler en fazla “öğretmen denetimi ve rehberlik” ile “tüm görevleri yerine getirme” 

olarak görev yapmaktadırlar. Bazı denetmenler ise ön araştırma, araştırma genel denetim, 

soruşturma görevlerini daha fazla yerine getirmektedirler. Denetmenler hangi görevlerini 

daha yoğun yaptıklarına ilişkin olarak farklı nedenlere bağlı olarak görüşler belirtmişlerdir. 

Denetmenler bu konuda “denetmen sayıları artırılmalıdır “ soruşturma görevlerini isteyen 

denetmen yapmalıdır”   ve “ soruşturma görevi ayrı uzmanlık haline getirilmelidir” önerilerini 

getirmişlerdir. KKTC Denetleme Değerlendirme Kurulu Denetleme Kurulu denetim sistemi ile 

ilgili Fedai(2012)’nin yaptığı araştırmada öğretmenlerin denetmenleri “rehber” olarak görmek 

istedikleri; belirlenmiştir. Aynı araştırmada öğretmenlerin denetimde ast-üst ilişkisi ve baskın 

şeklinde denetimlerden rahatsız oldukları saptanmıştır. 

 

Denetmenler görevlerle ilgili olarak hazırlanan denetmen raporlarının dikkate alınması ve 

değerlendirilmesi ile ilgili olarak çoğunlukla dikkate alınmadığı ve değerlendirilmediği dikkate 

alınmakta ve değerlendirilmektedir. Dikkate alınıp değerlendirilmesi MEDDYK Başkanı veya 

daire Müdürlerinin sorumluğundadır” düşüncesindedirler. Yapılan benzer araştırmada; 

Demirtaş ve Canlı (2015) denetmenlerin yapılan değerlendirmelere bağlı alınan kararların 

uygulanmadığını, yaptırım güçlerinin etkisiz olduklarını saptamıştır. Fedai’nin ( 2012)’de aynı 

denetim kurumunda yaptığı benzer araştırmada da denetmen raporlarına değer verilmediği, 

bilgilendirme yapılmadığı, siyasi kaygılar nedeniyle açık ve paylaşımcı olunmadığı saptanmıştır. 

 

Bu konudaki denetmen görüşlerine bakıldığı zaman değerlendirmelerin bazı denetmenler 

tarafından ön araştırma ve soruşturma ve öğretmen raporları olarak görüldüğü saptanmıştır. 

MEDDYK Yasası’na ve çağdaş denetim kriterlerine göre denetmen görevleri ile ilgili her alanda 

yazılan, ön araştırma, soruşturma, inceleme, genel denetim, öğretmen gözlem raporları gibi 

her konuda verilen, işleme konan raporların Üst Kurul’da değerlendirilmesini de içeren 

değerlendirmeyi de kapsamaktadır. Denetmenler görevlerle ilgili olarak hazırlanan denetmen 

raporlarının dikkate alınması ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak raporların “Üst Kurul 
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oluşturulması, Üst Kurul’da yasal olarak değerlendirilmesi, Üst Kurul’a uyarı-kınama yetkisinin 

verilmesi, dikkate alınıp alınmayacağına daire müdürlerinin karar vermesi” görüşündedirler.  

 

Denetmenler görevlerinin yerine getirilmesi ile denetmenlere verilen yetkilerin yeterliliği 

konusunda çoğunlukla yetkilerin yeterli olmadığı ve bu görüşü destekleyen, yasal yetkilerin 

kullanılamadığı, yetkilerin açık ve net olmadığı görüşündedirler. Denetmenlerin bir kısmı ise 

yetkilerin yeterli olduğunu düşünmektedir. 

