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“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim 

işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak 

lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle 

olur. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve 

yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve 

yoksulluğa iter.” 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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ÖN SÖZ 

Nitelikli bir eğitim-öğretim arzu edilen geleceğin oluşmasında kaçınılmazdır. 

Eğitim-öğretim denildiğinde ise akla ilk gelen yer okuldur.  Okul, bireyin aileden sonra 

kişilik gelişimini sürdürdüğü bir yapı olarak son derece stratejik ve önemlidir. Eğitim 

sistemleri, okul yoluyla toplumun kültür mirasının aktarılması, çocuğun 

toplumsallaştırılması, toplumda birlik ve dayanışma ruhu verilmesi gibi işlevleri yerine 

getirmektedir.  

“1.Türkiye’deki temel eğitimi evrensel standartlara ulaştırmak, 2.Temel eğitim 

ilgisini ve kalitesini geliştirmek, 3.İlköğretim okullarını toplumun öğrenme merkezleri 

hâline getirmek” olarak özetlenen Temel Eğitim projesinin hedeflerinin gerçekleşmesi 

açsından ilköğretim okullarında belirlenmiş standartların önemi büyüktür. Bu amaçla 

İlköğretim Kurumları Standartları belirlenmiş ve ön uygulaması yapılmıştır. 

Günümüzde veliler çocuklarının “iyi bir okulda” öğrenim görmesi için çaba 

gösterir. Ancak iyi okulla ilgili olarak veli, okul yöneticisi ve öğrenciler tarafından aynı 

dilin konuşulması önemlidir. Bu açıdan bakıldığında okul başarı göstergelerinin 

belirlenmesi kaçınılmazdır. 

İlköğretim okullarının başarı göstergelerinin belirlenmesine yönelik bu araştırma 

alanda boşluğun doldurulmasında önem arz etmektedir. Çalışmanın Bakanlığın ilgili 

birimlerine yararlı olacağını umuyorum. 

Araştırmanın verilerinin sağlanmasında katkılarından dolayı il millî eğitim, ilçe 

millî eğitim müdürlüklerine, okul müdürlüklerine, öğrencilere ve öğrenci velilerine, bu 

çalışmaya emek veren Prof. Dr. Ali YILDIRIM’a, Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK’e, 

çalışmayı yapan Mustafa KARAŞAHİN’e, grafik-tasarım ve kapak çalışmaları için 

Hüseyin MUTLUCAN’a teşekkür ederim.   

         Murat YALÇIN 
            Daire Başkanı  
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ÖZET 

Bu araştırmayla; mevcut durumda ilköğretim okullarının hangi göstergelere göre 

başarılı kabul edildiği ve ilköğretim kurumları standartlarından hangilerinin başarı 

göstergesi olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini 2009-2010 

öğretim yılında öğretime devam eden ilköğretim okulları, bu okullarda görev yapan 

idareciler, öğretmenler, öğrenciler ile öğrenci velileri ve il-ilçe MEM’lerde görev yapan 

idareciler oluşturmaktadır.  

Araştırmaya; 23 ilden 387 ilköğretim okulunda görev yapan 295 okul müdürü, 615 

okul müdür yardımcısı, 1.124 sınıf öğretmeni, 1.219 branş öğretmeni, 1.305 6,7,8. sınıf 

öğrencisi ve bu öğrencilerin 1.305 öğrenci velisi ile 15 il millî eğitim müdürü, 145 il 

millî eğitim müdür yardımcısı, 183 ilköğretim müfettişi, 68 il MEM şube müdürü, 7 

diğer il MEM yöneticisi,  198 ilçe MEM müdürü, 449 ilçe MEM şube müdürü olmak 

üzere toplam 6.731 kişi katılmıştır. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Ankette açık uçlu ve 

seçmeli maddeler yer almıştır. Anketler EARGED tarafından çoğaltılmış, okullara il 

MEM’ler uygulamıştır.  

Araştırmada elde edilen bulgulara göre;  

Araştıramaya katılan grupların çoğunluğu mevcut durumda, bir okulun başarısının 

değerlendirilmesinde; SBS’deki sıralamayı, okulun sosyal etkinliklere katılma 

durumunu, öğrencilerin karne başarılarını, ilde yapılan sınav sonuçlarını önemli 

görmektedirler. 

Araştırmaya katılan grupların çoğunluğu “Okul Yönetimi, Çalışanların Yeterliği, 

Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği, Destek Hizmetler” ana boyutlarını bir okulun 

başarısının değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı.” görüşünü 

paylaşmışlardır. 

Araştırmaya katılan grupların %75 ve üzeri, “Okul Yönetimi” ana boyutuna ait iki 

alt boyutu, “Eğitim Öğretim Süreçleri” ana boyutuna ait on bir alt boyutu, destek 

hizmetler ana boyutuna ait on yedi alt ana boyutu bir okulun başarısının 

değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı.” görüşünü paylaşmışlardır. 

Araştırmaya katılan grupların %60-74’ü “Okul Yönetimi” ana boyutuna ait on bir 

alt boyutu, “Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği” ana boyutuna ait dokuz alt boyutu, 
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“Destek Hizmetler” ana boyutuna ait iki alt boyutu bir okulun başarısının 

değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı.”görüşünü paylaşmışlardır. 

Araştırmaya katılanların % 59 ve altındakiler “Okul Yönetimi” ana boyutuna ait 

yedi alt boyutu bir okulun başarısının değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.”görüşünü paylaşmaktadırlar. 

Araştırmaya katılan grupların büyük çoğunluğu bir okulun başarısının 

değerlendirilmesinde başarı göstergelerinin gerekli olduğunu düşünürken, başarı 

göstergelerinin uygulanmasının okulun gelişimine katkı sağlayacağı görüşünü 

paylaşmışlardır. 

Çıkan sonuçlara göre bir okulun başarısının değerlendirilmesinde “Okul 

Yönetimi”, “Çalışanların Yeterliği”, “Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği” ve “Destek 

Hizmetler” ana boyutları dikkate alınmalıdır. Bu ana boyutlara ait alt boyutlar üzerinde 

çalışılarak somut olarak tanımlanmalı, tanımlanan alt boyutların ön uygulaması 

yapılarak uygulamaya konulmalıdır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

1.1. Giriş  

Herkesin arzu ettiği bir geleceğin oluşmasında nitelikli bir eğitim-öğretim 

kaçınılmazdır. Eğitim-öğretim dendiğinde ise akla ilk gelen yer okuldur.  Günümüzde 

çocuğu yeni bir okula başlayacak birçok veli çocuğunu göndereceği okulla ilgili bilgi 

edinerek, çocuğunun “iyi bir okulda” öğrenim görmesi için çaba gösterir. Okul 

yöneticileri ise çoğunlukla okullarının “iyi” olduğu konusunda velilere açıklama 

yapmaya çalışırlar. “İyi” okulun tanımlanmış standartları ya da başarı göstergeleri 

olması hâlinde yöneticilerin açıklaması makul karşılanabilir; oysa mevcut durumda 

ailelerin ve yöneticilerin “iyi” okuldan aynı şeyleri anlayıp anlamadıkları çok net 

değildir. Bu durum bize, velilerin okulun çocuklarının yaşamında ve geleceğinde 

bireysel olarak fark yaratacağına inandıklarını gösterir. Bu açıdan bakıldığında bir 

okulun başarı göstergelerinin belirlenmesi ve bunların ölçülebilir olması okulun 

istenilen başarıyı yakalamasında önemli olduğu gibi okul başarısında aynı dilin 

konuşulmasında da önemlidir.  

Bu noktadan hareketle bu araştırmada İKS (İlköğretim Kurumları Standartları) ile 

ilişkili olarak İlköğretim Okulu Başarı Göstergelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmanın bu bölümünde; araştırmanın problem durumu, amacı ve önemi üzerinde 

durulmuş; tanımlamalara yer verilmiştir.  

1.2. Problem Durumu 

Her kurum somut bir ihtiyaçtan doğar ve kuruluş amaçları doğrultusunda hizmet 

verir. Kurumun başarı düzeyi ise amaçlarına ulaşma düzeyiyle değerlendirilir. Kurum 

bu değerlendirme sonucuna göre politikalarına yön verir. Bu durum eğitim kurumları 

olan okullar için de geçerlidir.  

Kurum başarısı hakkında karar verme süreci önceden bilinen başarı göstergeleri 

esas alınarak karar vericilerin değerlendirmeleriyle gerçekleşir. Eğer başarı göstergeleri 

önceden belirlenmez ise hizmet verenlerin, hizmet alanların, denetleyenlerin bu konuda 

ortak dili konuşması mümkün olmaz. Nitekim Ülkemizde son dönemlerde “Bir okul 

neye göre başarılı?”  sorusuna verilen cevaplar bir üst öğrenime gönderdiği öğrenci 

sayısıyla değerlendirilmektedir. Bu durum, “İyi sayılan liselere öğrenci gönderen 

ilköğretim okulları başarılı, gönderemeyenler ise başarısız, üniversiteye daha çok 
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öğrenci gönderen liseler başarılı, gönderemeyenler ise başarısız ” gibi yüzeysel 

değerlendirmelere yol açmaktadır. Seçilmiş öğrencilerle, seçilemeyen öğrencilerin 

yarıştığı sınav sisteminde seçilenler her zaman diğerlerinden başarılı görülmekte; bu 

öğrencilerin öğrenim gördüğü okullar da başarılı sayılmaktadır. 

“Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Zirvesi  (1990) ve Herkes İçin Eğitim 

Bildirgesi (1990) kaliteli eğitimin her çocuğun hakkı olduğuna dikkat çekerek 2000 

yılına kadar bu hakkı her çocuğun kullanması için ülkeleri önlem almaya çağırmıştır.” 

(UNICEF Türkiye Temsilciliği, 2003; s.6).  MEB ve UNICEF birlikte “Çocuk Dostu 

Okullar”dan ne beklendiğini belirlemek üzere 26–28 Haziran 2002 tarihleri arasında bir 

çalıştay düzenlemiş; bu Çalıştay’da yapılan çalışmalarda Çocuk Dostu Okulların temel 

özellikleri:  

Eğitimde fırsat eşitliğini gözetmek, 

Çağdaş ve etkin eğitim-öğretim yaklaşımları kullanmak, 

Sağlıklı ve koruyucu bir ortam oluşturmak, 

Cinsiyet ayrımcılığından arınmış olmak, 

Çocuk, aile ve toplumun katılımını sağlamak olarak belirlenmiştir (MEB-

UNİCEF, 2002). Yukarıda belirtilen özelliklerin bazı okullarda olduğu gözlenirken 

bazılarının bu konularda geliştirilmesi gerektiği gözlenmektedir. Bu değişimin istenilen 

yönde gerçekleşmesi ise herkes tarafından aynı algılanabilecek standartların 

geliştirilmesiyle mümkündür.   

MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü “..ulaşılması hedeflenen minimum standartlar 

konusunda tüm ilköğretim okullarını kaliteli eğitim için belirli bir düzeye getirmeyi ve 

okullar arasındaki iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak” amacıyla İlköğretim 

Kurumları Standartları geliştirmiştir ve bu standartları şu şekilde tanımlamıştır: 

“İlköğretim Kurumları Standartları (İKS); Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim 

okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete 

ilişkin verilerin toplanmasına ve gerekli planlamaların yapılmasına kaynak oluşturacak 

bir iç denetim ve öz değerlendirme sistemidir.” (MEB, 2009). Standartlar ilköğretim 

kurumları hizmet ve uygulamalarının, alanları ve süreçleri itibariyle Millî Eğitim 

Bakanlığı politikalarına, çocuk haklarına ve çocuğun yüksek yararına uygunluğunu 

minimum düzeyde sağlamaya, değerlendirmeye ve geliştirmeye yönelik beklenen 

hedefler veya temel ölçütleri ifade etmektedir. 
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Bu standartlar üç ana alanı kapsamaktadır. Bunlar: 

1.Eğitim Yönetimi,  

2.Öğrenme- Öğretim Süreçleri,  

3.Destek Hizmetleridir (Sağlık, güvenlik, temizlik, beslenme). Bu standart 

alanların altında on iki standart ve kırk üç alt standart yer almaktadır (MEB, 2009).  

Dünyada ve Türkiye’de okulların etkin olmasını sağlamak ve başarılarını 

değerlendirmek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır (Toplam Kalite Yönetimi, 

Okulda Performans Yönetimi Modeli, Planlı Okul Gelişim Modeli (Okulda Stratejik 

Yönetim), EFQM Mükemmellik Modeli, Performans Değerlendirme, Akretide vb.  

İlköğretim okullarında MEB’in eğitim kurumlarında başarının yükseltilmesine 

yönelik olarak uygulamaya koyduğu “MEB Taşra Teşkilatı Toplam Kalite Yönetimi 

Uygulama Projesi” (Şubat 2002 tarih ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisi) hâlen 

uygulanmaktadır.  

Bu çerçevede araştırmanın problemini: “İlköğretim okullarının başarı göstergeleri 

neler olabilir?”sorusu oluşturmaktadır.  

1.3. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu araştırmada, İlköğretim Genel Müdürlüğünce geliştirilen İKS  ve bu konuyla 

ilgili çalışmalardan da   hareketle okulların başarı göstergeleriyle ilgili kavramsal açıdan 

bir değerlendirilme yapılmıştır. Araştırmanın saha çalışması kısmında ise İKS’de göz 

önüne alınarak hangi standartların ilköğretim okullarının başarı göstergeleri olabileceği 

hakkında öğretmen, yönetici, öğrenci, veli, il-ilçe MEM yöneticileri ve ilköğretim 

müfettişlerin görüşleri alınmıştır.     

Araştırmanın amacı, eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik olarak İlköğretim 

Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve pilotlanan “İlköğretim Kurumları 

Standartları”ndan da hareketle “İlköğretim Okulları Başarı Göstergeleri”nin 

geliştirilmesine yönelik öneriler sunmaktır. Bu çerçevede aşağıdaki alt problemlere 

cevap aranmıştır.  

1. Eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenci ve veliler ilköğretim okullarını hangi 

göstergelere göre başarılı bulmaktadırlar?  

2. Eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenci ve veliler ilköğretim standartlarından 

hangilerini başarılı okul göstergesi çerçevesinde önemli/vazgeçilmez 

görmektedirler? 
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3. Eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenci ve velilerin okul başarı 

göstergeleriyle ilgili önerileri nelerdir? 

1.4. Araştırmanın Önemi 

Özellikle son dönemde hızla yaşanan değişimler okulların işleyişi ve işlevi 

hakkında yeni anlayışlara yönelmenin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu gereklilik 

okulların başarı göstergelerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Millî Eğitim 

Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen İlköğretim Okulları 

Standartları okul başarı göstergelerinin oluşturulmasına esas teşkil edecek niteliktedir. 

Özellikle okul yönetiminin, öğretim süreçlerini ve bunlara yardımcı olacak 

uygulamaları planlanmalarıyla ilgili performans göstergeleri hazırlanmıştır. Belirlenmiş 

olan 3 standart alan, 12 standart, 43 alt standart ve bunlara ait performans göstergeleri 

okul başarısı göstergelerinin içeriğinin belirlenmesinde yol göstericidir.  

İlköğretim okulları başarı göstergelerinin geliştirilebilmesinde içerik, yöntem ve 

stratejilerin belirlenmesi büyük ölçüde mevcut başarı göstergesi algılarına yönelik bir 

değerlendirme yapılması ve somut veriler elde edilmesi ile mümkün olabilir. Bu 

araştırmada, ilköğretim okulları başarı göstergelerine ilişkin olarak, Türkiye ölçeğinde 

bir değerlendirme yapılmış, ilköğretim okullarının hangi ölçütlere göre başarılı 

sayıldıkları ve hangi ölçütlerin başarı göstergesi kabul edilebileceği belirlenmeye 

çalışılmıştır.  Elde edilen bulgular ilköğretim okullarının hangi ölçütlere göre başarılı 

sayılabileceğine ve okulların hangi göstergelerle değerlendirilebileceğine ışık tutacaktır. 

Bu araştırma ile okul başarısı performans göstergelerinin önemli olacağı gerçeğine 

dikkat çekileceği düşünülmektedir.  

Eğitim-öğretim alanında atılan adımların başarıya ulaşması büyük ölçüde 

okulların performanslarının iyi bir şekilde ölçülmesine bağlıdır. Bu ölçümlerde ise 

başarı göstergelerinin belirlenmesi kaçınılmazdır. Bu araştırmanın bulguları hem 

ilköğretim kurumları standartlarının hem de okul başarı göstergelerinin geliştirilmesine 

yönelik önerilere temel oluşturması yönüyle önem taşımaktadır. 

Ayrıca bu araştırmanın: Okullardan hizmet alanların okulu objektif olarak 

değerlendirmelerinde, okul başarı göstergelerinin yönetici, öğretmen ve yardımcı 

personelin mesleki gelişimlerini teşvik etme ve öğrencinin niteliğinin artmasındaki 

rolünü ortaya koyarak katkı sağlayacağı, okul başarı göstergeleri ve okul geliştirme 

arasındaki ilişkiye ait bilgileri ortaya koyacağı düşünülmektedir.  
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Araştırma ile okul başarı göstergelerinin okuldaki başarı ve gelişmenin ne yönde, 

hangi boyutta olduğunun ortaya konacağı, okul gelişimine yeni bir bakış açısı 

getirileceği düşünülmektedir.  

1.5. Tanımlamalar 

Etkililik: “Örgütün amaçlarına ulaşma derecesi” (Bernard, 1938; Aktaran; Balcı, 

2001).  

Başarı: 1. İstenen sonuca ulaşma, güdülen amaca erişme, isteneni elde etme. 

ç.Verimlilik, üretmkenlik, “productivity” ile eş anlamlıdır (MEB, Eğitim ve Eğitim 

Bilimleri Sözlüğü, İstanbul, 2000.). 

