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ÖNSÖZ 

Eğitim denetimi ve eğitim denetçileri, eğitim ve öğretim 

sürecinin anahtar parçalarından biridir.  Eğitim örgütlerinde 

yapılan denetimin personel, örgüt, eğitim üzerindeki rolü göz 

ardı edilemez. Bu anlamda denetim bir çok değişkenin 

gelişmesinde büyük etkiye sahiptir. Hal böyleyken, denetimi 

yapan kişiler olan müfettişlerin yetki durumları ve motivasyon 

düzeyleri yapılan denetim üzerinde dolaylı da olsa bir etkiye 

sahip olacaktır. Günümüzde denetim, eski usulden çok 

geliştirici, teşvik edici, eski ve yeni arasındaki farkı ortaya 

koyarak olunması gereken noktayı gösteren  yani rehber 

olmalıdır.  

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2010 yılından itibaren 

denetim sistemi ve müfettişlik mesleğine ilişkin olarak üç kez 

yasal düzenleme ( 5984 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun; 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; 

6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun) yapılarak, denetim elemanlarının isimleri, görev alanları 
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ve yetkilerine yönelik yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan değişikliklerde müfettişlerinin fikirlerinin alınmayışı, 

sürekli yapılan değişikliklere müfettişlerinin adapte olamayışı, 

evrensel bir denetim anlayışı sağlanarak bunun uygun ve sağlam 

bir zemine oturamayışı denetim süreçlerini ve dolaylı yoldan 

eğitimi olumsuz etkilemektedir. 

Milli eğitim sistemi içerisinde önemli bir yeri ve işlevi 

olan denetim mekanizmasının gerekli alt yapı çalışmaları 

sağlanmadan sürekli değişime uğratılması, müfettişlerin meslek 

algılarını olumsuz yönde etkileyecek ve performanslarını 

düşürecektir. Ve bu durumdan doğal olarak eğitim de 

etkilenecektir. 

Bu çalışmanın uygulama aşamasında zaman ayıran 

kıymetli katılımcı maarif müfettişlerine, en büyük destekçim 

olan eşim İsmail KURNAZ’a ve her zaman yanımda olan sevgili 

oğlum Uraz’a teşekkür ederim.   

Arzu ARSLAN KURNAZ  
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Bu bölümde, problem durumu başlığı altında maarif 

müfettişlerinin eğitim sistemimizdeki yeri ve önemi belirtilerek, 

denetim sisteminde yapılan düzenlemelere yer verilmiş ve bu 

genel görünüm problemin önemi ve araştırmanın amacı 

açıklanmıştır. Daha sonra ise problem cümlesi, alt problemler, 

araştırmanın temel sayıltıları ve sınırlamaları ile tanımlar ve 

kısaltmalara yer verilmiştir. 

Problem Durumu 

Gelişen ve değişen dünya düzeninde, eğitim sistemleri ve 

etkinlikleri hızla yenilenmekte, şekil değiştirmektedir. Bu 

değişimden eğitimin önemli bir parçası olan eğitim denetiminin 

etkilenmemesi mümkün değildir. 

Eğitim denetimi; hedeflere ne kadar ulaşıldığının 

belirlenmesi, eksiklerin veya sapmaların belirlenerek 

düzeltilmesi amacıyla gerçekleştirilir (MEB, 2004, akt. Akan, 

2012).  Denetimin belli aralıklarla yapılması, örgütün verimli 
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işleyişi açısından önemlidir. Bir örgütün devamlılığını 

sürdürebilmesi, özellikle de bir okulun işleyişinde verimliliğin 

sağlanmasında eğitim denetmenlerine büyük rol düşmektedir. 

Taymaz’a (2002) göre, denetim eğitim programlarını birçok 

açıdan etkileyen hem teknik hem de sosyal bir süreçtir. 

Eğitim denetmenleri ile ilgili yapılan düzenlemeler 

Osmanlı Devleti dönemine kadar dayanmaktadır. Günümüzde 

ise 2010 yılından sonra üç kez yapılan yasal düzenlemelerle bazı 

değişiklikler olmuştur. 14., 15., 17. ve 18. Milli Eğitim 

Şuralarında müfettişlerle ilgili tavsiye kararlar alındığı 

görülmektedir. Daha sonra yapılan yasal düzenlemeler ise bu 

tavsiye kararları destekler niteliktedir.  

Öncelikle 2010 yılında çıkarılan 5984 sayılı kanun ile 

“ilköğretim müfettişliği” yerini “eğitim müfettişliği” unvanına 

bırakmıştır (Resmi Gazete, 2010). Bundan bir yıl kadar kısa bir 

süre sonra ise 652 sayılı KHK ile “bakanlık denetçisi” ile “il 

eğitim denetmeni” unvanlarının getirildiği, illerde görev 

yapmakta bulunan denetmenlerin yetkilerinin artırıldığı, 

liselerin ve dengi olan okulların denetlenme yetkisinin dahi il 

eğitim denetmenlerinin kontrolüne verildiği (Resmi Gazete, 
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2011) görülmektedir. 2014 yılında çıkarılan 6528 sayılı kanun 

ile tüm kavramlar tek çatı altında birleştirilerek “maarif 

müfettişi” unvanı getirilmiştir. Bu düzenleme ile birlikte hem 

merkezde hem de taşrada birbirinden farklı statülerde görev 

yapmakta bulunan denetim elemanlarının yetkileri eşitlenmiş 

ancak özlük haklarında bulunan farklılıklar durumunu 

korumuştur (Resmi Gazete, 2014). 2016’da yayınlanan 6764 

no’lu kanun ile Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Teftiş Kurulu 

Başkanlığı şeklinde düzenlenerek Bakan’a bağlandı. Yine bu 

kanun ile 652 sayılı KHK’ya eklenen 12. Maddede maarif 

müfettişlerinin görevlerinin belirli sınırlılıklar içinde, 

soruşturma görevi olmadan, bu kadrolarda çalışanlar emekli 

olana kadar devam edeceği belirtilmiş olmaktadır (Resmi 

Gazete, 2016).  