 

Denetmenler görüş ve algılarına bağlı olarak bu konu ile ilgili  “Yasa çalıştırılmalı (Üst Kurul 

oluşmalı) ve tüzükler yürürlüğe girmeli, uyarı-kınama-kademe ilerlemesi durdurma yetkisi 

verilmelidir, denetmen baremi bir üste çekilmelidir,  yasa revize edilmelidir, yetkiler açık ve 

net olmalıdır, yasa Öğretmenler Yasası altına alınmalıdır, deneyim gözlem raporları sicil 

dosyalarına işlenmelidir” önerilerini getirmişlerdir. KKTC MEDDYK ile ilgili olarak 

“öğretmenlerin, denetmenlerin liderlik özelliklerine bakışı” ile ilgili yapılan bir araştırmada 

öğretmenlerin; denetmenlerin gelişmeleri ve daha iyi koşullar yaratmaları için denetmenlerin 

elinde yetki olmadığı inancında oldukları saptanmıştır ( Fedai, 2012).   

 

Denetmenlik mesleğinin öğretmenlik mesleğinin bir yükselme yeri olması, eğitimin önemli bir 

parçası olan denetmenlerin öğretmen olarak mesleğe devam etmesi, denetmenlerin kamu 

görevleri yasası, mesaisi, maaş ve özlük haklarına tabi tutulmaları eğitim pedagojisine aykırı 

olduğu savı ile boş kadroların doldurulabilmesi ve öğretmenlerin denetmenliğe geçişlerinin 

sağlanabilmesi yönünde denetmenlerin isteği üzerine KTOEÖS Sendikası’nın bir girişimi 

olmuştur. Bu konuda yönetim kurul adına denetmenlere bildiri gönderilmiş ve konu hakkında 

denetmen görüşleri istenmiştir (KTOEÖS, 2021). 

  

Denetmenler görevlerinin, denetmenlere dağıtılması (verilmesi) ile ilgili “görev dağılımları 

açık, şeffaf ve planlı yapılmalıdır, görevler eşit ve adil verilmelidir, denetmen sayıları eşit 

dağılım için yetersizdir, denetmenler verilen görevleri reddetmemelidir, görev dağılımları 

yasaya uygun olmalıdır, soruşturma görevleri isteyene verilmelidir, görev dağılımları MEDDYK 

başkanı sorumluğundadır, görevler eşit ve adil dağıtılmaktadır, MEDDYK başkanı; başkan 

yardımcısı ve baş denetmen ile istişare sonunda görevlendirme yapmalıdır ”   görüşündedirler. 

Denetmenler bu konuda “Üst Kurul oluşturulmalıdır, kadrolar doldurulmalı, ön araştırma-

soruşturma görevleri ayrılmalıdır” önerilerini getirmişlerdir.   

                                    

MEDDYK başkanı olarak 2005-2009 yıllarında görev yapan Eser Çeker yaptığı bir görüşmede; 

denetmen kadrosu ve çalışma mevzuatı ile ilgili eksikliklerin yasadan kaynaklanmadığını; bilim 

insanlarına danışılarak beş tane tüzük taslağı hazırlandığını; okul denetimi-özdenetim, 

öğretmen-denetmen değerlendirmeleri, kurul-üst kurul çalışma esaslarının belirlendiği tüzük 

taslaklarının KTÖS ve KTOEÖS yönetimine sunulduğunu belirtmiştir. Görüşmede ayrıca tüzük 

tasarılarında çalışılması istenen maddeler varsa; yeniden değerlendirme yapılabileceği ve 

uzlaşılarak tüzüklerin oluşturulması konusunda, sendikalara çağrı yapılmasına ve adım 
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atılmasına rağmen; sendikaların hükümetle olan başka konulardaki anlaşmazlıkları gerekçe 

göstererek, karşı çıktıklarını ve tüzük taslaklarının yürürlüğe giremediğini ifade etmiştir. 

Hükümet değişimi nedeniyle de çalışmaların yarım kaldığını ve sonrasında MEDDYK’ in vizyon 

ve misyonunun “ müfredat odaklı” bir eğitim denetimine çekildiğini ifade edilmiş ve KKTC ‘de 

eğitim denetiminin neden yapılması gerektiği? , denetimin ne olması gerektiği? , nasıl 

yürütülmesi gerektiği? Sorularına yanıt verilmesi gerektiğini söylemiştir (Yenidüzen, 2014). 

 

Araştırmada denetmenlerin görevleri ve denetmenlik görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili 

farklı görüşleri algıları ve önerileri ortaya çıkmıştır. Verimli, etkili ve sürece dayalı çağdaş 

denetim uygulamalarının yapılabilmesi için denetmen görüşleri ve önerileri doğrultusunda 

aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. 