Başarı Standartları: Eğitim programlarında ölçülen belirli başarı basamakları ya da 

amaçları (MEB, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, İstanbul, 2000.).  

 

Performans: Başarım, 1. Elde edilen bir başarı. 2. Kişinin yapabileceği en iyi 

derece (TDK Türkçe Sözlük, 2005.). 

Gösterge: a. 1. Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret. 2. Bir durumla 

ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal. 3. Bir gelişimi gösteren nicelikler veya 

değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks (TDK Türkçe Sözlük, 2005.). 

a. İstatistikte: Belli bir özellikteki değişmeleri (Bağımsız bir değişkenin olaydan 

olaya ya da değerden değere olan değişimleri) nicelik olarak göstermede kullanılan bir 

değişken ya da değişkenler bileşkesi. Uygulamada değişkenle eş anlamda kullanılır. 

Birbirini izleyen yılların anlık yaşları anlıksal gelişmenin göstergesidir. b.Matematikte: 

Bir nesnenin bir boyutu arasındaki oran. c.Bir ulamı belli etmede kullanılan önemli bir 

değer, genel olarak kılavuz, yol gösterici (MEB, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, 

İstanbul, 2000.).  

Standart: a. Ya istatistik ortalama gibi sayı ya da yetkinlik ülküsü gibi felsefe 

yönünden belirlenmiş bir eğitim amacı ya da ölçütüdür. b.Nesneler üzerinde yargıda 

bulunmaya yarayan bir ölçüt (MEB, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, İstanbul, 

2000.).  

Performans Değerlendirme: Performans standartları ya da etkinlik düzeyleri 

açısından göreli ya da somut performans ölçümlerinin yorumlanmasıdır (Doç. Dr.  

İnayet Pehlivan Aydın).  



 
 

 

6 



 
 

 

7

 

İKİNCİ BÖLÜM 

ALAN YAZIN TARAMASI 

Alan yazın taramasında okul başarı göstergeleriyle ilgili bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu bölümünde okul ve okul başarısıyla ilgili kavramlar açıklanmaya 

çalışılmıştır.   

2.1. Okul ve İşlevi 

Tarihsel sürece baktığımızda okul denilen sistemin bilinen en eski örneklerinden 

biri Sümerler döneminde görülmektedir (Kramer, 1995; Aktaran, Kalfa, 2006). Okul, 

ortak bir öğretimin planlı, programlı ve belli bir yaş kümesindeki kişilere sunularak, 

onlarda bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya çalışan kurum (örgüt) ya da bu işin 

yapıldığı yer, bina olarak tanımlanabilir. Örgün öğretimin yapıldığı ilköğretimden 

yükseköğretime kadar olan tüm örgütler okul olarak alınabilir (Karakütük ve Tunç, 

2004; Aktaran: Kalfa, 2006).  

Sosyal bir kurum olarak okul, bireyin aileden sonra kişilik gelişimini sürdürdüğü 

bir yapı olarak son derece stratejik ve önemlidir. Bu nedenle okulun asıl işlevleri 

arasında bireyin sosyalleştirilmesi ve kültürlenmesi gelmektedir (Ergün, 1987; Aktaran, 

Yapıcı, 2005 ). Her dönemde eğitim sistemi, okul yoluyla toplumun kültür mirasının 

aktarılması, çocuğun toplumsallaşması, topluma birlik ve dayanışma ruhu verme, 

yenilikçi ve değişmeyi sağlayıcı eleman yetiştirme gibi işlevleri yerine getirmiştir. Bunu 

başarabilmek için eğitimin kendisini yeniliğe taşıması, okulun da bu süreçte düzenleyici 

ve uyumlayıcı bir kurum olması gerekmiştir (Tezcan, 1992, 48-51; Aktaran: Balay, 

2004).  

Okulun işlevleri sadece bunlarla sınırlı değildir. Ekonomik işlev önceki 

dönemlerde olduğu gibi bugün de okulun önemli işlevlerinden biri olarak öne 

çıkmaktadır. Ekonomik gereksinmeler insan kaynaklarının etkili kullanımını ve tüm 

gençliğin iş yaşamına hazır hâle getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bilgi-teknoloji 

yoğun bir toplumda yaşayabilmek, daha iyi çalışma olanaklarına kavuşmak yeni 

dönemde gençliğin en önemli hedefleri arasında yer alacaktır. Eğitilmiş genç nüfusa bu 

olanakları sunma işlevi okullara yüklenmiş durumdadır. Çevrede meydana gelen 

değişikliklere duyarlı, gerekli kararları hızlı ve doğru biçimde alabilen, değişimin 

gereklerini en kısa zamanda programlara yansıtabilen bir okul kimliği geliştirmek temel 
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ihtiyaç hâline gelmiştir (Doğan, 1997, 7, 13-14, Aktaran: Balay, 2004). İşe girmede 

aranan koşulların gittikçe daha özel ve uzmanlık gerektirecek bilgi ve becerilere 

dayanması, okulun görevlerinin çeşitlenerek artmasını, okuldaki eğitimin gelişen ve 

değişen teknolojiye ayak uyduracak biçimde daha sistemli, açık ve kesintisiz 

yapılmasını zorunlu hâle getirmiştir (Tan ve diğerleri, 2002, 8; Aktaran, Balay, 2004).  

Eğitim kurumları olarak okullar, sürekli yeniliğe açık, bilginin üretildiği, 

kullanıldığı ve geliştirildiği, takım çalışması ile insana güven sağlayan, günün her 

saatinde kullanıma açık, toplumun yeni bilgi ihtiyaçlarının karşılandığı, öğrencide 

özgün ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan çok işlevli bir yapıda olmak 

zorundadır. Yeni okul kültüründe en belirgin özellik, takım hâlinde çalışma ve 

öğrenmedir. Bireylerin sürekli öğrenme arzusu içinde olmaları, yüksek motivasyon ve 

yüksek performansla çalışmaları takım hâlinde öğrenme ve başarının ön koşullarıdır 

(Numanoğlu, 1999, 345; Aktaran, Balay, 2004).  

Bunlardan hareketle okulların; öğrenciye bilgi, tutum ve beceriler kazandırmakta, 

öğrenciyi sosyalleştirmekte, kültürel mirasın aktarılmasında, ekonominin ilerlemesine 

aracı olacak uzmanlaşmanın oluşmasında önemli işlevleri olduğu belirtilebilir.   

Etkili okul araştırmalarında genelde geleneksel standart başarı testleri ile 

öğrenci başarısına göre etkili okullar tespit edildikten sonra bu tür okullarda ne gibi 

özelliklerin var olduğu kroleytleri araştırılmıştır. Bu özelliklerle öğrenci başarısı 

arasında nedensel bir ilişkinin bulunduğu kabul edilmiştir. … Etkili okul ölçütü olarak 

standart başarı testlerinin kullanılması önemli; ancak yetersizdir. Okul hem öğrenci 

başarısı boyutunda hem de öğrenci başarısı ile ilgili koşulları hazırlamada etkili 

olabilir. … Ayrıca okul etkiliğini ders başarısı ile sınırlı tutmak yetersizdir. Ders 

başarısı önemlidir; ancak onun kadar önemli, okulun diğer hedefleri vardır; bunlar 

akedemik olmayan yaşam koşulları niteliğindedir. Mutluluk, benlik saygısı, iyilik 

duygusu, iş birliği içinde çalışma, demokratik tavır gösterme, bilinçli vatandaş olma 

gibi. O hâlde akedemik olmayan yaşamın da okul etkiliğinde hesaba katılması 

gerekecektir (Grifin 1992, 134; Aktaran, Balcı, 2001,85).  

2.2. Okul Başarısı ve Performans Göstergeleri 

Türkiye’de 4306 Sayılı Kanun’un çıkışını takiben sekiz yıllık kesintisiz zorunlu 

eğitimin çağ nüfusunun tümünü kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması amacıyla Millî 

Eğitim Bakanlığı tarafından bir yandan var olan uygulamaları geliştirmek bir yandan da 

yeni uygulamalar başlatmak suretiyle 1997 yılından itibaren yoğun bir çalışma içine 
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girilmiş; bu amaçla çeşitli projeler uygulamaya konulmuştur. Bu projelerden birisi de 

“Temel Eğitim Projesi”dir. Temel eğitim projesinin amaçları şu şekilde özetlenebilir: 

1. Türkiye’deki temel eğitimi evrensel standartlara ulaştırmak 

2. Temel eğitim ilgisini ve kalitesini geliştirmek 

3. İlköğretim okullarını toplumun öğrenme merkezleri hâline getirmek. 

Program, ülke genelinde ilköğretim okullarının kapasitelerini artırarak şu amaçlara 

ulaşmayı hedeflemektedir: 

a. Sınıf mevcutlarının azaltılması ve ikili öğretim yerine tam günlü öğretime 

geçilmesi, 

b. Eğitimin niteliğinin geliştirilmesi, 

c. Öğretmenlerin özendirilmesi, 

d. İlköğretim okullarının eğitim materyalleri yönünden zenginleştirilmesi, 

e. Bilgisayar destekli öğrenmeye geçilmesi, 

f. Anne-babaların ve toplumun okula ilgilisinin artırılması ” (MEB – Başkent Ü. 

2002). 

Gelişme ve yenileşme var olan durumdan daha iyi bir duruma geçmeyi 

gerektirdiğinden okul başarısının temelinde başarı göstergelerinin yer alması 

kaçınılmazdır; çünkü performans ölçütlerinin belirlenmesi belirlenecek stratejiler için 

büyük önem taşır. Bu bağlamda okulların hangi performans ölçütlerine göre başarılı 

sayıldığı önemlidir; çünkü karar vericiler, uygulayıcılar, denetleyiciler ve okuldan 

hizmet alanlar tarafından okul başarı göstergelerinin bilinmesi okulun başarısının 

değerlendirilmesinde objektifliği sağlar.   

Öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin neler olduğu uzun süredir tartışılan bir 

konudur. Bu tartışmalarda önemli bir dönüm noktası 1966 yılında yayınlanan Coleman 

Raporu (Coleman ve diğ., 1966) ve 1967 yılında yayınlanan Plowden Raporudur 

(1967). Bu iki raporun ortak bulgusu, öğrencilerin başarısında en önemli faktörün 

ailenin sosyo-ekonomik durumu olduğu yönündedir. Bu iki araştırma, okulun ve okul ile 

ilgili faktörlerin öğrenci başarısı üzerinde oldukça sınırlı bir etkiye sahip olduğunu 

göstermiştir. Bu araştırmaların bulguları 1970’li ve 1980’li yıllarda sürekli 

sorgulanmış ve daha sonraki dönemdeki araştırmalar sınıf mevcudu (Glass, Cahen, 
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Smith ve Filby, 1982; Mosteller, 1995) ve öğretmen yeterlikleri (Darling-Hammond, 

2000; Rockoff, 2003; Goe ve Stickler, 2008) gibi faktörlerin öğrenci başarısını önemli 

ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur (Türk Eğitim Derneği,2009). 

Okul başarısı performans ölçütlerinin önceden belirlenip tanımlanması: “Hangi 

performans ölçütlerine göre başarılıyım?” sorusunun cevabını verdiği gibi başkalarına 

göre ne kadar başarılı olunduğunun da ipuçlarını verir. Başarının başlangıcında eğitim-

öğretimin genel ve özel hedefleri bulunmaktadır. Türk Millî Eğitim Sistemi’nin eğitim 

hedefleri Anayasamızın 42 ve 58. Maddelerinde ana hedefler, 1739 Sayılı Millî Eğitim 

Temel Kanunu’nda genel hedefler, öğretim programlarında ise özel hedefler olarak 

belirtilmiştir. Okul başarısı performans ölçütlerinin gerçekçi olarak belirlenmesi ancak 

bu hedeflerin göz önünde bulundurulmasıyla mümkün olabilir. Ayrıca bu ölçütlerin 

gerçekçi olarak belirlenmesi okulun var olma amacına ne kadar ulaştığının 

belirlenmesinde önemli bir adım olduğu gibi okulların öğretim ve eğitim çıktılarının 

istenen nitelikte olması için karar mekanizmaları ile uygulayıcılar arasında ortak bir 

yönün oluşmasını sağlaması ve okulların başarılarının hangi performans ölçütleriyle 

değerlendirildiğinin önceden belirlenmesi mevcut durumun iyi analiz edilmesi ve doğru 

öneriler getirilmesi açısından da son derece önemlidir. 

Performans, bir işi yapan bir bireyin, bir grubun, bir birimin ya da örgütün o işle 

amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye varabildiği başka bir deyişle neyi 

sağlayabildiğinin nicel ve nitel olarak anlatımıdır (Baş, 1999; Aktaran: EARGED, 

2006). Performans yönetimi; bireyleri, kendi potansiyellerinin farkına varmalarını 

sağlayacak şekilde motive ederek örgütlerden, takımlardan ve bireylerden daha etkin 

sonuçlar almak için üzerinde anlaşmaya varılmış amaçlar, performans standartları, 

hedefler, ölçüm, geri bildirim, ödüllendirme/onurlandırma aşamalarından oluşan 

sistematik bir yönetim aracıdır (Armstrong, 1991; Aktaran: EARGED, 2006). 

Performans yönetim sistemi, gerçekleştirilmesi beklenen örgütsel amaçlara ve bu yönde 

çalışanların ortaya koyması gereken performansa ilişkin ortak bir anlayışın örgütte 

yerleşmesi ve çalışanların bu amaçlara ulaşmak için gösterilen ortak çabalara yapacağı 

katkıların düzeyini artırıcı bir biçimde yönetilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi 

ya da ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi sürecidir (Barutçugil, 2002: s. 125; Aktaran: 

EARGED, 2006). 

İlköğretim Kurumları Standartları (İKS); Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde, okulda çocuğa yönelik sunulan her 
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türlü hizmete ilişkin verilerin toplanmasına ve gerekli planlamaların yapılmasına 

kaynak oluşturacak bir iç denetim ve öz değerlendirme sistemidir.  

İKS, okulların  belirlenen alanlardaki mevcut durumlarının tespit edilmesi, 

olması gereken durum ile farkın ortaya konulması ve devamında okullarımızın  taşıması 

gereken özelliklerine ulaştırılması amacıyla gerek duyulan geliştirici faaliyetlere kaynak 

oluşturabilmesi  amacıyla yapılan bir çalışmadır.  İlköğretim Genel Müdürlüğü 

tarafından oluşturulan İlköğretim Kurumları Standartları:  

1. Eğitim Yönetimi, 

2. Öğrenme-Öğretim Süreçleri, 

3. Destek Hizmetler olarak 3 Standart Alanında toplanmıştır. Bu Standart 

Alanlarının altında 12 standart ve 43 alt standart yer almaktadır. 

Gray’e (1993) göre bir okulun performans kalitesini karşılaştırmanın iki yolu 

vardır: 1. Bir yılın performansının geçen yılın ve ondan önceki yılların performansları 

ile karşılaştırma. 2. Benzerlikleri karşılaştırmak: Öğrencilerin bir okulda ne kadar 

gelişme gösterdiklerinin benzeri diğer okullarla karşılaştırılması (Akt. Balcı, 2001). 

Eğitim Sistemimizde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının resmî denetiminde 

göz önüne alınan esaslar: “I. Eğitim Ortamları, II. Yönetim Çalışmaları, III. Öğretmen 

Kurulunun Çalışmaları, IV. Öğretim Etkinlikleri, V. Eğitim Etkinlikleri, VI. Öğretmen 

Yeterlilikleri, VII. Yönetici ve Psikolojik Danışman Değerlendirmesi, VIII. Genel 

Değerlendirme” başlıkları altında sıralanmaktadır (MEB, Teftiş Kurulu, 2007). Son 

dönemde okul denetim ölçütlerinin yanı sıra okullarda TKY çalışmaları, okul 

performans göstergeleri ve etkili okul modeliyle ilgili çalışmalar yapılmakta, başarı 

değerlendirilmesi bunlara göre de yapılmaktadır.   

 “Bireysel ve kurumsal anlamda yürütülen her faaliyetin mutlaka bireye, kuruma 

ve nihai anlamda topluma hangi katma değeri sağladığı sorgulanır.” Eğer bu 

sorgulanmazsa amaç doğrultusunda belirlenmiş hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Bu 

katma değerin ne olduğu değerlendirme ile mümkündür. “Literatürde değerlendirmenin; 

a) Bir gözlem veya ölçümden, bir ölçüte göre yorum çıkarma, 

b) Uygulamanın başarı derecesini tarafsız olarak saptama, 

c) Ölçme sonucunu bir ölçüt ile karşılaştırma ve bu yolla, ölçme sonucuyla 

belirlenmiş olan özellik hakkında bir karara varma işlemi, şeklinde değişik tanımlarına 

rastlanmaktadır.” (YÖDGED, 2007). 
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A. Toffler’ın “Geleceğin cahili, okuyamayan değil; nasıl öğreneceğini bilmeyen 

kişi olacaktır.” sözü, öğrenme yol ve yöntemlerini bilmenin yeni dönemdeki önemini 

açıkça ortaya koymaktadır (Boydak, 2001, Aktaran: Balay, 2004). Toffler’ın bu sözü 

günümüz okullarının işlevini tanımlamak açısından önemlidir. Sanayi toplumundan 

bilgi toplumuna geçişte eğitimde yaşanan değişmelere ilişkin özet bilgiler Tablo 1’de 

verilmektedir. 