Denetim sistemine yönelik oldukça kapsamlı değişiklikler 

yapılmasına rağmen, yapılan değişikliklere ilişkin olarak bu 

süreçte denetim elemanlarının görüşlerinin alınmadığı, denetim 

elemanlarının mesleki sorun ve beklentilerinin 

değerlendirilmediği söylenebilir (Bozak, 2017).  
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Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma; maarif müfettişlerinin denetim sisteminde 

yapılan düzenlemelere ilişkin görüşlerini ve yaşadıkları 

sorunları belirlemeyi amaçlamaktadır.  

Problem Cümlesi 

Maarif müfettişlerinin denetim sisteminde yapılan 

düzenlemelere ilişkin görüşleri ve yaşadıkları sorunlar nelerdir? 

Alt Problemler 

1. Son yıllarda yapılan düzenlemelere ilişkin maarif 

müfettişlerinin olumlu ve olumsuz görüşleri nelerdir? 

2. Maarif müfettişleri bundan sonra öğretmen denetimi 

yapmayacak olmalarını nasıl değerlendirmektedir? 

3. İdeal bir maarif müfettişinin sahip olması gereken 

nitelikler nelerdir? 

4. Maarif müfettişlerinin yaşadıkları temel sorunlar 

nelerdir? 

5. Maarif müfettişliğinin geleceği ile ilgili müfettişlerin 

düşünceleri nelerdir? 
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Sayıltılar (Varsayım) 

1. Yapılan yasal düzenlemelerin dayanakları, Milli Eğitim 

Şura kararları irdelenebilir. 

2. Maarif müfettişlerinin sorulara objektif cevaplar 

verdikleri varsayılmıştır. 

Sınırlamalar 

Bu araştırma; Malatya’da görev yapan maarif müfettişleri 

ile sınırlıdır. 

Tanımlar ve Kısaltmalar 

Bakan: Millî Eğitim Bakanını,  

Millî Eğitim Müdürlüğü (M.E.M.): Okulun bağlı 

bulunduğu il ve ilçe millî eğitim müdürlüğünü,  

Müfettiş: Maarif müfettişini, 

Denetim: Eğitim kurumlarında yapılan denetimi, 

tanımlamaktadır. 
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BÖLÜM II 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde konu ile ilgili alanyazın incelenmiş ve 

ulaşılan araştırmalar Türkiye’de Yapılan Araştırmalar başlığı 

altında öz olarak tanıtılmıştır. 

Türkiye’de Yapılan Araştırmalar 

Bozak (2017) “Maarif Müfettişlerinin Denetim Sistemi 

Hakkında Yapılan Yasal Düzenlemelere ve Müfettişlik 

Mesleğine İlişkin Görüşleri” adlı makalesinde maarif 

müfettişlerinin denetim sistemine yönelik yapılmış olan yasal 

değişikliklere ilişkin görüşlerini, mesleki sorun ve beklentilerini 

ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmada, nitel bir araştırma 

yöntemi izlenmiş olup, veri toplama sürecinde 

standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, Malatya, Şanlıurfa ve Sakarya 

illerinde görev yapan 47 maarif müfettişi oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda denetim sistemine yönelik yapılmış olan 

değişikliklerin denetim elemanları tarafından nasıl 

değerlendirildiği; denetim elemanlarının müfettişlik mesleğine 
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ilişkin sorun ve beklentilerinin neler olduğu; denetim 

elemanlarına göre ideal müfettiş davranışlarının neler olması 

gerektiği hususlarına ilişkin müfettiş görüşlerinin ortaya 

konulması çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Yapılan 

çalışmada, müfettişlerin, isim ve statü değişiklikleri ile farklı 

denetim birimlerinin tek çatı altında toplanmasını olumlu bir 

düzenleme olarak değerlendirdikleri; katılımcı müfettişlerin, 

sınıf denetimi ve sınıf ziyaretlerinin kaldırılmasının 

öğretmenlerin işbaşında yetiştirmelerini, sınıf yönetimini ve 

eğitim öğretim hedeflerini olumsuz yönde etkileyeceği yönünde 

görüş belirttikleri; katılımcıların, mesleki özlük hakları ile ücret 

sisteminin yeniden düzenlenerek müfettişlerin yeterli bilimsel 

ve akademik yeterliliklere sahip adaylar arasından seçilmesi 

gerektiğini düşündükleri; katılımcıların, ideal bir müfettişin 

bilgili, donanımlı, iletişim becerilerine sahip, mesleğin 

misyonuyla ve gerekliliklerine uygun hareket edebilmesi 

gerektiğini düşündükleri yönünde bulgular elde edilmiştir. 