 

 Yasa çalıştırılmalıdır. MEDDYK Yasası uyarınca belirlenen yürütme kurulları 

oluşturulmalı, çalışma esasları ile ilgili tüzükler yürürlüğe girmelidir. Yasanın veya 

tüzüklerin işleyişi ile ilgili sıkıntıların giderilmesi ve revize edilmesinde, denetmenler 

işin esas uygulayıcıları olarak etkin görev almalıdır. 

 

 Denetim görevleri yasaya uygun olarak yürütülmeli Üst Kurul ve diğer kurullar 

oluşturulmalı, denetim özüne ve yasaya uygun katılımla kararlar alan kurul özelliğine 

kavuşturulmalıdır. 

 

  Kendi branşı ile ilgili denetim, araştırma, inceleme, sınıf denetimi yapan 

denetmenlerin yasalara uygun yazdıkları raporlar ve önerilerinin yerine getirilmemesi 

denetim görevlerinin etkisiz olmasına ve denetmenlerin denetim görevleriyle ilgili 

çatışma yaşamalarına neden olmaktadır. Eğitim denetmenlerinin görevlerle ilgili 

yasaya uygun verdikleri raporlar ve önerilerin dikkate alınması ve değerlendirilebilmesi 

için “Üst Kurul” oluşturulmalıdır.  

 

 Denetim görevleri yasaya uygun olarak akademik takvime göre planlanarak 

yapılmalıdır. 

 

 Denetmen kadrolarının doldurulması sağlanmalı, sınıf gözlemleri ve rehberlik branş 

denetmenleri tarafından yapılmalıdır. 

 

 Denetleme-değerlendirme-yönlendirme süreçleri verilere dayalı ve yasaya uygun 

yürütülmelidir. 

 

 Denetimde rehberlik ve yönlendirme esas olmalı, geçmişe değil geleceğe yönelik ve 

geliştirme amaçlı olmalıdır.  
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 Okullarda yaşanan eğitim-öğretimle ilgili sıkıntıların kaynağı müdürler ve öğretmenler 

gibi algılanmamalıdır. Eğitim yönetiminde de sorunlar olduğu dikkate alınarak icra 

dairelerinin yürütmede uyguladığı yanlış politikalar da değerlendirilmeye açık 

olmalıdır. 

 

 Denetmenlere görevleriyle ilgili planlı hizmet içi eğitimler verilmelidir. Denetmen 

eğitimleri denetmenlerin ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır. 

 

 Doktora ve yüksek lisans yapan yüksek orandaki denetmenlerin MEDDYK ile ilgili 

yaptıkları inceleme - araştırma sonuçları ve önerileri dikkate alınmalıdır. 

 

 Denetmenliğe tezat araştırma-soruşturma görevleri ile rehberlik-mesleki yardım 

görevlerinin ayrılması tartışılmalıdır. 

 

 Denetim görevlerine uymayan ve yasa dışı görevler verilmemelidir. 

 

 Denetmen görevleri öğretmenler yasası ve diğer yasalarla uyumlu ve paralel olmalıdır. 

 

 Denetim faaliyetleri ile icra daireleri arasında yasanın öngördüğü eşgüdüm çalışmaları 

açık ve net olarak düzenlenmelidir. 

 

 Yasaya uygun olarak okul özdenetim çalışmaları başlamalıdır. 

 

 Birçok ülkede uygulanan yerel ve okul düzeyindeki iç denetim mekanizmaları merkezi 

yönetimle işbirliği ve eşgüdüm dikkate alınarak uygulamaya geçirilmelidir. 

 

 Denetimlerde yaşanan sıkıntıların büyümesine fırsat vermeden çözümlenmesi adına 

yasal düzenlemeler yapılarak Üst Kurul’a uyarı ve kınama cezaları verme yetkisi 

sağlanmalıdır.  

 

 MEDDYK’in yaptığı çalışma programı ve çalışmalar kamu  oyu ile paylaşılmalı ve yetkisiz 

işlevsiz kurum izlenimi ortadan kaldırılmalıdır. 
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