 
Tablo 2.1.  Değişen Eğitim Modeli 
 

Ölçütler  
Sanayi Toplumu Eğitim 
Modeli 

Bilgi Toplumu Eğitim 
Modeli 

Öğretmenin Rolü 
Her şeyi bilen öğretmen, 
bilgi aktarıcı, alanında 
uzman 

Yönlendirici, yol gösterici 
öğretmen 

Öğrencinin Rolü 
Dinleyici, edilgen, bireysel 
çalışma 

Aktif, işbirliğine dayalı 
takım çalışması 

Yöneticinin Rolü Yönetim lideri Öğretim-yönetim lideri 
Öğrenme Yöntemi Sınıfta öğrenme Kişisel araştırma 

Öğrenme Şekli 
Bireysel çalışmayla 
öğrenme 

Takım çalışmasıyla 
öğrenme 

Eğitim Programları 
Standart eğitim 
programları 

Değişken eğitim 
programları 

İş gören Geliştirme Hizmet-içi eğitim Örgütsel öğrenme 

Başarı Ölçütü 
Ezberlenmiş bilgi 
aktarımının esas alınması 

Kavramları çok boyutlu 
olarak tanımlayabilme 

 
Kaynak: (Aytaç, 1999, 75; Aktaran, Nartgün, 2002, 132). 

Tablo’da görüldüğü gibi sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte eğitim 

modelleri önemli değişiklikler göstermektedir. Buna göre bilgi toplumuna geçişte, yol 

gösterici öğretmen, takım çalışmasıyla öğrenen öğrenci, öğretim-yönetim liderliğine 

dayalı yöneticilik, kişisel araştırmaya dayalı öğrenme yöntemi, değişken eğitim 

programları, örgütsel öğrenme ve çok boyutlu kavramsal öğrenme ölçütü önemli hale 

gelmektedir (Balay 2004). Bu anlayış okulların başarı anlayışlarını da etkilemelidir. 

Öğrencilerin okul başarılarını etkileyen nedenlerden biri de devam ettikleri okulun 

büyüklüğü ve küçüklüğü, okulun eğitim olanaklarına ne oranda sahip olduğu da önemli 

bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda büyük okullarda 

suç isleme oranlarında artış olduğu görülmektedir. Büyük okullarda öğrenciler okul 

kültürüne alışmakta zorluk çekmektedir. Öğrencilerin; okuldan kaçma, şiddet, hırsızlık, 

okul mallarını kötüye kullanma ve çeteye katılmakla ölçülebilen sosyal davranışları 

küçük okullara oranla daha fazladır. Büyük okullarda öğretmenlerin işlerine ve 
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idarecilerine karsı tutumları küçük okullara oranla daha olumsuzdur. Doğal olarak sınıfı 

etkilemek ve sınıfa hâkim olmak, sınıf içi arkadaşlığı sağlamak, sınıfı belli bir disiplin 

ve düzene sokmak, sınıfta yeterli derecede materyalden faydalanmak, müfredatı tam 

olarak uygulamak, her bir öğrenci ile güçlü bir etkileşim ve iletişim kurmak öğretmen 

açısından oldukça zor bir duruma gelmektedir (Irmsher, 1997; Aktaran, Kalfa, 2006). 

Birçok ülkede eğitimde başarının artırılmasına yönelik olarak çalışmalar 

yapılmaktadır. Örneğin: “Amerika Birleşik Devletleri'nde halen yürürlükte olan eğitim 

sistemi ve felsefesi öğrencilere katı bir ders programı çerçevesinde tek kitaba ve 

öğretmenin diktesine dayalı bir takım bilgilerin ezberletilmesi yerine, bağımsız olarak 

bilgi edinme metotlarının öğretilmesine ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasına 

ağırlık vermektedir. Öğrenciye soru sormaya teşvik etmeden bildiğini okuyan öğretmen, 

ya da öğretmeni ses çıkarmada dinleyip ancak soru sorulduğunda öğretmenin 

anlattıklarını ya da kitaptan ezberlediklerini tekrarlayan öğrenci makbul kabul 

edilmemektedir.” …Derslerden başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen, sosyal, kültürel ve 

sportif uğraşları ya da özel merakları olmayan öğrenci tipi istenmemektedir. 

Öğrenicilerin spor, satranç, müzik, tiyatro, resim, fotoğrafçılık, dans, bilimsel araştırma 

vs. gibi etkinliklerde bulunmaları özendirilmektedir. Hatta bütün bu ders dışı 

faaliyetlerin üniversitelere girişte ve burs temininde etkisi vardır. Uzmanlığı gerektiren 

ileri düzeyli ve çok ayrıntılı bilgiler ise o konuya ilgi duyan öğrencilere ek derslerle 

verilmektedir. Ayrıca detayların işe girdikten sonra kısa sürede meslek içi kurs ve 

seminerlerle ve iş başı eğitimi ile daha kolay öğrenebileceği düşünülmektedir.” 

(Bayrakçı, Güçlü, 2004). Başlangıçta böyle bir felsefeyi kabul etmek başarının hangi 

yönlerden ölçüleceğinin ipuçlarını da vermektedir. 

Uluslararası Okullar Konseyi’nin okulların akreditasyon süreciyle ilgili 

dokümanında (2003), bir okulun akreditasyonunun on yılda bir tekrarlanan beş ana 

aşaması aşağıdaki şekildedir.  

1. Ön Ziyaret/Hazırlık Ziyareti 2. Okulun Kendi Öz Değerlendirmesi 3. Ekip 

Ziyareti 4. Akreditasyon Kararı 5. Sonuç Olarak İzlenecek Prosedürler 

Okulun kendi öz değerlendirmesini yaparken yedi ana başlık esas alınmaktadır. 

Bunlar: A. Felsefe ve Amaçlar B. Müfredat C. Üst Yönetim ve Okul Yönetimi D. 

Çalışanlar E. Öğrenciyi Destekleyici Hizmetler F. Kaynaklar G. Öğrenci ve Toplum 

Yaşamı (CIS, 2003).  
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Yukarıda belirtilenler, bir okulun başarı göstergeleriyle ilgili olarak aşağıdaki 

konulara yoğunlaşıldığını göstermektedir: 

Okulun, toplumun öğrenme merkezi olma durumu 
Sınıf mevcutlarının durumu 
Öğretmenlerin yeterlikleri 
İletişim teknolojisini kullanma durumu 
Velilerin okula ilgileri 
Okulun hedeflerini belirme durumu 
Standartlar belirleme durumu 
Geri bildirim verme durumu 
Ölçme ve değerlendirme 
Ödüllendirme, motivasyon durumu 
Eğitim yönetimi 
Öğrenme öğretme süreçleri 
Destek hizmetler 
Sosyalleştirme ve kültürlenmeyi sağlama durumu 
Kültürel mirası aktarma durumu 
Uzmanlaşmayı sağlama durumu 
Okulun kullanım şekli 
Takım çalışmasına verdiği önem 
Öğrenme yöntemleri  
Öğrencilerin akademik başarıları 
Eğitim öğretim ortamlarının durumu 
Yönetim 
Öğretmenler kurulu çalışmaları 
Öğretim etkinlikleri 
Eğitim etkinlikleri 
Ölçütlere göre değerlendirme ve yorumlama 
Başarıyı tarafsız olarak belirleme 
Ölçme sonucunda karara varma 
Personel arası uyum 
İdareci tutumları 
Felsefe ve amaçları belirleme 
Müfredat 
Üst yönetim ve okul yönetimi 
Çalışanlar 
Öğrenciyi destekleyici hizmetler 
Kaynaklar 
Öğrenci ve toplum yaşamı 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli 

İlköğretim okullarında başarı göstergeleri oluşturmak amacıyla yapılan bu 

araştırma tarama modelindedir. Tarama modeli, geçmişte ve hâlen var olan durumu var 

olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2003). 

Araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin ve idarecilerin, 

ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin ve bu öğrencilerin velileriyle 

ilköğretim müfettişlerinin görüş ve önerilerinden hareketle başarı göstergeleri 

oluşturulmak hedeflediği için tarama modeli kullanılmıştır.    

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2009–2010 öğretim yılında resmî ilköğretim okullarında 

görev yapan yöneticiler (okul müdürü ya da müdür yardımcısı), sınıf ve branş 

öğretmenleri, ilköğretim okulu 6, 7, 8. sınıf öğrencileri ve bu öğrencilerin velileri ile 

ilköğretim müfettişleri ve il - ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri oluşturmaktadır.   

Araştırma örnekleminin belirlenmesinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 

tarafından belirlenen istatistiki bölge birimi sınıflandırması esas alınarak, 12 istatistiki 

bölge biriminden toplam 23 il örnekleme alınmıştır. Daha sonra, farklı büyüklükteki 

evrenler için kuramsal örneklem büyüklükler ve % 95 güvenlik düzeyine göre tolerans 

gösterilebilir hata için gerekli örneklem tablosundan yararlanılarak (Anderson, 1990 

Akt. Balcı, 2004, 95) araştırma için gerekli olan örneklem belirlenmiştir.   

TÜİK’in “Düzey 1” İstatistikî Bölge Sınıflandırması esas alınarak belirlenen her 

ilden, o ilin ilköğretim okulu sayısı esas alınarak örneklem sayıları belirlenmiştir. 

Örneklem sayıları belirlenirken % 95 güven düzeyi ve % 5 tolerans düzeyi esas 

alındığında evrenden 380 okul belirlenmiştir; ancak anketlerdeki kayıplar da 

düşünülerek okul sayısı 400 olarak belirlenmiştir. Bu okullar, ildeki öğrenci nüfusunun 

kır-kent dağılımı, okulların normal-ikili öğretim yapma durumları, yerleşim birimlerinin 

sosyo-ekonomik koşulları gibi hususlar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.  

2009–2010 öğretim yılı verilerine göre 81 ilin 950 ilçesinde 31.595 ilköğretim 

okulu bulunmaktadır. Örneklem belirlenirken il ve ilçelerdeki okul sayıları esas alınmış; 

örnekleme alınan 400 okuldan 5 öğretmen, 3 öğrenci ve bu öğrencilerin velileri 
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örneklemi oluşturmuştur. Ayrıca örnekleme alınan illerin il millî eğitim müdürlüğü 

yöneticileri ve bu illerin ilçelerinde görev yapan yöneticiler örnekleme alınmıştır.  

Tablo 1’de TUİK tarafından belirlenen istatistiki bölge birimi sınıflaması yer 

almaktadır. 

Tablo 3.1. İstatistiki Bölge Birimi Sınıflamasına Göre İllerin Dağılımı  
İstatistiki 
bölge 
birimi 

İller Örneklem 
 

İstatistiki 
bölge birimi 

İller Örneklem 
 

      

TR1 
İstanbul 

İstanbul İstanbul 
 

TR8 
Batı 
Karadeniz 
 

Zonguldak, Karabük 
Bartın, Kastamonu 
Çankırı, Sinop 
Samsun, Tokat 
Çorum, Amasya 

Samsun 
Çankırı  

TR2 
Batı 
Marmara 
 

Tekirdağ, Edirne, 
Kırklareli 
Balıkesir, Çanakkale 

Balıkesir 
Kırklareli  

TR9 
Doğu 
Karadeniz 
 

Trabzon, Ordu 
Giresun, Rize 
Artvin, Gümüşhane 

Trabzon 
Artvin  

TR3 
Ege 
 

İzmir, Aydın 
Denizli, Muğla,Manisa 
Afyonkarahisar, Kütahya 
Uşak 

İzmir 
Uşak  

TRA 
Kuzeydoğu 
Anadolu 

Erzurum, Erzincan 
Bayburt, Ağrı 
Kars, Iğdır, Ardahan 

Erzurum 
Ardahan  

TR4 
Doğu 
Marmara 
 

Bursa, Eskişehir 
Bilecik, Kocaeli  
Sakarya, Düzce 
Bolu, Yalova 

Kocaeli 
Bilecik  

TRB 
Ortadoğu 
Anadolu 

Malatya, Elazığ 
Bingöl, Tunceli 
Van, Muş 
Bitlis, Hakkâri 

Van 
Bingöl  

TR5 
Batı 
Anadolu 
 

Ankara  
Konya 
Karaman 
 

Ankara 
Karaman  

TRC 
Güneydoğu 
Anadolu 

Adıyaman, Gaziantep  
Kilis, Şanlıurfa 
Diyarbakır, Mardin 
Batman, Şırnak 
Siirt 

Gaziantep 
Adıyaman  

TR6 
Akdeniz 
 

Antalya, Isparta 
Burdur, Adana  
Mersin, Hatay 
Kahramanmaraş 
Osmaniye 

Adana 
Burdur  

   

TR7 
Orta 
Anadolu 
 

Kırıkkale, Aksaray 
Niğde, Nevşehir 
Kırşehir, Kayseri  
Sivas, Yozgat 

Kayseri 
Yozgat  
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Tablo 2’de illerin ilçe sayıları ve ilköğretim okullarının sayıları verilmiştir.  
 
Tablo 3.2. Türkiye’deki İlköğretim Okullarının İl ve İlçelere Göre Dağılımı 
Sıra 
No 

İl  
İlçe 
Sayısı 

İlköğretim 
Okulu 
Sayısı 

Sıra No 

İl  
İlçe 
Sayısı 

İlköğretim 
Okulu 
Sayısı 

1 ADANA 15 691 44 KARAMAN 6 164 
2 ADIYAMAN 9 649 45 KARS 8 406 
3 AFYONKARAHİSAR 18 435 46 KASTAMONU 18 266 
4 AĞRI 8 662 47 KAYSERİ 16 526 
5 AKSARAY 7 263 48 KIRIKKALE 9 116 
6 AMASYA 7 192 49 KIRKLARELİ 8 129 
7 ANKARA 25 867 50 KIRŞEHİR 7 108 
8 ANTALYA 19 616 51 KİLİS 4 109 
9 ARDAHAN 6 171 52 KOCAELİ 12 341 
10 ARTVİN 8 106 53 KONYA 31 913 
11 AYDIN 17 454 54 KÜTAHYA 13 307 
12 BALIKESİR 19 515 55 MALATYA 14 541 
13 BARTIN 4 99 56 MANİSA 16 636 
14 BATMAN 6 388 57 MARDİN 10 670 
15 BAYBURT 3 110 58 MERSİN 13 512 
16 BİLECİK 8 74 59 MUĞLA 12 377 
17 BİNGÖL 8 304 60 MUŞ 6 438 
18 BİTLİS 7 423 61 NEVŞEHİR 8 164 
19 BOLU 9 84 62 NİĞDE 6 202 
20 BURDUR 11 156 63 ORDU 19 357 
21 BURSA 18 559 64 OSMANİYE 7 219 
22 ÇANAKKALE 12 176 65 RİZE 12 123 
23 ÇANKIRI 11 103 66 SAKARYA 16 365 
24 ÇORUM 14 404 67 SAMSUN 17 867 
25 DENİZLİ 19 355 68 SİİRT 7 327 
26 DİYARBAKIR 16 1103 69 SİNOP 8 153 
27 DÜZCE 8 193 70 SİVAS 16 523 
28 EDİRNE 9 139 71 ŞANLIURFA 11 1351 
29 ELAZIĞ 11 344 72 ŞIRNAK 7 273 
30 ERZİNCAN 9 156 73 TEKİRDAĞ 9 196 
31 ERZURUM 20 950 74 TOKAT 12 461 
32 ESKİŞEHİR 14 220 75 TRABZON 17 346 
33 GAZİANTEP 9 577 76 TUNCELİ 8 34 
34 GİRESUN 16 226 77 UŞAK 6 167 
35 GÜMÜŞHANE 6 160 78 VAN 12 859 
36 HAKKARİ 4 301 79 YALOVA 6 61 
37 HATAY 12 622 80 YOZGAT 14 425 
38 IĞDIR 4 162 81 ZONGULDAK 6 291 
39 ISPARTA 12 213 TOPLAM 81 950 31.595 

40 İSTANBUL 39 1357     

41 İZMİR 30 904     

42 KAHRAMANMARAŞ 10 722     
43 KARABÜK 6 67     

Kaynak: 01.10.2009 Tarihli MEBSİS verileri, www.meb.gov.tr adresinden 21.10.2010 
tarihinde indirilmiştir.  
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Tablo 3’te örnekleme alınan illerin ilçe ve ilköğretim okulu sayıları verilmiştir.  
 
Tablo 3.3. Örnekleme Alınan İl, İlçe ve Okul Sayıları  

Sıra No İl  İlçe Sayısı İlköğretim Okulu Sayısı 
1 ADANA 15 691 
2 ADIYAMAN 9 649 
3 ANKARA 25 867 

4 ARDAHAN 6 171 
5 ARTVİN 8 106 
6 BALIKESİR 19 515 
7 BİLECİK 8 74 
8 BİNGÖL 8 304 
9 BURDUR 11 156 
10 ÇANKIRI 11 103 
11 ERZURUM 20 950 
12 GAZİANTEP 9 577 
13 İSTANBUL 39 1357 
14 İZMİR 30 904 
15 KARAMAN 6 164 
16 KAYSERİ 16 526 
17 KIRKLARELİ 8 129 
18 KOCAELİ 12 341 
19 SAMSUN 17 867 
20 TRABZON 17 346 
21 UŞAK 6 167 
22 VAN 12 859 
23 YOZGAT 14 425 
 TOPLAM  326 11.248 
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Tablo 4’te örnekleme alınan iller, örneklemde yer alan ilköğretim okulu sayıları, 

örneklemde olması düşünülen öğretmen, öğrenci, veli, yönetici ve ilköğretim müfettişi 

sayıları verilmiştir.   