Durnalı ve Limon (2016) “Çağdaş Türk Eğitim Denetimi 

Sistemi (Değişimler ve Yasal Dayanakları)” adlı makalelerinde 

14 Eylül 2011 tarihinde 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
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ile değişimi başlatılan ve sonrasında 6528 sayılı kanun, çeşitli 

yönetmelikler ve son olarak 6764 sayılı kanun ile değişimi 

sürdürülen Türkiye’nin çağcıl eğitim denetim sisteminin 

merkezi ve taşra teşkilatı yapısını, işleyişi, Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın hiyerarşik yapısındaki yeri, roller ve görevleri, 

değişen unvanları ve güncel durumunu detaylı biçimde 

aktarmayı amaçlamışlardır. Çalışmada, nitel yöntem 

çeşitlerinden doküman analizi ile toplanan veriler betimsel ve 

içerik analizi teknikleri ile çözümlenmiştir. Çalışmada, 

amacında belirtilen süre içerisinde ve boyutlarda, Türk Eğitim 

Denetimi Sisteminde çok sık ve peşi sıra gerçekleştirilen bu 

değişiklikler sistemli ve açık biçimde aktarılmıştır. 

Tonbul ve Baysülen (2017) “Ders Denetimi ile İlgili 

Yönetmelik Değişikliğinin Maarif Müfettişlerinin, Okul 

Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri Açısından 

Değerlendirilmesi” adlı makalelerinde  2014’te teftiş 

yönergesinde ders denetimleri ile gerçekleşen değişikliğin, 

maarif müfettişleri, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından 

nasıl değerlendirildiğini ve uygulamanın etkililiğini ortaya 

koyarak, sürecin daha etkili yürütülmesine yönelik öneriler 

geliştirmeyi amaçlamışlardır. Araştırmada, nitel araştırma 
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desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma 

grubu 122 öğretmen, 66 okul müdürü ve 43 müfettişten 

oluşmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen 

görüşme formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde içerik çözümleme tekniği kullanılmış, 

betimsel istatistiklere (f, %) de yer verilmiştir. Bulgular şöyle 

özetlenebilir: Katılımcıların, uygulamanın niçin hayata 

geçirildiğine ve uygulamayı benimsemeye ilişkin görüşleri 

farklıdır. Uygulamayı öğretmen ve müdürler olumlu, müfettişler 

ise olumsuz olarak değerlendirmiştir. Uygulama ile yanlılığın 

artabileceği, müdürlerin mevcut yeterlikleri ile eğitim öğretimin 

niteliğine yeterince katkıda bulunamayacağı yönünde kaygılar 

bulunmuştur. Müdürler, bu alanda bir eğitimden geçmemiş, bu 

süre içerisinde nadiren ders denetimi yapmış, yapılan ders 

denetimleri öğretmenler tarafından etkisiz bulunmuştur. 

Ergün ve Çelik (2018) “Maarif Müfettişlerinin Füzyon ve 

Fisyon Sürecinde Yaşadıklarına İlişkin Nitel Bir Araştırma” adlı 

makalelerinde Milli Eğitim Bakanlığı denetim sisteminde 

02.12.2016 tarih ve 6764 sayılı kanun ile yapılan değişikliğin 

illerde görev yapan maarif müfettişlerine etkilerinin 
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belirlenmesini amaçlamışlardır. Araştırma, olgubilim 

(fenomenoloji) araştırması olarak desenlenmiştir. Araştırmada 

elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. 

Araştırma, Türkiye’de batı illerinde şahsa bağlı kadroda görev 

yapan yedi maarif müfettişi ile yapılan görüşmelerle 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, veri toplama amacıyla 

yapılandırılmamış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen 

verilerden “birleştirme ve ayrışma süreci”, “seçim ve atama” ile 

“görevlendirme süreci” temaları oluşturulmuştur. Bu temalardan 

“birleştirme ve ayrışma süreci” teması “yapı düzenlemeleri” ve 

“informal iletişim sürecini kullanma” alt temalarından 

oluşmaktadır. “Seçim ve görevlendirme” teması, “mülakatın 

geçerlik ve güvenirliğinin düşük olması” ve “tüm kadrolara 

atama yapılmaması” alt temalarından oluşmaktadır. “Denetim 

süreci” teması ise “yetki sınırlaması”, “görev alanı dışında 

görevlendirme” ve “iş yükü fazlalığı” alt temalarından 

oluşmaktadır.  Yaşanan süreç, müfettişlerde moral bozukluğu ile 

farklı olumsuz duyguların yaşanmasına neden olmuştur.  

Akan, Yalçın ve Yıldırım (2012) “Eğitim Deneticilerinin 

Mesleki Memnuniyet/Memnuniyetsizlik Düzeyleri” adlı 

makalelerinde eğitim deneticilerinin mesleki memnuniyet ve 
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memnuniyetsizlik düzeylerini incelemeyi amaçlamışlardır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim öğretim 

yılında Erzincan, Bayburt, Kayseri, Gümüşhane ve Kocaeli 

illerinde görev yapan toplam 44 ilköğretim müfettişi 

oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri nitel araştırma 

yöntemiyle toplanmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme 

formu ile elde edilmiştir. İçerik çözümlemesi ile veriler 

sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, müfettişlerin 

mesleki memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu, üst 

yönetimden, görevin doğasından, çalışma koşullarından ve 

teftişte yaşanan sorunlardan kaynaklanan 

memnuniyetsizliklerinin oldukça fazla olduğu görülmektedir. 