 
Tablo 3. 4. Örneklemde Yer Alan İller ve Katılımcı Sayılarının Dağılımı 
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Adana  691 25 2 30 8 110 44 66 66 326 
Adıyaman  649 20 2 18 3 100 40 60 60 283 
Ankara  867 39 2 50 20 140 56 84 84 436 
Ardahan  171 6 2 12 2 30 12 18 18 94 
Artvin  106 4 2 16 2 20 8 12 12 72 
Balıkesir  515 18 2 38 5 90 36 54 54 279 
Bilecik  74 3 2 16 2 15 6 9 9 59 
Bingöl  304 10 2 16 2 50 20 30 30 150 
Burdur  156 6 2 22 2 30 12 18 18 104 
Çankırı  103 4 2 22 2 20 8 12 12 78 
Erzurum  950 25 2 40 7 175 70 105 105 504 
Gaziantep  577 25 2 18 7 100 40 60 60 287 
İstanbul  1357 60 2 68 36 250 100 150 150 756 
İzmir  904 30 2 60 16 165 66 99 99 507 
Karaman  164 6 2 12 2 30 12 18 18 94 
Kayseri  526 19 2 32 4 95 38 57 57 285 
Kırklareli  129 5 2 16 2 25 10 15 15 85 
Kocaeli  341 12 2 24 3 60 24 36 36 185 
Samsun  867 25 2 34 4 180 72 108 108 508 
Trabzon  346 12 2 34 4 60 24 36 36 196 
Uşak  167 6 2 12 2 30 12 18 18 94 
Van  859 25 2 24 3 150 60 90 90 419 
Yozgat  425 15 2 28 3 75 30 45 45 228 
Toplam  11.248 400 46 642 141 2000 800 1200 1200 6.029 
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3.3. Araştırmanın Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Araştırma verileri, araştırma kapsamında geliştirilen beş ayrı anket kullanılarak 

toplanmıştır. Bu anketler; 

1. Öğretmen-Okul Yöneticisi Anketi (EK-1.), 

3. Öğrenci Anketi (EK-2.), 

4. Veli Anketi (EK-3.), 

5.İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ve İlköğretim Müfettişleri Anketidir 

(EK-4.).  

Araştırmada ölçme araçlarının hazırlanmasında, özellikle araştırma kapsamına 

alınacak başarı göstergelerinin belirlenmesinde, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan İKS’den ve ilgili tanımlar ve literatürdeki başarı göstergeleri 

tanımlamaları benimsenmiştir.  

Anketlerin oluşturulmasında başarı performans göstergeleri sıralanarak, bir çapraz 

tablo üzerinde hangi yeterlik alanı ile ilgili öğretmen, yönetici, öğrenci, veli ve 

ilköğretim müfettişi gruplarından hangisinden ya da hangilerinden bilgi edinilebileceği 

belirlenmiştir. Böylece, her bir başarı göstergesiyle ilgili uygun gruplardan en azından 

birinden veri toplanması, birden fazla gruptan veri toplanması uygun olan 

göstergelerden ise aynı verinin birden fazla gruptan toplanarak bulguları yorumlamada 

karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır. 

Öğretmen anketi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlerin 

sosyo-demografik özellikleri, ikinci bölümde ise ilköğretim okulları başarı 

göstergelerine ilişkin maddeler yer almaktadır.  

Yönetici anketi okullarının başarı göstergeleriyle ilgili eğitim yöneticilerinin genel 

bir değerlendirme yapmasını sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Yönetici anketinde yer 

alan maddeler büyük ölçüde öğretmen anketinde yer alan maddelere paralel olarak 

hazırlanmıştır.  

Öğrenci anketi öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ve okul başarı 

göstergelerine ilişkin maddelerden oluşmaktadır. Okul başarısı göstergelerinin 

değerlendirilmesine yönelik maddeler, öğrencilerin somut gözlem ve algılarına dayalı 

olarak değerlendirme yapabilecekleri başarı göstergeleri ile sınırlı tutulmuştur. Bu 

nedenle öğrenci anketinde yer alan maddeler daha çok öğrencilerin iletişim, etkileşim, 

sınıf içi uygulamalar ve öğrencilere dönüt sağlama gibi göstergelere odaklanmıştır.  

Veli anketi velilerin sosyo-demografik özellikleri ve okul başarı göstergelerine 

ilişkin maddelerden oluşmaktadır. Velilerden hem okula ilişkin genel değerlendirmeler 
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hem de okul başarı göstergelerinin daha çok velilerle ilgili alanlarında değerlendirme 

yapmalarını sağlayacak veriler elde etmek amaçlanmıştır. Velilerden elde edilecek 

veriler özelikle okulun öğrenciye ve veliye yönelik davranış ve tutumları ile velilerle 

ilişkiler, iletişim ve velilerin değerlendirme yapmasının mümkün olabileceği 

çalışmalara yönelik göstergeler üzerinde odaklanmaktadır.  

İl – ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerine ait anket yöneticilerine ait bilgiler 

ile okul başarı göstergelerine ilişkin maddelerden oluşmaktadır. 

İlköğretim müfettişleri anketi müfettişlerin sosyo-demografik özellikleri okul 

başarı göstergelerine ilişkin maddelerden oluşmaktadır. Maddeler yönetici ve öğretmen 

anketine paralel olarak hazırlanmıştır. Ayrıca bazı maddelerde başarı göstergelerinin 

denetimdeki işlevine ilişkin sorular yer almaktadır.  

Anketlerin oluşturulmasında “İKS” çerçeve olarak alınmış olmakla birlikte 

standartlardan farklı  gruplandırmalar yapılmıştır. Bazı performans göstergeleri için 

gözlem ya da öğretmenlerin çalışmalarının incelenmesine dayalı veri gerektiğinden ve 

anket ile veri toplamak uygun olmayacağından araştırma kapsamı dışında tutulmuştur.  

Hazırlanan anketlerin Ankara ve Tekirdağ illerinde ön uygulaması yapılmıştır. Ön 

uygulamada anketi; 1 millî eğitim müdür yardımcısı, 7 ilköğretim müfettişi, 3 ilçe millî 

eğitim müdürü, 8 millî eğitim şube müdürü, 9 okul müdürü, 23 okul müdür yardımcısı, 

146 sınıf ve branş öğretmeni, 91 veli ve 119 öğrenci olmak üzere toplam 407 kişi 

cevaplandırmıştır.  Ön uygulama sonuçları SPSS 14 programında analiz edilmiş çıkan 

sonuçlar Prof. Dr. Ali YILDIRIM ve Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK tarafından da 

değerlendirilerek gelen görüşler doğrultusunda revize edilmiştir.  

3.4. Verilerin Toplanması 

Anketlerin uygulanmasında birlikteliğin ve tutarlılığın sağlanması için anket 

uygulama yönergesi hazırlanmıştır (EK-5). Anketlerin uygulaması il millî eğitim 

müdürlüklerince uygulanmıştır. Öğretmen, yönetici ve müfettiş anketleri doğrudan il 

millî eğitim müdürlükleri tarafından uygulanmış, öğrenci anketlerinin ise ilgili yasal 

düzenlemeler gereği öğretmenlerin gözetiminde cevaplanması istenmiştir. Veli 

anketlerinin zarflanarak öğrencilere teslim edilmesi istenmiş; tamamlanan anketler bir 

sonraki gün öğrencilerden zarflarıyla teslim alınmıştır.  

Araştırmanın saha çalışmaları mayıs-haziran 2010 tarihlerinde yapılmıştır.  

Anketler il millî eğitim müdürlüklerince EARGED’e ulaştırılmıştır.   
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3.5. Verilerin Analizi 

Anketlerin değerlendirmeye uygun biçimde doldurulup doldurulmadığı 

incelenerek, kodlamalar yapılmış ve veriler SPSS programı kullanılarak elektronik 

ortama aktarılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı 15.0 sürümü 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde her bir örneklem grubu (öğretmen, yönetici, öğrenci, 

veli ve müfettiş) için frekans ve yüzde dağılımları tablolaştırılarak, aynı başarı 

göstergesine ilişkin olarak birden fazla örneklem grubundan veri toplanan maddeler için 

karşılaştırmalı tablolar oluşturulmuştur. Ayrıca, gerekli görülen durumlarda yeterliklerin 

sosyo-demografik özellikler ile ilişkisi sosyo-demografik değişkenlere göre çapraz 

tablolar oluşturularak incelenmiştir. 

3.6. Sınırlılıklar 

Araştırma verilerinin anket yoluyla toplanacak olması bu araştırmanın temel 

sınırlılığını oluşturmaktadır. İKS’nin 3 standart alan, 12 standart ve 43 alt standarttan 

olduğu ve dört yüzü aşan performans göstergesinden oluştuğu dikkate alındığında, 

performans göstergelerinin tümünün bir ankette yer alması ve bu kadar uzun bir 

anketten geçerli ve güvenilir araştırma verileri elde edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu 

sınırlılığın aşılması için araştırmada oluşturulan anketlerde her standart alanı, her 

standarttan ve alt standart alanlarından başarı göstergesi olabilecek göstergelerle ilgili 

veri toplanmasını sağlayacak nitelikte dengeli bir madde dağılımı sağlanmıştır.  

MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan İKS için belirlenmiş olan 

performans göstergelerinin bir kısmı, İKS kitabında yer alan ve “göstergelerin 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin delili olabilecek ölçülebilir davranışlar” biçiminde ifade 

edilen başarı göstergesi tanımına uygun olmadığından, “performans göstergesi” olarak 

ifade edilen tüm maddelerin ölçümlenmesi mümkün gözükmemektedir. Örneğin, 

“Okulda ilköğretim Müfettişleri tarafından yapılan denetim sıklığı (en fazla 2 yılda bir 

kez)” bir performans göstergesi olarak ifade edilmiştir. Performans göstergesinin 

Bakanlıkça kabul edilen tanımına göre değerlendirildiğinde, bu ifade bir performans 

göstergesi olarak kabul edilemez. Bu nedenle performans göstergesi olarak ifade edilen 

bazı özelliklerin anket ile ölçülmesi mümkün olmamıştır. 

Anket uygulanması derinlemesine bilgi edinilmesi açısından da bir sınırlılık 

oluşturmaktadır. Bu nedenle gözlem ya da görüşme gibi yöntemlerle veri toplanabilecek 

bazı performans göstergeleri araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Bu sınırlılığın 



 
 

 

23

ortaya çıkardığı dezavantajı azaltmak amacıyla araştırmada çoklu veri kaynaklarından 

(öğretmen, öğrenci, veli, yönetici ve müfettişlerden) veri toplanması öngörülmüştür; 

ancak, bu araştırmadan Türkiye genelinde okul başarısı göstergelerine ilişkin elde 

edilecek veriler, daha sonra derinlemesine bilgi edinilmesini sağlayacak ve doğası 

gereği daha dar kapsamlı nitel araştırmalar için yol gösterici olacaktır. 

3.7. Sayıltılar  

Bu araştırmanın temel sayıltısı, daha önceki araştırmaların “okulun çeşitli 

değişkenlerinin öğrencilerin başarısında en önemli etkenlerden olduğu” bulgusuna 

dayanmaktadır. Araştırma bu sayıltıdan hareket ederek, okul başarı göstergelerinin neler 

olabileceğine odaklanmıştır. Ayrıca araştırmada, okul başarı göstergelerinin 

değerlendirilmesinde yalnızca idareci ve müfettişlerden elde edilecek verilerin yeterli 

olmayacağı ve değerlendirmede paydaşlardan da veri elde edilmesi gerektiği varsayımı 

esas alınarak, çalışma gurubuna öğretmenler, öğrenciler ve veliler de dâhil edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR ve YORUMLAR 

4.1. Araştırmaya Katılan Eğitim Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler, Öğrenci 

Velileri ve Müfettişlere Ait Sosyo-Demografik Bulgular 

 Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya katılanlara ait sosyo demografik 

özellikler verilmiştir. Tablo 4.1 ve Tablo 4.2’de araştırmaya katılan iller ve bu illerdeki 

okul sayıları ile araştırma örnekleminde yer alan il millî eğitim müdürü, il millî eğitim 

müdür yardımcısı, il millî eğitim şube müdürü, il millî eğitim müdürlüklerinde görev 

yapan diğer yöneticiler, ilçe millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim şube müdürü, öğrenci 

velisi ve öğrenci sayıları yer almaktadır. 

Tablo 4.1. Araştırmanın Örneklemindeki İller ve Bu İllerden Katılan Okul Sayıları  
İller Örnekleme Alınan okul Sayısı Araştırmaya Katılan okul Sayısı 

Adana 25 30
Adıyaman 20 19
Ankara 39 33
Ardahan 6 6
Artvin 4 4
Balıkesir 18 18
Bilecik 3 3
Bingöl 10 10
Burdur 6   3
Çankırı 4 4
Erzurum 25 20
Gaziantep 25 25
İstanbul 60 55
İzmir 30 31
Karaman 6 6
Kayseri 19 24
Kırklareli 5 5
Kocaeli 12 12
Samsun 25 23
Trabzon 12 12
Uşak 6 6
Van 25 24
Yozgat 15 14
Toplam  400 387

Tabloda görüldüğü gibi araştırmaya en fazla okul İstanbul ilinden, en az okul ise 
Bilecik ve Burdur illerinden katılmıştır. Örneklem belirlenirken araştırmaya 400 okulun 
katılması hedeflenmiş; ancak 387 okula ulaşılmıştır. Kayıplar düşünülerek belirlenen 
örneklemdeki okullarda görev yapan öğretmen, yönetici, öğrenci ve öğrenci velileri 
anketi cevaplandırmıştır; ancak örnekleme bazı illerden beklenenin altında okul 
katılırken bazı illerden ise beklenenin üzerinde okulun katılımı görülmüştür. 
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Tablo 4.2. Araştırmaya Katılan İl-İlçe MEM Yöneticileri, İlköğretim Müfettişleri, 
Öğrenci ve Öğrenci Velisi Sayıları 
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İller 

f f f f f f f f f f f f f f 
Adana 1 5 18 6 0 5 16 21 46 98 112 107 114 549 
Adıyaman 1 4 6 3 0 5 9 19 39 61 62 58 58 325 
Ankara 0 18 22 5 0 4 8 31 81 106 117 79 85 556 
Ardahan 0 2 5 3 0 4 7 5 7 15 17 18 18 101 
Artvin 1 3 5 4 0 5 10 3 4 10 14 12 12 83 
Balıkesir 1 7 5 4 0 19 27 14 30 49 45 45 50 296 
Bilecik 1 3 5 4 0 5 7 3 6 9 9 9 10 71 
Bingöl 1 3 5 3 0 7 5 8 20 30 30 37 30 179 
Burdur 1 4 5 2 0 8 10 3 5 16 15 19 19 107 
Çankırı 1 4 5 1 0 10 8 2 5 7 14 9 12 78 
Erzurum 0 3 7 4 0 10 28 12 22 60 65 56 58 325 
Gaziantep 1 6 8 5 0 8 16 15 60 66 81 62 70 398 
İstanbul 0 21 30 1 1 4 19 34 76 147 181 143 179 836 
İzmir 1 19 17 2 6 39 123 27 43 95 86 83 87 628 
Karaman 1 2 5 3 0 3 2 6 8 15 21 17 18 101 
Kayseri 1 5 5 0 0 12 34 21 31 62 70 74 158 473 
Kırklareli 1 2 5 2 0 6 9 2 5 19 15 14 15 95 
Kocaeli 0 6 5 3 0 2 7 11 22 33 34 38 42 203 
Samsun 1 2 5 5 0 15 35 11 11 75 77 74 75 386 
Trabzon 1 8 6 2 0 14 31 11 21 40 33 34 34 235 
Uşak 0 6 4 2 0 3 6 5 9 17 22 16 18 108 
Van 0 7 0 1 0 5 19 20 46 60 62 57 108 385 
Yozgat 0 5 5 3 0 5 13 11 18 34 37 47 35 213 
Toplam  15 145 183 68 7 198 449 295 615 1124 1219 1108 1305 6731 

Tablo 4.2’de görüldüğü gibi anketi; 23 ilden 15 il millî eğitim müdürü, 145 il millî 

eğitim müdür yardımcısı, 183 ilköğretim müfettişi, 68 il millî eğitim şube müdürü, 7 

diğer il millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, 198 ilçe millî eğitim müdürü, 449 ilçe millî 

eğitim şube müdürü, 295 okul müdürü, 615 okul müdür yardımcısı, 1124 sınıf 

öğretmeni, 1219 branş öğretmeni, 1108 öğrenci velisi ve 1305 öğrenci olmak üzere 

toplam 6.731 kişi cevaplandırmıştır. Bu rakamlar ulaşılmak istenen 6.029 örneklem 

sayısının üstündedir ve hepsi değerlendirmeye alınmıştır. 



 
 

 

27

4.2.İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler ve 

Öğrenci Velilerinin Okul Başarı Göstergeleri İle İlgili Görüşleri 

Araştırmanın bu bölümünde, il millî eğitim müdürlerinin, il millî eğitim müdür 

yardımcılarının, il millî eğitim şube müdürlerinin, il millî eğitimdeki diğer yöneticilerin, 

ilçe millî eğitim müdürlerinin, ilçe millî şube müdürlerinin, okul yöneticilerinin, 

öğretmenlerin, öğrencilerin ve öğrenci velilerinin mevcut durumda okul başarısını hangi 

ölçütlerle değerlendirdikleri ve İKS’den hareketle oluşturulan başarı göstergeleri ile 

ilgili görüşleri yer almaktadır.  

Bütün gruplara “Okulunuzun başarısını değerlendirmede kullandığınız başarı 

göstergeleri nelerdir? Önem sırasına göre üç tanesini yazınız.”sorusu açık uçlu olarak 

sorulmuş; alınan cevaplar gruplandırılarak nicel hâle getirilen sonuçlar Tablo 4.3’te 

verilmiştir.   