Bunun yanında, müfettişlerin çoğunluğu ücret, statü ve 

MEB’deki hiyerarşik konumlarına ilişkin 

memnuniyetsizliklerini ifade etmişlerdir.   

Bayar (2017) “Maarif müfettişlerinin sınıflarda uyguladığı 

rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin 

öğretmen okul müdürü ve maarif müfettişlerinin görüşleri” adlı 

yüksek lisans tezinde , maarif müfettişlerinin sınıflarda 

uyguladığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına 
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ilişkin öğretmen, okul müdürü ve maarif müfettişlerinin 

görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel bir çalışma olan 

araştırmada, olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın ilk 

çalışma grubunu, basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle her 

okuldan 2 olmak üzere 26 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

İkinci ve üçüncü çalışma grubunda ise, Burdur il merkezindeki 

13 ilkokul müdürü ve 13 maarif müfettişi bulunmaktadır. 

Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve 

içerik analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmada, maarif 

müfettişlerinin sınıflarda uyguladığı rehberlik ve denetim 

uygulamalarının okul müdürlerine devredilmesinin nedenini 

müfettişler, meslek örgütlerinin baskısına bağlarken, öğretmen 

ve okul müdürleri denetimin bir ders saati gibi sınırlı zaman 

diliminde etkili olarak yapılamayacağına dayandırmaktadır. 

Katılımcıların tümü aynı görüşte olmasa da bu değişikliğin 

müdürler ve öğretmenler tarafından olumlu, müfettişler 

tarafından olumsuz karşılandığı söylenebilir. Uygulamanın 

beklenilen olumlu yansımaları boyutunda, öğretmenlerde, 

müdürün öğretmen ve öğrencileri daha iyi tanımasına imkân 

tanıdığı teması öne çıkmıştır. Okul müdürlerine göre uygulama, 

kendilerine okulun sorunlarına vakıf olma ve hemen müdahale 
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etme ve öğretmenleri yakından tanımaya imkân sağlamıştır. 

Müfettişler de benzer şekilde, uygulamanın müdürlere 

öğretmenleri daha iyi tanıma ve müdür-öğretmen etkileşimini 

artırma açısında yararlı olacağını düşünmektedirler. 

Uygulamanın beklenen olumsuz sonuçları açısından öğretmen, 

müdür ve müfettişlerinin fikir birliği içinde olduğu görülmüştür. 

Bu bağlamda tüm katılımcılarda, denetimin objektif 

olmayabileceği ve denetimin niteliğinin düşebileceği öne 

çıkmıştır. Bunun yanı sıra, denetimin daha nitelikli olabilmesi 

için bazı katılımcılar ders denetiminin sonucuna bağlı olarak 

öğretmene olumlu-olumsuz dönütlerin verilebilmesine izin 

veren bir yapının oluşmasının gerektiğini belirtmiştir. Bazıları 

ise sistemin geliştirilmesini ve mesleki rehberliğin öne 

çıkarılmasını önermiştir. 
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BÖLÜM III 

YÖNTEM 

Bu başlık altında araştırmanın modeli, evren ve örneklemi 

ile verilerin toplanması ve çözümlemelerine değinilmiştir. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması 

deseninde yürütülmüştür. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

Malatya ilinde görev yapan maarif müfettişlerinin yaşadığı 

sorunların neler olduğu saptanmaya çalışılmış ve denetim 

sistemindeki değişikliklere ilişkin görüşleri alınmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Malatya ilinde görev yapan 

8 maarif müfettişi oluşturmaktadır. Gizliliği sağlamak için 

maarif müfettişleri M1, M2,……  biçiminde kodlanmıştır. 
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Veri Toplama Aracı 

Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla 

toplanmıştır. Görüşler yazılı olarak toplanmıştır. Formda, maarif 

müfettişliğinin mevcut durumu, yaşadıkları temel sorunlar ve 

maarif müfettişliğinin geleceği ile ilgili 5 adet soru 

bulunmaktadır. Formda bulunan sorular şunlardır: 

1. Maarif Müfettişliğinin mevcut durumunu nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (Son yıllarda müfettişler 

konusunda yapılan düzenlemeleri, adlandırmaları vb.) 

Bu düzenlemelere ilişkin görüşleriniz nelerdir? 

2. Maarif Müfettişlerinin bundan sonra öğretmen 

denetimi yapmayacak olmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz? Bunun olası sonuçları sizce ne 

olabilir? 

3. Size göre ideal bir Maarif Müfettişinin sahip olması 

gereken nitelikler nelerdir? 

4. Size göre Maarif Müfettişlerinin yaşadıkları temel 

sorunlar nelerdir?
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5. Maarif Müfettişliğinin geleceği ile ilgili neler 

düşünüyorsunuz? 

Verilerin Toplanması 

Veriler, 2018–2019 eğitim ve öğretim yılında Malatya’da 

görev yapan maarif müfettişlerinden, geliştirilen görüşme 

formunun uygulanması ile elde edilmiştir.  

Verilerin Değerlendirilmesi ve Analizi 

Veriler betimsel ve içerik analizi tekniği kullanılarak 

analiz edilmiştir. Sorulara verilen cevaplar derlenerek belli 

temalar oluşturulmuş ve elde edilen veriler bu temalar etrafında 

şekillendirilerek çözümlenmiştir. 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde; araştırma probleminin yanıtı için toplanan 

verilerin çözümlenmesi sonucunda elde edilen bulgularla, bu 

bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır. Konunun daha iyi 

anlaşılmasını sağlamak amacıyla, gerekli durumlarda, bulgular 

çizelge ve şekillerle verilmektedir. Bulgular ve ilgili yorumlar, 

araştırma alt problemlerinin düzenlenişindeki sıraya uyularak 

verilmiştir. 