Tablo 4.3. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin Mevcut Durumda Okul Başarısını Hangi Göstergelerle 
Değerlendirdikleri İle İlgili Görüşleri  
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  f  f  f  f  

1. Okulun SBS başarısı 650 1 1982 1 160 6 517 1 

2. Öğrencilerin akademik başarısı/Öğrencilerin 
karne başarıları 

480 2 1057 2 152 7 160 4 

3. Okuldaki sosyal etkinlikler  374 3 650 3 440 2 73 12 
4. Eğitim metotlarının çeşitliliği/Eğitim öğretim 

süreci 
286 4 88 17 140 8 110 8 

5. Öğretmenlerin yeterliliği 220 5 405 5 589 1 360 2 
6. İl içindeki deneme sınavlarındaki sonuçlar 140 6 320 7 - - - - 
7. Okulun yönetimi ve yönetim anlayışı 125 7 296 10 7 34 155 6 
8. Okulun çevrede algılanışı 107 8 75  - - 36 17 
9. Olumlu öğrenci davranışları 100 9 97 18 - - 80 9 
10. Çalışanların memnuniyeti 85 10 185 13 - - - - 
11. Yarışmalarda kazanılan başarılar  75 11 - - 40 14 26 21 
12. Disiplin/Okulun disiplin anlayışı  65 12 210 12 144 9 190 3 
13. Temizlik  70 13 75  275 3 108 8 
14. Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki uyum  40 14 265 11 45 13 - - 
15. Ölçme ve değerlendirme/Ölçmede tutarlılık 37 15 465 4 16 24 23 22 
16. Ahlaki ve kültürel değerlere verilen önem 35 16 - - - - - - 
17. Okulda alınan kararların demokratikliği  28 17 67  - - - - 
18. Alt yapı ve donanım 24 18 308 8 32 16 77 10 
19. Öğrencilere verdiği destek/Rehberlik 20 19 68  25 19 62 15 
20. Teftiş puanları  19 20 18  - - - - 
21. Okulun fiziki durumu 18 21 -  - - - - 
22. Okulun aldığı ödüller 17 22 175 14 29 17 - - 
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Tablo 4.3. (devamı) İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, 
Öğrenciler ve Öğrenci Velilerinin Mevcut Durumda Okul Başarısını Hangi 
Göstergelerle Değerlendirdikleri İle İlgili Görüşleri 
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23. Kişilik gelişimini desteklemesi 12 23 95 19 - - - - 
24. Öğrencileri gözlem-denetleme 9 24 98 17 -  - - 
25. Öğrencilerin ahlaki durumları ve çevrede 

algılanış biçimleri 
- - 354 6 6 31 - - 

26. Öğrenci ailelerinin durumu/Sosyo ekonomik 
durum 

- - 320 7 - - - - 

27. Bilgi yarışmaları ve projelerde aldığı 
sonuçlar 

- - 306 9 - - - - 

28. Okul aile iş birliği - - 160 15 10 27 61 16 
29. Öğrencileri hayata hazırlaması  - - 120 16 71 11 - - 
30. Çalışma ortamı - - 50 20 - - - - 
31. Öğrenci veli memnuniyeti - - 48 21 - - - - 
32. İnceleme gezileri   25 23 - - - - 
33. Araştırıcılık (ilgi istek merak oluşturma) - - 22 25 - - - - 
34. Öğrencilerin okula uyumunun sağlanması - - 25 23 35 15 - - 
35. Okulun katıldığı etkinlikler  - - 23 24 - - - - 
36. Öğrencileri bir üst öğrenime hazırlaması - - 27 22 - - - - 
37. Okulda yapılan eğitimle ilgili planlamalar  - - 20 26 - - - - 
38. Öğrencilerin arkadaş ortamı/Öğrenciler 

arasındaki uyum 
- - - - 220 4 30 19 

39. Sınıfların mevcudu - - - - 185 5 152 7 
40. Okulun bulunduğu ortam/Yer - - - - 89 10 75 11 
41. Okulun hedefleri - - - - 48 12 - - 
42. Öğrenci ve öğretmen arasındaki uyum - - - - - - 157 5 
43. Öğretmen sayısı - - - - 27 18 - - 
44. Okulun bahçesi -  - - 23 20 - - 
45. Her ders için derslik - - - - 19 22 - - 
46. Dinlenme zamanının olması - - - - 17 23 - - 
47. Öğrencilere kazandırdığı beceriler - - - - 15 24 - - 
48. Okulun öğrencilere sağladığı çalışma ortamı  - - - - 14 25 - - 
49. Eve yakın olması  - - - - 10 28 29 20 
50. Yetenekleri ortaya çıkarması - - - - 8 30 - - 
51. Güvenli okul oluşu/Okul güvenliği  - - - - 8 32 67 13 
52. Eğitim dışı personeli  - - - - 4 33 - - 
53. Okulun tarihi  - - - - 4 35 - - 
54. Öğrencileri çalışmaya teşvik etmesi -  - - - - 59 14 
55. Okulun sorumluluk yüklemesi - - - - - - 34 17 
56. Öğrencileri kitap okumak için ettiği teşvik - - - - - - 33 18 
57. Boş zamanları değerlendirme etkinlikleri - - - - - - 32 19 
58. Okulda geliştirilen standartlar - - - - - - 29 20 
59. Öğrencilere verdiği kurs ve seminer 

desteği 
- - - - - - 29 20 

60. Okulun bilgilendirmesi - - - - - - 25 21 
61. Öğrencilerin izlenmesi - - - - - - 14 23 
62. Öğretmen, veli, öğrenci görüşlerinin dikkate 

alınması 
- - - - - - 12 24 

63. Sınıf öğretmeninin niteliği - - - - - - 10 25 
 Toplam  

3.
03

6 - 

8.
49

9 - 

2.
93

6 - 

28
25

 - 

Not: Cevaplayıcılar soru için üç cevap vermiştir.  
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Soruya, il-ilçe MEM, ilköğretim müfettişleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve 

velilerin %85’i, öğrencilerin ise %75’i bu soruyu cevaplandırmışlardır. İl ilçe MEM 

yöneticileri, ilköğretim müfettişlerinin görüşleri yirmi dört ana temada, okul müdürleri 

ve öğretmenlerin görüşleri otuz dört ana temada, öğrencilerin görüşleri otuz üç ana 

temada, velilerin görüşleri ise otuz bir ana temada toplanmaktadır. 

Verilere göre; il-ilçe MEM yöneticileri, ilköğretim müfettişleri, okul yöneticileri, 

öğretmenler ve veliler bir okulun başarısının değerlendirilmesinde SBS göstergesini 

birinci sırada önemli görmektedirler. Öğrenciler ise bu göstergeyi altıncı sırada önemli 

görmektedirler. Öğrenciler ise okulun başarısını değerlendirmede birinci sırda öğretmen 

yeterliklerini görmektedirler. Eğitim yöneticileri, eğitim deneticileri ve velilerin okul 

başarısıyla ilgili olarak sonuç üzerine, öğrencilerin ise sürece odaklanmaları anlamlıdır. 

İl ilçe MEM yöneticileri, ilköğretim müfettişleri, okul yöneticileri ve öğretmenler 

bir okulun başarısını değerlendirmede akademik başarıları/öğrencilerin karne 

başarılarını ikinci sırada önemli görürken, öğrenciler sosyal etkinlikleri, veliler 

öğretmen yeterliklerini ikinci sırada önemli görmektedirler. Öğretmenler ve okul 

idarecileri başarıyı ön plana alırken öğrencilerin sosyal etkinlikleri, velilerin öğretmen 

yeterliklerini başarıyı değerlendirmede önemli görmeleri dikkat çekici ve anlamlı bir 

bulgudur. 

İl ilçe MEM yöneticileri, ilköğretim müfettişleri, okul yöneticisi ve öğretmenler 

bir okulun başarısını değerlendirmede sosyal etkinlikleri üçüncü sırada önemli 

görürken, öğrenciler okulun temizliğini, veliler disiplin anlayışını üçüncü sırada önemli 

görmektedirler.  

İl ilçe MEM yöneticileri, ilköğretim müfettişleri bir okulun başarısını 

değerlendirmede eğitim metotlarının çeşitliliğini/Eğitim öğretim süreçlerinin niteliğini 

dördüncü sırada önemli görürken, okul yöneticileri ve öğretmenler ölçme ve 

değerlendirme etkinlikleri/Ölçmedeki tutarlılığı, öğrenciler “öğrencilerin arkadaşlık 

ortamını/öğrenciler arasındaki uyumu”, veliler “Akademik başarıyı/Karne başarısını” 

dördüncü derecede önemli görmektedirler.  

Bütün grupların on iki ana temada görüş verdikleri görülmektedir. Bunlar; 

“Okulun SBS başarısı, Öğrencilerin akademik başarısı/Öğrencilerin karne başarıları, 

Okuldaki sosyal etkinlikler, Eğitim metotlarının çeşitliliği/Eğitim öğretim süreci, 

Öğretmenlerin yeterliliği, Okulun yönetimi ve yönetim anlayışı, Yarışmalarda kazanılan 

başarılar, Disiplin/Okulun disiplin anlayışı, Temizlik, Ölçme ve değerlendirme/ 

Ölçmede tutarlılık, Alt yapı ve donanım, Öğrencilere verdiği destek/Rehberlik”  

temalarıdır.   
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4.3. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Öğrenci 

Velilerinin Bir Okulun Başarısının Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Ana 

Boyutlarla İlgili Görüşleri 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya katılanların bir okulun başarısının 

değerlendirilmesinde kullanılabilecek ana boyutlara ilişkin görüşleri yer almaktadır. 

Belirlenen ana boyutların üçü İKS’nin; eğitim yönetimi, öğrenme-öğretim süreçleri ve 

destek hizmetler ana standart alanlarından oluşmaktadır. Diğer üçü ise başarı göstergesi 

olabilecek boyutlardan oluşmaktadır.  

Tablo 4.4’te araştırmaya katılanların okul yönetimi ana boyutuyla ilgili görüşleri 

yer almaktadır. 

Tablo 4.4. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Öğrenci 
Velilerinin “1.Okul Yönetimi” Ana Boyutuyla İlgili Görüşleri 
 

 Göreviniz 
Kesinlikle 

dikkate 
alınmalı.

Dikkate alınabilir; 
ancak vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. 
 Toplam 

f 14 0 1 15 İl Millî Eğitim 
Müdürleri % 93,3 ,0 6,7  100 

f 128 14 3 145 İl Millî Eğitim Müdür 
Yardımcıları % 88,3 9,7 2,1  100 

f 150 24 8 182 
İlköğretim Müfettişleri 

% 82,4 13,2 4,4  100 
f 176 15 6 197 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri % 89,3 7,6 3,0  100 
f 408 33 6 447 İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri % 91,3 7,4 1,3  100 
f 66 7 0 73 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 90,4 9,6 ,0  100 
f 265 20 6 291 

Okul Müdürleri  
%  91,1 6,9 2,1 100 
f 554 47 10 611 Okul Müdür 

Yardımcıları  %  90,7 7,7 1,6 100 
f 2019 255 61 2335 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  %  86,5 10,9 2,6 100 
f 943 102 50 1095 

Veliler   
% 86,1 9,3 4,6  100 

Tabloda görüldüğü gibi il-ilçe millî eğitim yöneticileri ve ilköğretim 
müfettişlerinin  %89’1’i, okul yöneticilerinin %90,9’u, öğretmenlerin   %87,7’si, 
velilerin ise  %86,1’i “Okul Yönetimi” ana boyutunun okulun başarısının 
değerlendirilmesinde mutlaka dikkate alınması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. 
Dikkat çeken bir durum il millî eğitim müdürlerinin, ilçe millî eğitim şube müdürlerinin 
ve okul yöneticilerinin  % 90’dan fazlasının bu maddenin mutlaka dikkate alınması 
gerektiği yönünde görüş bildirmeleridir.  Bu ana boyutla ilgili olarak grupların %87,6’sı 
“Kesinlikle dikkate alınmalı.” görüşünü paylaşmaktadırlar.  



 
 

 

31

Tablo 4.5. İl-İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Öğrenci 
Velilerinin “2.Öğrenme Öğretme Süreçlerinin Niteliği” Ana Boyutuyla İlgili 
Görüşleri 

  
Kesinlikle 

dikkate 
alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; ancak 

vazgeçilmez 
değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. 
 Toplam

f 13 1 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri   % 86,7 6,7 6,7  100

f 119 21 3 143İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları  % 83,2 14,7 2,1  100

f 162 11 7 180
İlköğretim Müfettişleri 

 % 90 6,1 3,9  100

f 159 29 6 194İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri   % 82 14,9 3,1  100

f 365 72 6 443İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri   % 82,4 16,3 1,4  100

f 61 11 1 73İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri   % 83,6 15,1 1,4  100

f 255 29 9 293
Okul Müdürleri 

 % 87 9,9 3,1 100

f 504 94 9 607Okul Müdür 

Yardımcıları  % 83 15,5 1,5 100

f 2004 270 56 2330Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 86 11,6 2,4 100

f 898 164 56 1118
Veliler 

 % 80,3 14,7 5 100

Tabloda görüldüğü gibi il-ilçe millî eğitim yöneticilerinin  %83,9’u, okul 

yöneticisi ve öğretmenlerin   %85,5’i, velilerin  %80,6’sı “2.Öğrenme Öğretme 

Süreçlerinin Niteliği” ana boyutunun okulun başarısının değerlendirilmesinde mutlaka 

dikkate alınması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.  

Bu ana boyutla ilgili olarak grupların %83,3’ü “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

görüşünü paylaşmaktadırlar.   
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Tablo 4.6. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Öğrenci 
Velilerinin “3.Eğitim-Öğretim Süreçlerini Destekleyen Hizmetlerin Niteliği (Fiziki 
yapı, eğitim öğretim ortamları, ortak kullanım alanlarının niteliği vb.)” Ana 
Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 

dikkate 

alınmalı.

Dikkate alınabilir; 

ancak vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 

dikkate 

alınmamalı. Toplam 

f 12 3 0 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80 20 ,0  100 

f 92 51 2 145 İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları  % 63,4 35,2 1,4  100 

f 132 43 4 179 
İlköğretim Müfettişleri 

 % 73,7 24 2,2  100 

f 144 50 2 196 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 73,5 25,5 1  100 

f 320 119 6 445 İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 71,9 26,7 1,3  100 

f 51 21 2 74 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri   % 68,9 28,4 2,7  100 

f 233 53 6 292 
Okul Müdürleri   

 % 79,8 18,2 2,1 100 

f 467 130 9 606 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 77,1 21,5 1,5 100 

f 1844 432 53 2329 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri   % 79,2 18,5 2,3 100 

f 843 208 55 1106 
Öğrenci Velileri 

 % 76,2 18,8 5 100 

 

Tabloda görüldüğü gibi il-ilçe millî eğitim yöneticilerinin  %71,3’ü, okul 

yöneticisi ve öğretmenlerin   %78,8’i, velilerin  %76’sı “3.Eğitim-Öğretim Süreçlerini 

Destekleyen Hizmetlerin Niteliği (Fiziki yapı, eğitim öğretim ortamları, ortak kullanım 

alanlarının niteliği vb.)” ana boyutunun okulun başarısının değerlendirilmesinde 

“Kesinlikle dikkate alınmalı” gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Yüzdelik olarak 

öğretmenler, okul yöneticileri, il millî eğitim müdürlerinin görüşleri birbirine daha 

yakın görünmektedir. Bu sonuçlar öğretim süreçlerinin yöneticiler açısından anlamlı 

bulunduğunu düşündürebilir. 

Bu ana boyutla ilgili olarak grupların  %75,3’ü “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

görüşünü paylaşmaktadırlar.   
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Tablo 4.7. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Öğrenci 
Velilerinin “4.Okulun Gelir Kaynakları” Ana Boyutuyla İlgili Görüşleri 

 

Kesinlikle 

dikkate 

alınmalı. 

Dikkate alınabilir; 

ancak vazgeçilmez 

değildir. 

Kesinlikle 

dikkate 

alınmamalı. Toplam  

f 5 10 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri   % 33,3 66,7 0 100

f 56 81 7 144İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları   % 38,9 56,3 4,9  100

f 66 105 11 182
İlköğretim Müfettişleri  

 % 36,3 57,7 6  100

f 93 101 3 197İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri   % 47,2 51,3 1,5  100

f 212 215 17 444İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri   % 47,7 48,4 3,8  100

f 36 32 4 72İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri    % 50 44,4 5,6  100

f 205 81 8 294
Okul Müdürleri  

 % 69,7 27,6 2,7 100

f 417 185 13 615Okul Müdür 

Yardımcıları   % 67,8 30,1 2,1 100

f 1295 944 93 2332Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri   % 55,5 40,5 4 100

f 656 396 64 1116
Öğrenci Velileri 

 % 58,8 35,5 5,7 100

 

Tabloda görüldüğü gibi il-ilçe millî eğitim yöneticilerinin   %44,4’ü, okul 

yöneticisi ve öğretmenlerin   %59,1’i, velilerin   %58,9’u “4.Okulun Gelir Kaynakları” 

ana boyutunun okulun başarısının değerlendirilmesinde mutlaka dikkate alınması 

gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Veliler, okul müdürleri ve öğretmenlerin diğer 

gruplardan farklı düşünmeleri anlamlıdır. Çünkü kaynak olmadığında bundan en çok 

etkilenecek gruplar bunlardır.  