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Birinci alt problem “Son yıllarda yapılan yasal 

düzenlemelere ilişkin olumlu ve olumsuz görüşleriniz nelerdir?” 

biçiminde oluşturulmuştur. Yapılan yasal değişikliklere ilişkin 

olumsuz görüşlerin katılımcılar tarafından daha fazla ifade 

edildiği görülmektedir. Tablo 1’de maarif müfettişlerine ait 

görüşler yer almaktadır. 
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Tablo 1: Yasal Düzenlemelere İlişkin Görüşler 

Görüşler f  

1 
Yetkilerinin azaltılarak etkisiz hale 

getirilmesi 
4 

2 Sürekli unvan değişikliği yapılması 2 

3 Düzenlemelerin bilimsel, eğitimsel 

ve hukuki yönü olmayışı 
2 

4 
Müfettişlerin gelişime ihtiyaç 

duymayarak rahatlaması                                                         
1 

5 
Soruşturma görevi olmamasının 

rehberlikte verimi artırması                                                 
1 

Katılımcıların en fazla eleştiride bulundukları konu, 

maarif müfettişlerinin ne yapacağı belli olmayan, etkisiz ve 

yetkisiz bir konuma getirilerek devre dışı bırakılmış 

olmalarıdır.
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Bir katılımcı bu yöndeki eleştirisini “Yetki daralması 

etkililiğini düşürmüştür. Sistemin iyileşmesinde hiçbir etkisi 

kalmamıştır” [M1] şeklinde dile getirmiştir. Başka bir katılımcı 

ise “Maarif müfettişliği tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşadığı 

söylenebilir. Özellikle politik olarak bu mesleğe işe yaramaz, 

gereksiz ve anlamsızlık yüklenmiştir” [M5] diyerek etkisiz bir 

konuma itildiklerini belirtmiştir.  

Katılımcıların görüş bildirdikleri bir başka konu ise unvan 

değişikliği konusundadır. Bu konuda bir katılımcının [M7] “Son 

yıllarda müfettişlik ad ve unvanının sürekli değişikliği olumsuz 

olarak değerlendirmeli, ilköğretim, eğitim, maarif müfettişleri 

gibi isimler ya da denetmen denilmesi kargaşaya neden 

olmaktadır” şeklindeki ifadesi ile çok başlılığa dikkat çektiği 

görülmektedir. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

İkinci alt problem “Maarif müfettişlerinin bundan sonra 

öğretmen denetimi yapmayacak olmasını nasıl 

değerlendiriyorsunuz?” biçiminde oluşturulmuştur. Ders 

denetimi yapılmayacak olmasına ilişkin olarak maarif 
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müfettişleri tarafından ortaya konulan eleştirilerin Tablo 2’de 

belirtilen konular etrafında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Tablo 2: Ders Denetimi Yapılmayacak Olmasına İlişkin 

Görüşler 

Görüşler f  

1 Eğitimde kaliteyi düşüreceği 2 

2 Çağdaş eğitim yaklaşımlarına aykırı olduğu 1 

3 Eğitimi çıkmaza sürükleyeceği 1 

4 Başıboşluğa sebep olacağı 1 

5 İyi uygulama ve örneklerin yerinde 

görülmesine engel olacağı 
1 

6 
Amaçlara ne ölçüde ulaşıldığının tespit 

edilmesinin güçleşeceği 
1 

7 Aday öğretmenlerin, kırsaldaki 

öğretmenlerin denetimini olumsuz yönde 

etkileyeceği 

 

1 

8 Bütün öğretmenlerin her yıl 

denetlenmesinin gereksiz oluşu      
1 

9 Müfettişlerin iş yükünü azaltacak olması    1 

10 
Öğretmenleri psikolojik olarak rahatlatarak 

öğretmen yakınmalarını azaltacak olması       
1 
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Araştırmaya katılan 8 müfettişin 3’ü sınıf gözlemi ve 

denetimi yapmayacak olmasını genel olarak olumlu bir gelişme 

olarak değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir. Bu konudaki 

olumlu görüşlerden bazıları şunlardır: 

“İş yükünü azaltmıştır” [M1] 

“Öğretmenlerin psikolojik olarak denetlenme 

sendromundan kurtulmuş olduğu düşünülmektedir. Diğer 

mesleklerde örneğin doktor vb. mesleklerde polikliniklerde 

neden denetlenme olmuyor da okulda sınıf denetimi oluyor 

şeklinde öğretmen yakınmalarını azaltmış olması…” [M7] 

Uygulamanın olumsuz sonuçlar doğuracağına ilişkin bazı 

görüşler şunlardır: 

“Öğretmen denetiminin kaldırılması ile eğitimde kalite 

kaldırılmıştır, başı boşluk oluşmuştur” [M2]  

“Eğitimin sınıf içi gelişimini olumsuz etkileyecektir. Sınıf 

içi yapılan hatalar tespit edilemediğinden çıktıyı olumsuz 

etkileyeceğini söyleyebiliriz” [M1] 
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“En önemli olumsuzluk maarif müfettişlerinin alanda 

tespit ettikleri iyi uygulama ve örnekleri farklı kurumlara 

götürememesi. İşini iyi yaptığını düşünen insanlar bu 

çabalarının takdir edilmesini ve görülmesini ister, denetimin 

olmaması bu durumu ortadan kaldırır” [M6] 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Üçüncü alt problem “Size göre ideal bir maarif 

müfettişinin sahip olması gereken nitelikler nelerdir?” biçiminde 

oluşturulmuştur. Maarif müfettişlerinin bu konudaki görüşleri 

Tablo 3’te belirtilmektedir. 