Bu ana boyutla ilgili olarak grupların %54,1’i “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

görüşünü paylaşmaktadırlar.   
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Tablo 4.8. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Öğrenci 
Velilerinin “5. Çalışanların Yeterliliği” Ana Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  
Kesinlikle 

dikkate 
alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. 
 Toplam 

f 14 0 1 15 
İl Millî Eğitim Müdürleri 

 % 93,3 0 6,7  100 

f 134 6 4 144 İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları  % 93,1 4,2 2,8  100 

f 162 14 5 181 
İlköğretim Müfettişleri  

 % 89,5 7,7 2,8  100 

f 175 16 6 197 İlçe Millî Eğitim Müdürleri 

   % 88,8 8,1 3,0  100 

f 406 34 6 446 İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri   % 91 7,6 1,3  100 

f 63 9 1 73 
İl Millî Eğitim Şube Müdürleri  

 % 86,3 12,3 1,4  100 

f 268 21 5 294 
Okul Müdürleri  

 % 91,2 7,1 1,7 100 

f 547 57 8 612 
Okul Müdür Yardımcıları  

 % 89,4 9,3 1,3 100 

f 2045 228 57 2330 
Sınıf ve Branş Öğretmenleri   

 % 87,8 9,8 2,4 100 

f 887 175 57 1119 
Öğrenci Velileri 

 % 79,3 15,6 5,1 100 

Tabloda görüldüğü gibi il-ilçe millî eğitim yöneticilerinin   %90,3’ü, okul 

yöneticisi ve öğretmenlerin   %88,4’ü, velilerin   %79,3’ü “5. Çalışanların Yeterliliği” 

ana boyutunun okulun başarısının değerlendirilmesinde mutlaka dikkate alınması 

gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Bütün grupların yüksek oranda bu görüşe 

katılmaları anlamlıdır. Bu sonuçlar çalışanların yeterliliğine ilişkin değerlendirme 

kriterleri belirlemenin gerekliliğini düşündürür niteliktedir. 

Bu ana boyutla ilgili olarak grupların  %85,9’u “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

görüşünü paylaşmaktadırlar.   
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Tablo 4.9. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler ve Öğrenci 
Velilerinin “6. Öğrencilerin Sosyal Etkinliklerinin Desteklenmesi” Ana Boyutuyla 
İlgili Görüşleri 

  
Kesinlikle 

dikkate 
alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. 
Toplam 

f 13 1 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri    % 86,7 6,7 6,7  100

f 92 47 5 144İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları   % 63,9 32,6 3,5  100

f 123 52 7 182
İlköğretim Müfettişleri 

 % 67,6 28,6 3,8  100

f 138 51 7 196İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 70,4 26 3,6  100

f 318 116 10 444İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 71,6 26,1 2,3  100

f 54 16 2 72İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri   % 75 22,2 2,8  100

f 242 43 8 293
Okul Müdürleri 

 % 82,6 14,7 2,7 100

f 455 147 11 613Okul Müdür 

Yardımcıları  % 74,2 24 1,8 100

f 1705 568 55 2328Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 73,2 24,4 2,4 100

f 848 219 58 1125
Öğrenci Velileri  

 % 75,4 19,5 5,2 100

 

Tabloda görüldüğü gibi il-ilçe millî eğitim yöneticilerinin  %70,1’i, okul yöneticisi 

ve öğretmenlerin   %74,3’ü, velilerin  %75,4’ü “6.Öğrencilerin Sosyal Etkinliklerinin 

Desteklenmesi” ana boyutunun okulun başarısının değerlendirilmesinde mutlaka 

dikkate alınması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Sonuçlarda okul müdürlerinin bu 

göstergeyi yüksek oranda önemli bulmaları dikkat çekicidir. 

Bu ana boyutla ilgili olarak grupların %73,2’si “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

görüşünü paylaşmaktadırlar.   
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4.4. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler ve 

Öğrenci Velilerinin Okul Başarı Göstergeleri İle İlgili Görüşleri 

Tablo 4.10. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “1. Okulun, paydaşlarının da görüşünü alarak felsefesini ve 
amaçlarını oluşturması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 14 0 1 15 İl Millî Eğitim Müdürleri 
% 93,3 0 6,7  100 
f 96 39 2 137 İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 70,1 28,5 1,5  100 
f 113 36 2 151 İlköğretim Müfettişleri 
% 74,8 23,8 1,3  100 
f 127 45 4 176 İlçe Millî Eğitim Müdürleri 
% 72,2 25,6 2,3  100 
f 268 106 3 377 İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri % 71,1 28,1 0,8  100 
f 47 23 2 72 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri % 65,3 31,9 2,8  100 
f 217 70 4 291 Okul Müdürleri  
% 74,6 24,1 1,4 100 
f 429 170 7 606 Okul Müdür Yardımcıları  
% 70,8 28,1 1,2 100 
f 1577 690 48 2315 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 68,1 29,8 2,1 100 
f 723 356 47 1126 Öğrenci Velileri 
% 64,2 31,6 4,2 100 
f 1001 222 77 1300 6,7, 8. Sınıf Öğrencileri  
% 77 17,1 5,9  100 

 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin ve ilköğretim müfettişlerinin  %71,7’si, okul 

müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin %69,2’si, öğrenci velilerinin %64,2’si, 

öğrencilerin %77,0’u “1.Okulun, paydaşlarının da görüşünü alarak felsefesini ve 

amaçlarını oluşturması “ maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Bu alt boyutla ilgili olarak il millî eğitim müdürleriyle il millî eğitim 

şube müdürleri, öğrenci velileri arasındaki görüş farklılığı dikkat çekicidir.  

Bu alt boyutla ilgili olarak bütün grupların %72,8’i “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

görüşünü paylaşmaktadırlar.   
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Tablo 4.11. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “2.Okulun öz değerlendirme çalışmalarının paydaşlara 
bildirilmesi” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı. Toplam  

f 13 1 1 15
İl Millî Eğitim Müdürleri  

% 86,7 6,7 6,7  100
f 77 59 1 137İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 56,2 43,1 0,7  100
f 97 50 4 151

İlköğretim Müfettişleri  
% 64,2 33,1 2,6  100
f 106 65 6 177

İlçe Millî Eğitim Müdürleri  
% 59,9 36,7 3,4  100
f 234 141 2 377İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 62,1 37,4 0,5  100
f 43 28 1 72İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 59,7 38,9 1,4  100
f 208 79 4 291

Okul Müdürleri   
% 71,5 27,1 1,4 100
f 389 208 7 604

Okul Müdür Yardımcıları  
% 64,4 34,4 1,2 100
f 1432 842 38 2312Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 61,9 36,4 1,6 100
f 702 378 46 1126

Öğrenci Velileri  
% 62,3 33,6 4,1 100
f 829 394 75 1298

6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 
% 63,9 30,4 5,8  100

       

 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %61,4’ü, okul müdürleri, müdür yardımcıları 

ve öğretmenlerin %63,3’ü, öğrenci velilerinin %62,’3’ü, öğrencilerin %63,9’u “2. 

Okulun öz değerlendirme çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi” maddesine “Kesinlikle 

dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. İl millî eğitim müdürleriyle diğer 

grupların bu alt boyutla ilgili görüşlerindeki farklılık dikkat çekicidir. Bu sonuçlar il 

millî eğitim müdürlerinin, okulun öz değerlendirme çalışmalarını paydaşlara 

bildirmesini diğerlerinden daha önemli bulduğunu düşündürmektedir.  

Bu ana boyutla ilgili olarak grupların %62,7,si  “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

görüşünü paylaşmaktadırlar.   
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Tablo 4.12. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “3.Veliler, veliler ve Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
Yöneticileri Paydaşların Katılımı ile Yapılan Etkili Okul Gelişim Planlamasının 
Uygulama Sonuçlarının Paylaşılması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle
dikkate

alınmamalı. Toplam 
f 13 1 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 86,7 6,7 6,7  100 
f 98 33 2 133 İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 73,7 24,8 1,5  100 
f 106 38 2 146 İlköğretim 

Müfettişleri  % 72,6 26 1,4  100 
f 137 36 4 177 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 77,4 20,3 2,3  100 
f 271 95 2 368 İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 73,6 25,8 0,5  100 
f 50 20 1 71 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 70,4 28,2 1,4  100 
f 215 67 6 288 

Okul Müdürleri   
% 74,7 23,3 2,1 100 
f 432 155 8 595 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 72,6 26,1 1,3 100 
f 1703 527 53 2283 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 74,6 23,1 2,3 100 
f 820 232 59 1111 

Öğrenci Velileri  
% 73,8 20,9 5,3 100 
f 865 336 83 1284 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 67,4 26,2 6,5  100 

 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %74’2’si, okul müdürleri, müdür yardımcıları 

ve öğretmenlerin %74,2’si, öğrenci velilerinin %73,8’i, öğrencilerin %67,4’ü “3.Veliler, 

veliler ve diğer il millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, paydaşların katılımı ile yapılan 

etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. ““Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %72,4’tür.  

İl millî eğitim müdürleri dışındaki grupların görüşlerindeki yüzdelikler birbirine 

yakındır.   
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Tablo 4.13. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “4. Etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına 
göre geliştirilen stratejik planlamaların uygulanması” Alt Boyutuyla İlgili 
Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmama
lı. 

Topla
m  

f 13 1 1 15
İl Millî Eğitim Müdürleri  

% 86,7 6,7  6,7  100
f 97 39 2 138İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 70,3 28,3  1,4  100
f 105 42 3 150

İlköğretim Müfettişleri  
% 70,0 28,0  2,0  100
f 124 49 3 176İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 70,5 27,8  1,7  100
f 270 106 1 377İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 71,6 28,1  ,3  100
f 58 14 0 72İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 80,6 19,4  ,0  100
f 216 67 6 289

Okul Müdürleri   
% 74,7 23,2 2,1 100
f 429 166 10 605

Okul Müdür Yardımcıları  
% 70,9 27,4 1,7 100
f 1607 661 38 2306Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 69,7 28,7 1,6 100
f 779 288 52 1119

Öğrenci Velileri  
% 69,6 25,7 4,6 100
f 803 395 82 1280

6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 
% 62,7 30,9  6,4  100

 

 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %71,9’ui, okul müdürleri, müdür yardımcıları 

ve öğretmenlerin %70,4’ü, öğrenci velilerinin %69,6’sı, öğrencilerin %62,7’si “4. Etkili 

okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik 

planlamaların uygulanması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması 

%68,5’tir.  

İl millî eğitim müdürleri ve ilçe millî eğitim şube müdürleri diğer gruplardan daha 

yüksek oranda bu göstergenin önemli olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir.   
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Tablo 4.14. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre 
değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin alınması” 
Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 13 1 1 15 

İl Millî Eğitim Müdürleri  
% 86,7 6,7 6,7  100 
f 89 42 7 138 İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 64,5 30,4 5,1  100 
f 124 24 3 151 

İlköğretim Müfettişleri  
% 82,1 15,9 2  100 
f 110 59 8 177 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 62,1 33,3 4,5  100 
f 257 114 6 377 İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 68,2 30,2 1,6  100 
f 44 27 1 72 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 61,1 37,5 1,4  100 
f 157 127 7 291 

Okul Müdürleri   
% 54 43,6 2,4 100 
f 351 232 21 604 

Okul Müdür Yardımcıları  
% 58,1 38,4 3,5 100 
f 1433 795 89 2317 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 61,8 34,3 3,8 100 
f 792 277 58 1127 

Öğrenci Velileri  
% 70,3 24,6 5,1 100 
f 821 355 121 1297 

6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 
% 63,3 27,4 9,3  100 

  

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %68,5’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %60,4’ü, öğrenci velilerinin %70,3’ü, öğrencilerin %63,3’ü “5. Müfettiş, 

öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilen yöneticilerin yönetsel 

yeterliklerine yönelik önlemlerin alınması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin 

ortalaması %65,6’dır.  

Bu sonuçlarda il millî eğitim müdürlerinin, ilköğretim müfettişlerinin v e öğrenci 

velilerinin diğer gruplardan daha yüksek oranda “Kesinlikle dikkate alınmalı” yönünde 

görüş bildirmeleri dikkat çekicidir.    
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Tablo 4.15. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “6.Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak 
doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme raporlarına yönelik 
alınan kararların uygulanması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 12 3 0 15

İl Millî Eğitim Müdürleri  
% 80 20 0  100
f 67 61 10 138İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 48,6 44,2 7,2  100
f 75 70 5 150

İlköğretim Müfettişleri  
% 50 46,7 3,3  100
f 86 83 8 177İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 48,6 46,9 4,5  100
f 200 164 13 377İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 53,1 43,5 3,4  100
f 43 28 1 72İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 59,7 38,9 1,4  100
f 155 130 6 291

Okul Müdürleri   
% 53,3 44,7 2,1 100
f 309 263 30 602

Okul Müdür Yardımcıları  
% 51,3 43,7 5 100
f 1246 939 132 2317Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 53,8 40,5 5,7 100
f 770 300 55 1125

Öğrenci Velileri  
% 68,4 26,7 4,9 100
f 785 385 129 1299

6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 
% 60,4 29,6 9,9  100

 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %52,0’ı, okul müdürleri, müdür yardımcıları 

ve öğretmenlerin %53,3’ü, öğrenci velilerinin %68,4’ü, öğrencilerin %60,4’ü 

“6.Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak doldurulan eğitim 

personelinin mesleki yeterlik değerlendirme raporlarına yönelik alınan kararların 

uygulanması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %58,5’tir.  

Öğrenci velilerinin ve il millî eğitim müdürlerinin diğer gruplardan daha yüksek 

oranda “Kesinlikle dikkate alınmalı” yönünde görüş bildirmeleri dikkat çekicidir. Bir 

anlamda bu iki grubun aynı hizmeti verenlerin birbirini denetlemesini gerektiğini 

düşünmeleri ilginçtir. 
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 Tablo 4.16. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “7. Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin 
ihtiyaçlarına göre yürütülmesi” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam 
f 12 1 1 14 

İl Millî Eğitim Müdürleri  
% 85,7 7,1 7,1  100 
f 89 40 9 138 İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 64,5 29,0 6,5  100 
f 105 43 3 151 

İlköğretim Müfettişleri  
% 69,5 28,5 2,0  100 
f 106 67 3 176 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 60,2 38,1 1,7  100 
f 276 94 5 375 İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 73,6 25,1 1,3  100 
f 51 21 0 72 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 70,8 29,2 ,0  100 
f 218 69 4 291 

Okul Müdürleri   
% 74,9 23,7 1,4 100 
f 453 140 13 606 

Okul Müdür Yardımcıları  
% 74,8 23,1 2,1 100 
f 1641 603 69 2313 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 70,9 26,1 3,0 100 
f 719 341 68 1128 

Öğrenci Velileri  
% 63,7 30,2 6,0 100 
f 719 411 163 1293 

6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 
% 55,6 31,8 12,6  100 

 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %69,0’ı, okul müdürleri, müdür yardımcıları 

ve öğretmenlerin %72,2’si, öğrenci velilerinin %63,7’si, öğrencilerin %55,6’sı “7. 

Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre yürütülmesi” 

maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle 

dikkate alınmalı” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %65,07’dir.  

Öğrencilerin diğer gruplardan farklı düşünmeleri dikkat çekicidir. 
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Tablo 4.17. İl- İlçe MEM Yöneticileri, okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “8.Okuldaki eğitim personelinin mesleki yeterliklerini 
geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının 
değerlendirilmesi” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikl
e dikkate 
alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 11 3 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 73,3 20,0 6,7  100
f 76 59 2 137İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 55,5 43,1 1,5  100
f 101 48 2 151İlköğretim 

Müfettişleri  % 66,9 31,8 1,3  100
f 114 58 4 176İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 64,8 33,0 2,3  100
f 245 127 2 374İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 65,5 34,0 ,5  100
f 54 16 2 72İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 75,0 22,2 2,8  100
f 213 73 5 291

Okul Müdürleri   
% 73,2 25,1 1,7 100
f 434 164 4 602Okul Müdür 

Yardımcıları  % 72,1 27,2 ,7 100
f 1466 789 60 2315Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 63,3 34,1 2,6 100
f 768 321 39 1128

Öğrenci Velileri  
% 68,1 28,5 3,5 100
f 798 392 77 12676,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 63,0 30,9 6,1  100

 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %65’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %65,9’u, öğrenci velilerinin %68,1’i, öğrencilerin %63’ü     “8. Okuldaki 

eğitim personelinin mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki 

gelişimlerine katkısının değerlendirilmesi” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin 

ortalaması %65,5’tir.  
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Tablo 4.18. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “9.Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve 
öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması” Alt 
Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 9 6 0 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 60 40 0  100 
f 76 54 7 137 İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 55,5 39,4 5,1  100 
f 74 74 3 151 

İlköğretim Müfettişleri  
% 49 49 2 100 
f 103 72 2 177 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 58,2 40,7 1,1  100 
f 223 149 5 377 İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 59,2 39,5 1,3  100 
f 49 23 0 72 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 68,1 31,9 0  100 
f 163 121 6 290 

Okul Müdürleri   
% 56,2 41,7 2,1 100 
f 335 245 24 604 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 55,5 40,6 4 100 
f 1169 1001 141 2311 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 50,6 43,3 6,1 100 
f 787 276 66 1129 

Öğrenci Velileri  
% 69,7 24,4 5,8 100 
f 850 341 79 1270 

6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 
% 66,9 26,9 6,2  100 

 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %57,5’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %52,’0’ı, öğrenci velilerinin %69,7’si, öğrencilerin %66,9’u “9. 

Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve öğrenci memnuniyet 

anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması” maddesine “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup 

görüşlerinin ortalaması %61,5’tir.  

İlköğretim müfettişlerinin diğer gruplardan daha azının bu görüşe olumsuz yönde 

katılmaları dikkat çekicidir. 
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Tablo 4.19. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “10.Öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu 
toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları” Alt Boyutuyla İlgili 
Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 11 3 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 73,3 20 6,7  100
f 100 37 1 138İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 72,5 26,8 0,7  100
f 118 28 5 151

İlköğretim Müfettişleri  
% 78,1 18,5 3,3  100
f 142 29 6 177İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80,2 16,4 3,4  100
f 295 75 5 375İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 78,7 20,0 1,3  100
f 53 19 0 72İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 73,6 26,4 0  100
f 240 48 3 291

Okul Müdürleri   
% 82,5 16,5 1 100
f 476 120 8 604Okul Müdür 

Yardımcıları  % 78,8 19,9 1,3 100
f 1595 654 62 2311Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 69 28,3 2,7 100
f 796 274 52 1122

Öğrenci Velileri  
% 70,9 24,4 4,6 100
f 869 324 80 1273

6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 
% 68,3 25,5 6,3  100

 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %77,5i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %72,1’i, öğrenci velilerinin %70,9’u, öğrencilerin %68,3’ü 

“10.Öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararların 

uygulama sonuçları” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması 

%72,2’dir.  