Tablo 3: İdeal bir müfettişte olması gereken niteliklere ilişkin 

katılımcı görüşleri 

Görüşler f (n=8) 

1 Yeniliklere açık olmalı 3 

2 Liyakatli ve donanımlı olmalı 2 

3 Rehber olmalı 2 

4 İnsani değerleri ön planda tutmalı 2 

5 Tarafsız olmalı 2 
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6 Güven vermeli 2 

7 Dakik olmalı 1 

8 
Kılık kıyafet, düzen ve hitabetiyle örnek 

olmalı 
1 

9 Eğitim alanında derin bilgilere sahip olmalı 1 

10 
Doğru akıl yürütebilme becerisine sahip 

olmalı 
1 

11 
Alanda karşılaştığı iyi örnekleri tespit edip 

kurumlara iletmeli 
1 

İdeal bir müfettişin sahip olması gereken özellikler 

sorusuna verilen yanıtlardan bazıları şunlardır: 

“İnsani değerleri ön planda tutan, eğitim alanında derin 

bilgilere sahip, anlayışlı ve hoşgörülü olmalıdır. Yönetici ve 

öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olan, yol 

gösteren, okul iklimi ve kültürüne katkıda bulunan…” [M5] 

“…gittiği kurumlardaki kişilere moral vermeli, rehber 

olmalı…” [M6] 



MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN YASAL DÜZENLEMELERE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE YAŞADIKLARI SORUNLAR| 28 

 

“…objektif olmalı, dakik olmalı, denetlediği kurumlarda 

çalışanlara karşı güven oluşturmalı…” [M7] 

“Liyakat ve ehliyet sahibi, kendisini devamlı geliştiren ve 

yeniliklere açık olan…” [M3]            

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Dördüncü alt problem “Size göre maarif müfettişlerinin 

yaşadıkları temel sorunlar nelerdir?” biçiminde oluşturulmuştur. 

Maarif müfettişlerinin bu konudaki görüşleri Tablo 4’te 

belirtilmektedir. 

Tablo 4: Müfettişlerin yaşadıkları temel sorunlara ilişkin 

katılımcı görüşleri 

Görüşler f (n=8) 

1 Ekonomik sorunlar 5 

2 Yetki karmaşası 4 

3 Özlük hakları  4 

4 İtibarsızlaştırılması 4 

5 Etkisiz hale getirilmesi 3 
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6 Çift başlılık oluşması 2 

7 Kurum içi rekabet 1 

8 İletişim sorunları 1 

9 İş doyumunun düşük olması 1 

10 
Mesleğin kurum amirlerinin emri altında 

olması 
1 

Bu konudaki müfettiş görüşleri değerlendirildiğinde 

yaşadıkları temel sorunları daha çok özlük hakları ve ekonomik 

açıdan değerlendirdikleri görülmektedir. Aşağıda bu konuda 

belirttikleri görüşlerden bir kısmı yer almaktadır: 

“ …diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 

meslektaşlarına verilen ücret vb özlük haklarından 

yararlanamaması…” [M7] 

“Görev tanımı ile ilgili belirsizlikler…” [M6] 

“Kadro ve müfettişlik kaldırıldığı için sorunlar kökten 

halledildi” [M8] 
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“…son yapılan düzenlemelerle yetkisizleştirilmesi ve 

özlük haklarının devamlı geriye gitmesi başlıca temel 

sorunlardır” [M3] 

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Beşinci alt problem “Maarif müfettişliğinin geleceği ile 

ilgili neler düşünüyorsunuz?” biçiminde oluşturulmuştur. 

Maarif müfettişlerinin bu konudaki görüşleri Tablo 5’te 

belirtilmektedir. 

Tablo 5: Maarif müfettişliğinin geleceğine ilişkin katılımcı 

görüşleri 

Görüşler f (n=8) 

1 
Bakanlık tarafından haksızlığın giderilmesi 

gerekir 
3 

2 Denetin ve denetçi varlığını sürdürmelidir 2 

3 
Müfettişlerin tamamı aynı çatı altında 

birleştirilmelidir 
1 

4 
Doktora eğitim düzeyindeki kişiler mesleğe 

alınmalıdır 
1 

5 Müfettişlik bağımsız, güçlü ve etkili olmalıdır 1 
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6 Mesleğin geleceği yoktur 1 

7 Yeni bir yasal düzenleme yapılmalıdır 1 

 

Müfettişlere, maarif müfettişliğinin geleceği ile ilgili neler 

düşündükleri sorulduğunda, denetimin olmazsa olmaz bir durum 

olduğunu belirterek bir kısmı umutlu olduklarını gösteren 

cevaplar vermiştir. Bu konudaki katılımcı görüşlerinden bazıları 

şunlardır: 

“Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan müfettişlerin 

tamamı aynı çatı altında birleştirilmeli gerek özlük gerekse statü 

yönünden eşitlenmelidir” [M4] 

“…gelecekte yeniden gelişmeye katkı sunacak uzmanlık 

gerektiren denetime ihtiyaç duyulacağımı düşünüyorum. Bu 

nedenle kaçınılmaz olarak denetim ve denetçi varlığını 

sürdürecektir” [M1] 

“300 yıllık geçmişi olan müfettişlik mesleğinin yürümesi 

için, kalite ve verimin artırılması için Bakanlık tarafından 

haksızlığın giderilmesi gerekir” [M2] 

“Yapılan uygulama ve gelişmeler ışığında pozitif 

değerlendirme yapamıyorum. Yeni bakanımızın bu sorunları bir 
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an önce çözerek herkese hak ettiği görev tevdi edilirse mesleğin 

onuru ve saygınlığı hak ettiği yeri bulacaktır” [M3] 

“Maarif müfettişliğinin düzeltilerek devam edeceğini 

düşünüyorum. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin denetimsiz olması 

önemli bir eksiklik olur” [M6] 
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BÖLÜM V 

ÖZET, YARGI VE ÖNERİLER 

Bu bölümde sırasıyla, araştırmanın bir özeti yapılmakta, 

ulaşılan bulgular ve bu bulgulara dayalı olarak geliştirilen 

öneriler yer almaktadır. 

Özet ve Yargılar 

Bu araştırma ile Maarif Müfettişlerinin yasal 

düzenlemelere ilişkin görüşleri ve yaşadıkları sorunların 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi 

kullanılmış ve durum çalışması deseninde yürütülmüştür. 

Araştırmanın çalışma grubunu Malatya ilinde görev yapan 8 

maarif müfettişi oluşturmaktadır. Veriler 5 açık uçlu sorudan 

oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla ve 

görüşler yazılı olarak toplanmıştır.  

Bu amacı gerçekleştirebilmek için nitel araştırma 

modelinde ve durum çalışması deseninde bir araştırma 

gerçekleştirilmiş, elde edilen veriler alt problemlere yanıt 

olabilecek biçimde analiz edilmiştir.  
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Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda öz olarak 

verilmiştir: 

1. Katılımcıların yasal düzenlemelere ilişkin olumlu 

görüşleri müfettişlerin rahat bir konuma itilmeleri ve 

soruşturma görevlerinin olmamasının rehberlik 

rollerini güçlendirerek eğitim öğretime daha çok 

katkıda bulunabilmeleridir.  

2. Yapılan yasal düzenlemelere ilişkin katılımcıların daha 

fazla olumsuz görüş belirttikleri görülmüştür. 

Araştırmaya katılan 8 müfettişin önemli bir kısmı (f=4) 

yetkilerinin azaltılarak mesleğin etkisizleştirilmesini, 

sürekli unvan değişikliği yapılmasını (f=2) ve yapılan 

düzenlemelerin hukuki, eğitimsel ve bilimsel bir 

dayanağının olmayışını (f=2) olumsuz bir gelişme 

olarak değerlendirmişlerdir.
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3. Katılımcıların bir kısmı (f=3) maarif müfettişlerinin 

sınıf gözlemi ve denetimi yapamayacak olmasını 

olumlu olarak değerlendirmişlerdir. Buna gerekçe 

olarak ise bütün öğretmenlerin her yıl denetlenmesi 

yerine öncelikle ihtiyaç duyan öğretmenler ile aday 

öğretmenlerin denetlenmesinin daha doğru olduğunu, 

müfettişlerinin iş yükünün azalacak olmasını ve 

öğretmenlerin psikolojik açıdan rahatlayarak 

yakınmalarının da azalacak oluşunu göstermişlerdir. 

4. Sınıf denetimi yapmayacak olmaları ile ilgili olarak 

olumsuz görüş bildiren katılımcı sayısı daha fazladır 

(f=8). Yani tüm katılımcılar bu gelişmeyi olumsuz 

bulmuşlardır. En çok da (f=2) bu uygulamanın eğitimde 

kaliteyi düşüreceği ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra 

çağdaş eğitim yaklaşımlarına aykırı olduğu (f=1), 

eğitimi çıkmaza sürükleyeceği (f=1), başıboşluğa sebep 

olacağı (f=1), iyi uygulama ve örneklerin yerinde 

görülmesine engel olacağı (f=1), amaçlara ne ölçüde 

ulaşıldığının tespit edilmesinin güçleşeceği (f=1), aday 

öğretmenlerin denetimini güçleştireceği (f=1) şeklinde 
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yapılan eleştirilerle olumsuz görüşler bildirdikleri 

görülmektedir. 

5. Katılımcıların ideal müfettişi tanımlarken, daha çok 

mesleki özellikleri ön plana çıkardıkları, ancak insani 

yönleri de vurguladıkları görülmektedir. Bu konudaki 

görüşleri genel olarak ele aldığımızda doğru akıl 

yürütebilme becerisine sahip olma, liyakatli ve 

donanımlı olma, yeniliklere açık olma, insani değerleri 

ön planda tutma, tarafsız olma, güven verme, dakik 

olma, görünüşü ve hitabetiyle örnek olma, eğitim 

alanında ve mesleki alanda derin bilgilere sahip olma, 

rehber olma gibi özellikler ideal bir müfettişte olması 

gereken özellikler olarak belirtilmiştir. 