İlçe millî eğitim müdürleri ve okul müdürlerinin diğer gruplardan farklı 

düşündükleri söylenebilir. Okul müdürlerinin yüksek oranda bu görüşe katılmaları 

okulun demokratikliğini düşünmeleri açısından önem arz edebilir. 
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Tablo 4.20. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “11.Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama 
sonuçları” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 6 9 0 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 40 60 0  100 
f 52 81 5 138 İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 37,7 58,7 3,6  100 

f 67 82 2 151 
İlköğretim Müfettişleri  

% 44,4 54,3 1,3  100 
f 68 103 5 176 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 38,6 58,5 2,8  100 
f 162 205 10 377 İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 43 54,4 2,7  100 
f 31 40 1 72 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 43,1 55,6 1,4  100 
f 146 138 7 291 

Okul Müdürleri   
% 50,2 47,4 2,4 100 
f 291 290 24 605 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 48,1 47,9 4 100 
f 1120 1104 92 2316 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 48,4 47,7 4 100 
f 670 413 44 1127 

Öğrenci Velileri  
% 59,4 36,6 3,9 100 
f 811 381 75 1267 

6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 
% 64 30,1 5,9  100 

 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %41,6’sı, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %48,5’i, öğrenci velilerinin %36,6’sı, öğrencilerin %30,5’i “11. Öğrenci 

meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları” maddesine “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup 

görüşlerinin ortalaması %39,3’tür.  

Bu maddeye öğrenci ve velilerin yüksek oranlarda “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

görüşüne diğer gruplardan daha fazla oranda katılmaları dikkat çekicidir. Bu sonuç 

öğrenci ve velilerin yönetime katılmak istediklerini düşündürmektedir. 

 

 



 
 

 

47

Tablo 4.21. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “12. Veli toplantılarında alınan kararların uygulama 
sonuçları” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikl
e dikkate 
alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam
f 7 8 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 46,7 53,3 0  100
f 51 80 5 136İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 37,5 58,8 3,7  100
f 59 84 5 148

İlköğretim Müfettişleri  
% 39,9 56,8 3,4  100
f 72 97 2 171İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 42,1 56,7 1,2  100
f 179 187 3 369İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 48,5 50,7 ,8  100
f 25 47 0 72İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 34,7 65,3 0  100
f 156 127 5 288

Okul Müdürleri   
% 54,2 44,1 1,7 100
f 315 267 13 595Okul Müdür 

Yardımcıları  % 52,9 44,9 2,2 100
f 1312 914 64 2290Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 57,3 39,9 2,8 100
f 750 322 42 1114

Öğrenci Velileri  
% 67,3 28,9 3,8 100
f 861 333 74 1268

6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 
% 67,9 26,3 5,8  100

 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %43,1’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları 

ve öğretmenlerin %56,2’si, öğrenci velilerinin %67,3’ü, öğrencilerin %67,9’u “12.Veli 

toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları” maddesine “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup 

görüşlerinin ortalaması %58,6’dır.   

Bu alt göstergeyle ilgili olarak okuldakilerin ve okulda olmayanların görüşleri 

arasındaki yüzdelik farkı dikkat çekicidir. Okuldakiler okulda olmayanlardan daha fazla 

oranda bu göstergenin dikkate alınması gerektiğini düşünmektedirler. 
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Tablo 4.22. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “13. Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma 
(Öğrenciler, çalışanlar) durumu” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 9 6 0 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 60 40 0  100 
f 59 68 10 137 İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 43,1 49,6 7,3  100 
f 74 74 3 151 

İlköğretim Müfettişleri  
% 49 49 2  100 
f 83 88 4 175 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 47,4 50,3 2,3  100 
f 200 169 5 374 İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 53,5 45,2 1,3  100 
f 35 34 2 71 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 49,3 47,9 2,8  100 
f 165 120 5 290 

Okul Müdürleri   
% 56,9 41,4 1,7 100 
f 333 253 17 603 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 55,2 42 2,8 100 
f 1345 899 57 2301 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 58,5 39,1 2,5 100 
f 687 366 66 1119 

Öğrenci Velileri  
% 61,4 32,7 5,9 100 
f 758 397 90 1245 

6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 
% 60,9 31,9 7,2  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %49,8’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %57,7’si, öğrenci velilerinin %61,4’ü, öğrencilerin %60,9’u “13. 

Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) durumu    “ 

maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle 

dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %57,4’tür.  

Bu alt göstergeye bütün grupların %60’ın altında katılmaları dikkat çekici bir 

durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü uyum etkinlikleri okullar için önemlidir. 
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Tablo 4.23. İl- İlçe MEM Yöneticileri, okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “14.Okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin 
motivasyonuna yönelik olarak yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, 
ödüllendirme, yeni gelenlere okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.)” Alt 
Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. 
 

Toplam
f 10 5 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 66,7 33,3 0  100
f 78 53 7 138İl Millî Eğitim Müdür 

Yardımcıları % 56,5 38,4 5,1  100

f 85 64 2 151
İlköğretim Müfettişleri  

% 56,3 42,4 1,3  100
f 123 47 7 177İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 69,5 26,6 4  100
f 249 124 4 377İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 66 32,9 1,1  100
f 45 24 2 71İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 63,4 33,8 2,8  100
f 216 72 3 291

Okul Müdürleri   
% 74,2 24,7 1 100
f 423 167 13 603Okul Müdür 

Yardımcıları  % 70,1 27,7 2,2 100
f 1584 671 63 2318Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 68,3 28,9 2,7 100
f 811 268 50 1129

Öğrenci Velileri  
% 71,8 23,7 4,4 100
f 892 307 74 1273

6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 
% 70,1 24,1 5,8  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %63,5’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %69,2’si, öğrenci velilerinin %71,8’i, öğrencilerin %70,1’i “14. Okul 

personelinin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonuna yönelik olarak yapılan 

faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, ödüllendirme, yeni gelenlere okulun tanıtımı ve 

okulun çevreye tanıtımı vb.)” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması 

%68,6’dır.  

Bu alt boyutta da okuldakilerin ve okulda olmayanların görüş farklılığı dikkat 

çekicidir.   
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Tablo 4.24. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “15. Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve 
alınan kararların gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması” Alt 
Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı
. Toplam  

f 7 7 0 14İl Millî Eğitim 
Müdürleri  % 50 50 0  100

f 70 58 9 137İl Millî Eğitim Müdür 
Yardımcıları % 51,1 42,3 6,6  100

f 72 70 9 151
İlköğretim Müfettişleri  

% 47,7 46,4 6  100
f 111 59 7 177İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 62,7 33,3 4  100
f 242 121 13 376İlçe Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 64,4 32,2 3,5  100
f 43 26 2 71İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 60,6 36,6 2,8  100
f 210 67 14 291

Okul Müdürleri   
% 72,2 23 4,8 100
f 447 138 15 600Okul Müdür 

Yardımcıları  % 74,5 23 2,5 100
f 1617 611 85 2313Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 69,9 26,4 3,7 100
f 797 271 59 1127

Öğrenci Velileri  
% 70,7 24 5,2 100
f 780 351 143 1274

6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 
% 61,2 27,6 11,2  100

       

 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %58,9’u, okul müdürleri, müdür yardımcıları 

ve öğretmenlerin %71,0’u, öğrenci velilerinin %70,7’si, öğrencilerin %61,2’si 

“15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların gizliliğinin 

korunmasına yönelik önlemler alınması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin 

ortalaması %65,4’tür.  

Bu alt boyuta okul müdürleri ve okul müdür yardımcılarının diğer gruplardan daha 

fazla oranda “Kesinlikle dikkate alınmalı” yönünde görüş bildirmeleri dikkat çekicidir.  
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Tablo 4.25. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “16. Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine 
yönelik yapılan planlamaların uygulanışı ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi 
ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları vb.)” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam
f 12 3 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80 20 0  100
f 84 50 4 138İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 60,9 36,2 2,9  100
f 75 71 5 151İlköğretim 

Müfettişleri  % 49,7 47 3,3  100
f 114 56 6 176İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 64,8 31,8 3,4  100
f 277 93 6 376İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 73,7 24,7 1,6  100
f 59 12 1 72İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 81,9 16,7 1,4  100
f 214 74 3 291

Okul Müdürleri   
% 73,5 25,4 1 100
f 448 142 12 602Okul Müdür 

Yardımcıları  % 74,4 23,6 2 100
f 1823 431 65 2319Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 78,6 18,6 2,8 100
f 923 167 41 1131

Öğrenci Velileri  
% 81,6 14,8 3,6 100
f 1025 160 87 12726,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 80,6 12,6 6,8  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %66,9’u, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %77,4’ü, öğrenci velilerinin %81,6’sı, öğrencilerin %80,6’sı “16. 

Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan planlamaların 

uygulanışı ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, yönlendirme 

çalışmaları vb.)” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması 

%76,6’dır.  

Bu alt boyuta grupların daha fazla dikkate alınması yönünde bildirdikleri görüş 

açık uçlu soruya verdikleri cevaplarla örtüşmektedir.  
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Tablo 4.26. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “17. Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine 
yönelik stratejilerin uygulanması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 11 2 1 14 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 78,6 14,3 7,1  100 
f 90 43 4 137 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 65,7 31,4 2,9  100 
f 100 48 2 150 İlköğretim 

Müfettişleri  % 66,7 32 1,3  100 
f 120 53 4 177 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 67,8 29,9 2,3  100 
f 292 82 2 376 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 77,7 21,8 ,5  100 
f 55 17 0 72 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 76,4 23,6 0  100 
f 235 51 3 289 

Okul Müdürleri   
% 81,3 17,6 1 100 
f 461 131 10 602 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 76,6 21,8 1,7 100 
f 1842 426 46 2314 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 79,6 18,4 2 100 
f 895 189 42 1126 

Öğrenci Velileri  % 79,5 16,8 3,7 100 
f 937 254 84 1275 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 73,5 19,9 6,6  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %72,1’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %79,2’si, öğrenci velilerinin %79,5’i, öğrencilerin %73,5’i “17. 

Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin uygulanması” 

maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle 

dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %76,0’dır. 

Bu alt boyutla ilgili olarak il millî eğitim müdür yardımcıları, ilköğretim 

müfettişleri ve ilçe millî eğitim müdürlerinin %70’in altında “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde görüş bildirmeleri dikkat çekicidir. Ancak grupların çoğunluğunun 

bu alt boyutla ilgili görüşü açık uçlu soruya verdikleri cevaplarla örtüşmektedir.   
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Tablo 4.27. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “18.Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka 
kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları” Alt Boyutuyla İlgili 
Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam 
f 11 4 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 73,3 26,7 0  100
f 66 65 6 137İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 48,2 47,4 4,4  100
f 62 86 3 151İlköğretim 

Müfettişleri  % 41,1 57,0 2  100
f 75 95 7 177İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 42,4 53,7 4  100
f 198 170 8 376İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 52,7 45,2 2,1  100
f 38 34 0 72İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 52,8 47,2 0  100
f 164 122 5 291

Okul Müdürleri   
% 56,4 41,9 1,7 100
f 340 252 13 605Okul Müdür 

Yardımcıları  % 56,2 41,7 2,1 100
f 1294 939 73 2306Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 56,1 40,7 3,2 100
f 717 357 51 1125

Öğrenci Velileri  
% 63,7 31,7 4,5 100
f 707 448 109 12646,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 55,9 35,4 8,6  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %48,5’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %56,2’si, öğrenci velilerinin %63,7’si, öğrencilerin %55,9’u “18. 

Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve kuruluşlarla yapılan iş 

birlikleri ve sonuçları    “ maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması 

%56,0’dır.  

Bu alt boyutla ilgili olarak grupların  %60’ın altında “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.”yönünde görüş bildirmeleri başka kurumlarla okulların iş birliği konusunda 

bilgi vermesi açısından anlamlıdır. 
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Tablo 4.28. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “19. e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak 
kullanılması (ders çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, 
veli bilgileri, duyurular vb.)” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam 
f 10 4 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 66,7 26,7 6,7  100 
f 89 44 5 138 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 64,5 31,9 3,6  100 

f 94 55 2 151 İlköğretim 
Müfettişleri  % 62,3 36,4 1,3  100 

f 123 49 5 177 İlçe Millî Eğitim 
Müdürleri  % 69,5 27,7 2,8  100 

f 272 98 4 374 İlçe Millî Eğitim 
Şube Müdürleri  % 72,7 26,2 1,1  100 

f 56 15 1 72 İl Millî Eğitim Şube 
Müdürleri  % 77,8 20,8 1,4  100 

f 222 61 8 291 
Okul Müdürleri   

% 76,3 21 2,7 100 
f 466 125 12 603 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 77,3 20,7 2,0 100 
f 1529 714 75 2318 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 66 30,8 3,2 100 
f 880 198 56 1134 

Öğrenci Velileri  
% 77,6 17,5 4,9 100 
f 960 212 102 1274 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 75,4 16,6 8 100 

 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %69,5’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları 

ve öğretmenlerin %69’u, öğrenci velilerinin %77,6’sı, öğrencilerin %75,4’ü “19. e-okul 

sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması (ders çizelgeleri, sınav 

tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli bilgileri, duyurular vb.)” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %78,8’dir.  

Bu alt boyutla ilgili olarak veli ve öğrenci görüşlerinin yüzdelik olarak diğer 

gruplardan fazla olması dikkat çekicidir. 
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Tablo 4.29. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “20.Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya 
kayıtlı olmayan okul çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı planlamaların 
uygulanması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam
f 10 5 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 66,7 33,3 0  100
f 75 57 5 137İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 54,7 41,6 3,6  100
f 82 60 9 151İlköğretim 

Müfettişleri  % 54,3 39,7 6  100
f 116 58 2 176İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 65,9 33,0 1,1  100
f 254 112 10 376İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 67,6 29,8 2,7  100
f 44 25 3 72İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 61,1 34,7 4,2  100
f 194 92 5 291

Okul Müdürleri   
% 66,7 31,6 1,7 100
f 378 205 21 604Okul Müdür 

Yardımcıları  % 62,6 33,9 3,5 100
f 1342 884 86 2312Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 58 38,2 3,7 100
f 750 307 70 1127

Öğrenci Velileri  
% 66,5 27,2 6,2 100
f 832 326 115 12736,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 65,4 25,6 9 100

 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %62,7’si, okul müdürleri, müdür yardımcıları 

ve öğretmenlerin %59,7’si, öğrenci velilerinin %66,5’i, öğrencilerin %65,4’ü “20. 

Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul çağındaki 

çocukları okula kayıt etmede yaptığı planlamaların uygulanması” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate 

alınmalı” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %64,8’dir.  
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Tablo 4.30. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “21.okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının 
düzenli olarak takip edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması” Alt Boyutuyla 
İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam 
f 12 2 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80 13,3 6,7  100 
f 105 29 4 138 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 76,1 21 2,9  100 
f 112 38 1 151 İlköğretim 

Müfettişleri  % 74,2 25,2 ,7  100 
f 149 25 2 176 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 84,7 14,2 1,1  100 
f 316 56 1 373 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 84,7 15,0 ,3  100 
f 55 16 1 72 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 76,4 22,2 1,4  100 
f 238 50 3 291 

Okul Müdürleri   
% 81,8 17,2 1,0 100 
f 479 109 17 605 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 79,2 18 2,8 100 
f 1904 354 60 2318 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 82,1 15,3 2,6 100 
f 918 153 58 1129 

Öğrenci Velileri  
% 81,3 13,6 5,1 100 
f 936 211 123 1270 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 73,7 16,6 9,7  100 
 

 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %81 ’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %81,5’i, öğrenci velilerinin %81,3’’ü, öğrencilerin %73,7’si “21. Okul 

yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip edilmesi ve ilgillere 

bilgilendirme yapılması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması 

%79,3’tür.  

Grupların %75 ve üzerinin bu alt boyutla ilgili olarak “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.”yönünde görüş vermeleri öğrenci devamsızlıklarının ilgililere bildirilmesinin 

önemini vurgular niteliktedir. 
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Tablo 4.31. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “22. Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların 
kazandırılmasına yönelik önlemler alınması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam
f 14 0 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 0 6,7  100
f 109 35 1 145İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 75,2 24,1 0,7  100
f 152 26 3 181İlköğretim 

Müfettişleri  % 84 14,4 1,7  100
f 150 45 3 198İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 75,8 22,7 1,5  100
f 340 102 6 448İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 75,9 22,8 1,3  100
f 54 19 2 75İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 72 25,3 2,7  100
f 228 63 3 294

Okul Müdürleri   
% 77,6 21,4 1 100
f 464 139 10 613Okul Müdür 

Yardımcıları  % 75,7 22,7 1,6 100
f 1714 560 50 2324Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 73,8 24,1 2,2 100
f 878 214 38 1130

Öğrenci Velileri  
% 77,7 18,9 3,4 100
f 834 360 75 12696,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 65,7 28,4 5,9  100

 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %77,1’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları 

ve öğretmenlerin %74,5’i, öğrenci velilerinin %77,7’si, öğrencilerin %65,7’si “22. 

Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların kazandırılmasına yönelik önlemler 

alınması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %73,7’dir.  