6. Müfettişlerin yaşadıkları temel sorunlara ilişkin görüş 

alındığında, katılımcıların en çok değindiği konular 

olarak ekonomik sorunlar (f=5), yetki karmaşası (f=4), 

özlük hakları (f=4), mesleğin itibarsızlaştırılması (f=4) 

başta gelmektedir. Bununla birlikte katılımcıların 

iletişim sorunları, kurum içi rekabet, mesleğin kurum 

amirlerinin emri altında olması ve etkisiz hale 

getirilmesi, iş doyumunun düşük olması ve çift başlılık 
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oluşması gibi konular etrafında yoğunlaştığı dikkat 

çekmektedir. 

7. Maarif müfettişliğinin geleceği ile ilişkin görüşler 

incelendiğinde ise Bakanlık tarafından haksızlığın 

giderileceğine dair bir inançları olduğunu belirten 

katılımcıların (f=3) çoğunlukta olduğu görülmektedir. 

Aynı zamanda “denetim ve denetçi varlığını 

sürdürmelidir, bu kaçınılmazdır”, “müfettişlerinin 

tamamı aynı çatı altında birleştirilmelidir”, “doktora 

eğitim düzeyindeki kişiler mesleğe alınmalıdır”, 

“müfettişlik bağımsız, güçlü ve etkili olmalıdır”, 

“mesleğin geleceği yoktur”, “yeni bir yasal düzenleme 

yapılmalıdır” şeklinde görüş belirten katılımcılar 

olduğu görülmektedir. 
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ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda ulaşılan bulgulara dayalı olarak 

geliştirilen öneriler uygulamacılar ve araştırmacılar için öneriler 

olarak iki başlık altında düzenlenmiştir. 

Uygulamacılar İçin Öneriler 

1. Maarif Müfettişleri insani özelliklerini ön planda 

tutmalı, çalıştığı sahanın hammaddesinin insan 

olduğunu unutmamalıdır. 

2. Maarif müfettişleri özlük hakları açısından eşitlenmeli, 

haksızlıklar giderilerek adalet sağlanmalı ve iş 

doyumları, motivasyonları artırılmalıdır. 

3. Ders ve sınıf denetimini Maarif Müfettişleri 

yapmayacaksa bile, okul müdürleri bu konuda eğitim 

alarak uzman olmalıdır. 

4. Maarif Müfettişleri İl Milli Eğitim Müdürü’ne bağlı 

olmaktan çıkarılarak, bağımsız ve etkili bir konuma 

getirilmelidir. 

5. Yeni yasal düzenlemeler yapılarak yetki karmaşası ve 

belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır.  
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6. Yapılan düzenlemelerin bilimsel, eğitimsel bir 

dayanağı olmalı, Maarif Müfettişlerinin görüşlerine 

başvurulmalıdır. 

7. Maarif Müfettişlerinin kendilerini yenilemeleri, 

geliştirmeleri gerekmektedir. Bu konuda üniversiteler 

ile iş birliğine gidilerek müfettişlerin eğitim düzeyleri 

ve kaliteleri artırılabilir.  

Araştırmacılar İçin Öneriler 

1. Maarif Müfettişlerinin özellikleri incelenerek 

gelişimlerine yönelik görüş bildiren araştırmalar 

yapılabilir. 

2. Gelişmiş ülkelerin denetim sistemleri incelenebilir. 
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EK-MAARİF MÜFETTİŞLERİ GÖRÜŞME FORMU 

 
 Değerli müfettişim, 

Maarif Müfettişlerinin son yıllarda yaşadığı sorunları 
belirlemeye dönük bir araştırma yapılması planlanmaktadır. 
Bu araştırmada amacımız sizlerin bu konuda yaşadığı 
sıkıntıları ve bunların çözümüne ilişkin görüşlerinizi 
belirlemektir.  

      Aşağıda araştırma konusu ile ilgili açık uçlu sorular yer 
almaktadır. Sizden beklenen bu sorulara cevap olabilecek 
görüşlerinizi her bir sorunun altına yazmanızdır. Elde edilen 
veriler bilimsel bir çalışma dışında herhangi bir amaçla 
kullanılmayacaktır. Formun hiçbir yerine adınızı yazmanız 
gerekmemektedir. Katkılarınız için çok teşekkür ederiz. 
 
Doç. Dr. Hasan DEMİRTAŞ                          Arzu ARSLAN KURNAZ 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi                 İnönü Üniversitesi Eğitim Yönetimi Tezsiz  

                                                                      Yüksek Lisans           
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1. Maarif Müfettişliğinin mevcut durumunu nasıl 

değerlendiriyorsunuz? (Son yıllarda müfettişler 
konusunda yapılan düzenlemeleri, adlandırmaları vb.) 
Bu düzenlemelere ilişkin görüşlerininiz nelerdir? 

 
OLUMLU……………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………… 
……..…………………………………………………………………
………………………………… 
……..…………………………………………………………………
………………………………… 
OLUMSUZ…………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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2. Maarif Müfettişlerinin bundan sonra öğretmen denetimi 

yapmayacak olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun 
olası sonuçları sizce ne olabilir? 
OLUMLU……………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………………………………………… 
OLUMSUZ…………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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3. Size göre ideal bir Maarif Müfettişinin sahip olması gereken 

nitelikler nelerdir? 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
…………… 
 
 

4. Size göre maarif müfettişlerinin yaşadıkları temel 
sorunlar nelerdir? 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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