Öğrenci grubunun diğer gruplardan daha az oranda bu alt boyuta “Kesinlikle 

dikkate alınmalı.”yönünde görüş bildirmesi dikkat çekicidir. Bu durum öğrencilerin 

kazanımlarla ilgili bilgilerinin az olduğunu düşündürebilir. 
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Tablo 4.32. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “23. Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, 
veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin yansıtılması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 12 3 0 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80 20 0  100 
f 71 73 1 145 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 49 50,3 0,7  100 
f 101 76 4 181 İlköğretim 

Müfettişleri  % 55,8 42 2,2  100 
f 115 79 4 198 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 58,1 39,9 2  100 
f 260 181 6 447 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 58,2 40,5 1,3  100 
f 43 31 1 75 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 57,3 41,3 1,3  100 
f 171 119 4 294 

Okul Müdürleri   
% 58,2 40,5 1,4 100 
f 356 249 8 613 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 58,1 40,6 1,3 100 
f 1341 911 76 2328 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 57,6 39,1 3,3 100 
f 757 324 51 1132 

Öğrenci Velileri  
% 66,9 28,6 4,5 100 
f 545 394 81 1020 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 53,4 38,6 7,9  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %56,7’si, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %57,7’si, öğrenci velilerinin %66,9’u, öğrencilerin %53,4’ü “23. 

Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve mezun 

görüşlerinin yansıtılması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması 

%58,6’dır. 

İl millî eğitim müdürleri dışındaki grupların %60 ve altındakilerin bu görüşe 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.”yönünde görüş vermeleri dikkat çekicidir.  
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Tablo 4.33. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “24. Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır 
bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları” 
Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 11 4 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 73,3 26,7 0  100
f 79 61 4 144İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 54,9 42,4 2,8  100
f 145 33 3 181İlköğretim 

Müfettişleri  % 80,1 18,2 1,7  100
f 108 83 7 198İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 54,5 41,9 3,5  100
f 292 150 5 447İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 65,3 33,6 1,1  100
f 50 23 2 75İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 66,7 30,7 2,7  100
f 203 87 4 294

Okul Müdürleri   
% 69,0 29,6 1,4 100
f 429 175 10 614Okul Müdür 

Yardımcıları  % 69,9 28,5 1,6 100
f 1727 546 42 2315Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 74,6 23,6 1,8 100
f 817 272 40 1129

Öğrenci Velileri  
% 72,4 24,1 3,5 100
f 794 381 91 12666,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 62,7 30,1 7,2  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %64,6 ’sı, okul müdürleri, müdür yardımcıları 

ve öğretmenlerin %73,1’i, öğrenci velilerinin %72,4’ü, öğrencilerin %62,7’si “24. Her 

sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine 

yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları ” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin 

ortalaması %68,2’dir.  

İlköğretim müfettişlerinin %80’inin bu alt boyuta “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.”yönünde görüş vermeleri denetimle ilgili olabilir. 
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Tablo 4.34. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “25. Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren 
dosyanın ilgililerle paylaşılması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam 
f 9 6 0 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 60 40 0  100 
f 70 70 4 144 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 48,6 48,6 2,8  100 
f 105 70 6 181 İlköğretim 

Müfettişleri  % 58 38,7 3,3  100 
f 106 89 3 198 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 53,5 44,9 1,5  100 
f 264 169 13 446 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 59,2 37,9 2,9  100 
f 45 28 2 75 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 60 37,3 2,7  100 
f 151 134 8 293 

Okul Müdürleri   
% 51,5 45,7 2,7 100 
f 355 235 22 612 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 58 38,4 3,6 100 
f 1301 942 74 2317 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 56,2 40,7 3,2 100 
f 763 315 53 1131 

Öğrenci Velileri  
% 67,5 27,9 4,7 100 
f 802 344 118 1264 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 63,4 27,2 9,3  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %56,6’sı, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %56,1’i, öğrenci velilerinin %67,5’i, öğrencilerin %63,4’ü “25. 

Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle paylaşılması ” 

maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle 

dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %68,2’dir.  

Öğrenci velilerinin diğer gruplardan farklı düşünmeleri dikkat çekicidir. Bu durum 

velilerin öğrencilerinin akademik durumlarıyla ilgili bilgi edinme istekleriyle ilgili 

olabilir. 
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Tablo 4.35. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “26. Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına 
göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi” 
Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 13 1 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 86,7 6,7 6,7  100
f 101 39 3 143İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 70,6 27,3 2,1  100
f 154 20 6 180İlköğretim 

Müfettişleri  % 85,6 11,1 3,3  100
f 154 40 3 197İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 78,2 20,3 1,5  100
f 368 75 4 447İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 82,3 16,8 0,9  100
f 55 19 1 75İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 73,3 25,3 1,3  100
f 228 63 3 294

Okul Müdürleri   
% 77,6 21,4 1,0 100
f 469 134 10 613Okul Müdür 

Yardımcıları  % 76,5 21,9 1,6 100
f 1823 457 43 2323Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 78,5 19,7 1,9 100
f 854 230 45 1129

Öğrenci Velileri  
% 75,6 20,4 4 100
f 886 302 83 12716,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 69,7 23,8 6,5  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %79,9’u, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %78,0’ı, öğrenci velilerinin %75,6’sı, öğrencilerin %69,7’si “26. 

Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri 

planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin 

ortalaması %75,8’dir.  

Bu alt boyutla ilgili görüşlerde öğrencilerle diğer grupların farklı düşündükleri 

görülmektedir. Bu farklılığın nedeni diğer grupların öğrenci adına karar vermeleriyle 

ilgili olabilir. 

 



 
 

 

62 

Tablo 4.36. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “27.Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin 
etkililiğinin değerlendirilmesi” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 11 4 0 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 73,3 26,7 0  100 
f 83 59 1 143 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 58 41,3 0,7  100 
f 133 42 6 181 İlköğretim 

Müfettişleri  % 73,5 23,2 3,3  100 
f 122 69 5 196 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 62,2 35,2 2,6  100 
f 300 138 10 448 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 67 30,8 2,2  100 
f 47 27 1 75 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 62,7 36 1,3  100 
f 196 92 5 293 

Okul Müdürleri   
% 66,9 31,4 1,7 100 
f 391 206 15 612 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 63,9 33,7 2,5 100 
f 1397 845 79 2321 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 60,2 36,4 3,4 100 
f 794 286 43 1123 

Öğrenci Velileri  
% 70,7 25,5 3,8 100 
f 815 356 95 1266 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 64,4 28,1 7,5  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %65,8’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %61,5’i, öğrenci velilerinin %70,7’si, öğrencilerin %64,4’ü “27. 

Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi ” 

maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle 

dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %65,6’dır.  
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Tablo 4.37. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “28. Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik 
etkinlik yapılması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam
f 11 4 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 73,3 26,7 0  100
f 89 51 5 145İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 61,4 35,2 3,4  100
f 104 71 4 179İlköğretim 

Müfettişleri  % 58,1 39,7 2,2  100
f 111 81 5 197İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 56,3 41,1 2,5  100
f 301 136 10 447İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 67,3 30,4 2,2  100
f 51 24 0 75İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 68 32 0  100
f 206 82 5 293

Okul Müdürleri   
% 70,3 28 1,7 100
f 429 174 8 611Okul Müdür 

Yardımcıları  % 70,2 28,5 1,3 100
f 1579 685 58 2322Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 68 29,5 2,5 100
f 815 271 46 1132

Öğrenci Velileri  
% 72 23,9 4,1 100
f 858 314 101 12736,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 67,4 24,7 7,9  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %63’ü, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %68,6’sı, öğrenci velilerinin %72’si öğrencilerin %67,4’ü “28. 

Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %67,5’tir.  

Bu alt boyutla ilgili olarak ilköğretim müfettişlerinin ve ilçe millî eğitim 

müdürlerinin %60’nın bu görüşe “Kesinlikle dikkate alınmalı.”yönünde görüş 

bildirmeleri dikkat çekicidir.  
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Tablo 4.38. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “29. Öğrenme materyallerinin öğrencinin öğrenme 
becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmasının sağlanması” Alt Boyutuyla İlgili 
Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 13 1 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 86,7 6,7 6,7  100 
f 120 24 1 145 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 82,8 16,6 0,7  100 
f 148 27 4 179 İlköğretim 

Müfettişleri  % 82,7 15,1 2,2  100 
f 164 29 4 197 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 83,2 14,7 2  100 
f 379 59 3 441 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 85,9 13,4 0,7  100 
f 64 10 0 74 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 86,5 13,5 0  100 
f 248 44 2 294 

Okul Müdürleri   
% 84,4 15,0 0,7 100 
f 510 95 8 613 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 83,2 15,5 1,3 100 
f 1959 299 48 2306 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 85 13,0 2,1 100 
f 881 197 44 1122 

Öğrenci Velileri  
% 78,5 17,6 3,9 100 
f 933 257 80 1270 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 73,5 20,2 6,3  100 
 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %84,5’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %84,6’sı, öğrenci velilerinin %78,5’i, öğrencilerin %73,5’i “29. 

Öğrenme materyallerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde 

kullanılmasının sağlanması ” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması 

%80,2’dir.  
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Tablo 4.39. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “30. Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin 
öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılması” Alt Boyutuyla İlgili 
Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 14 1 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 6,7 0  100
f 117 25 2 144İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 81,3 17,4 1,4  100
f 152 23 6 181İlköğretim 

Müfettişleri  % 84 12,7 3,3  100
f 168 24 5 197İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 85,3 12,2 2,5  100
f 384 56 6 446İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 86,1 12,6 1,3  100
f 61 13 1 75İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 81,3 17,3 1,3  100
f 246 45 3 294

Okul Müdürleri   
% 83,7 15,3 1,0 100
f 511 97 6 614Okul Müdür 

Yardımcıları  % 83,2 15,8 1 100
f 1934 349 40 2323Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 83,3 15,0 1,7 100
f 888 195 46 1129

Öğrenci Velileri  
% 78,7 17,3 4,1 100
f 938 266 63 12676,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 74 21 5 100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %84,7’si, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %83,3’ü, öğrenci velilerinin %78,7’si, öğrencilerin %74’ü “30. Bilgi 

iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek 

şekilde kullanılması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması 

%80,1’dir.  
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Tablo 4.40. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “31. Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme 
raporlarına dayalı olarak stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, ilçe 
düzeyinde)” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam 
f 12 3 0 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80 20 0  100 
f 101 41 3 145 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 69,7 28,3 2,1  100 
f 111 65 5 181 İlköğretim 

Müfettişleri  % 61,3 35,9 2,8  100 
f 138 55 5 198 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 69,7 27,8 2,5  100 
f 312 129 6 447 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 69,8 28,9 1,3  100 
f 54 20 1 75 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 72 26,7 1,3  100 
f 210 81 3 294 

Okul Müdürleri   
% 71,4 27,6 1 100 
f 413 188 13 614 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 67,3 30,6 2,1 100 
f 1550 719 54 2323 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 66,7 31,0 2,3 100 
f 790 286 51 1127 

Öğrenci Velileri  
% 70,1 25,4 4,5 100 
f 794 383 91 1268 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 62,6 30,2 7,2  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %68,6’sı, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %67,3’ü, öğrenci velilerinin %70,1’i, öğrencilerin %62,6’sı “31. Genel 

ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı olarak stratejiler 

geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, ilçe düzeyinde)” maddesine “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup 

görüşlerinin ortalaması %67,1’dir.  

İl millî eğitim müdürlerinin “Kesinlikle dikkate alınmalı.”görüşüne yüksek oranda 

katılmaları dikkat çekicidir. 
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Tablo 4.41. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “32. Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, programların 
amaç/kazanım/beceri ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak 
planlanması ve uygulanması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 13 2 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 86,7 13,3 0  100
f 104 39 2 145İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 71,7 26,9 1,4  100
f 146 31 3 180İlköğretim 

Müfettişleri  % 81,1 17,2 1,7  100
f 146 44 7 197İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 74,1 22,3 3,6  100
f 347 92 4 443İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 78,3 20,8 ,9  100
f 54 21 0 75İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 72 28 0  100
f 240 50 4 294

Okul Müdürleri   
% 81,6 17 1,4 100
f 472 132 10 614Okul Müdür 

Yardımcıları  % 76,9 21,5 1,6 100
f 1813 467 47 2327Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 77,9 20,1 2 100
f 817 270 45 1132

Öğrenci Velileri  
% 72,2 23,9 4 100
f 914 274 82 12706,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 72 21,6 6,5  100
 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %76,8’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %78,1’i, öğrenci velilerinin %72,2’si, öğrencilerin %72’si “32. Ölçme-

değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri ve öğrencilerin 

bireysel özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve uygulanması” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %74,7’dir.  
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Tablo 4.42. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “33.Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız 
kurumlar tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre 
önlemler alınması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam 
f 11 4 0 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 73,3 26,7 0  100 
f 84 53 8 145 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 57,9 36,6 5,5  100 
f 91 80 10 181 İlköğretim 

Müfettişleri  % 50,3 44,2 5,5  100 
f 114 73 11 198 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 57,6 36,9 5,6  100 
f 264 167 16 447 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 59,1 37,4 3,6  100 
f 51 22 2 75 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 68 29,3 2,7  100 
f 194 93 7 294 

Okul Müdürleri   
% 66 31,6 2,4 100 
f 430 172 12 614 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 70,0 28 2 100 
f 1674 585 67 2326 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 72 25,2 2,9 100 
f 835 233 59 1127 

Öğrenci Velileri  
% 74,1 20,7 5,2 100 
f 932 248 94 1274 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 73,2 19,5 7,4  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %58’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %71,1’i, öğrenci velilerinin %74,1’i, öğrencilerin %73,2’si “33. 

Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar tarafından belirlemeye 

yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre önlemler alınması” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %69,1’dir.  

İl millî eğitim müdür yardımcılarının, ilköğretim müfettişlerinin, ilçe millî eğitim 

müdürlerinin diğer gruplardan daha az oranda bu alt boyuta “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde görüş bildirmeleri dikkat çekicidir.  
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Tablo 4.43. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “34.Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler 
geliştirilmesi” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam
f 12 3 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80 20 0  100
f 106 36 3 145İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 73,1 24,8 2,1  100
f 142 36 3 181İlköğretim 

Müfettişleri  % 78,5 19,9 1,7  100
f 159 31 8 198İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80,3 15,7 4  100
f 347 95 5 447İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 77,6 21,3 1,1  100
f 62 13 0 75İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 82,7 17,3 0  100
f 242 49 3 294

Okul Müdürleri   
% 82,3 16,7 1 100
f 491 114 8 613Okul Müdür 

Yardımcıları  % 80,1 18,6 1,3 100
f 1833 441 51 2325Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 78,8 19 2,2 100
f 867 222 41 1130

Öğrenci Velileri  
% 76,7 19,6 3,6 100
f 908 309 64 12816,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 70,9 24,1 5 100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %78’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %79,4’ü, öğrenci velilerinin %76,7’si, öğrencilerin %70,9’u “34. Ölçme 

ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi” maddesine “Kesinlikle 

dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde 

grup görüşlerinin ortalaması %76,2’dir.  

Öğrencilerin bu alt boyutla ilgili olarak “Kesinlikle dikkate alınmalı.”görüşüne 

diğer gruplardan daha az oranda katılmaları dikkat çekicidir.  
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Tablo 4.44. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “35. Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının 
tanımlanması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 11 4 0 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 73,3 26,7 0  100 
f 76 64 4 144 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 52,8 44,4 2,8  100 
f 98 77 3 178 İlköğretim 

Müfettişleri  % 55,1 43,3 1,7  100 
f 98 92 4 194 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 50,5 47,4 2,1  100 
f 274 168 3 445 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 61,6 37,8 0,7  100 
f 46 27 2 75 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 61,3 36,0 2,7  100 
f 198 88 4 290 

Okul Müdürleri   
% 68,3 30,3 1,4 100 
f 412 190 8 610 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 67,5 31,1 1,3 100 
f 1497 756 52 2305 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 64,9 32,8 2,3 100 
f 786 272 47 1105 

Öğrenci Velileri  
% 71,1 24,6 4,3 100 
f 846 363 72 1281 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 66 28,3 5,6  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %57,4’ü, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %65,7’si, öğrenci velilerinin %71,1’i, öğrencilerin %66’sı “35. 

Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının tanımlanması” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %65’tir.  
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Tablo 4.45. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “36.Akademik Başarı Dışında Öğrenci Başarısını Gösteren 
Diğer Hususlarla (spor, müzik, münazara vb.) İlgili Etkinlikler Yapılması ve 
Stratejiler Geliştirilmesi” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 11 3 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 73,3 20 6,7  100
f 89 52 3 144İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 61,8 36,1 2,1  100
f 139 40 2 181İlköğretim 

Müfettişleri  % 76,8 22,1 1,1  100
f 137 55 4 196İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 69,9 28,1 2  100
f 337 103 5 445İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 75,7 23,1 1,1  100
f 54 19 1 74İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 73 25,7 1,4  100
f 235 56 3 294

Okul Müdürleri   
% 79,9 19,0 1 100
f 447 152 12 611Okul Müdür 

Yardımcıları  % 73,2 24,9 2 100
f 1755 517 46 2318Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 75,7 22,3 2,0 100
f 796 257 58 1111

Öğrenci Velileri  
% 71,6 23,1 5,2 100
f 906 299 79 12846,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 70,6 23,3 6,2  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %72,7’si, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %75,6’sı, öğrenci velilerinin %71,6’sı, öğrencilerin %70,6 “36. 

Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren diğer hususlarla (spor, müzik, 

münazara vb.) ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi ” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %72,6’dır.  
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Tablo 4.46. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “37.Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara 
vb.) okulun devam etmekte olan gelişmesine katkısı” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 11 3 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 73,3 20 6,7  100 
f 77 63 5 145 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 53,1 43,4 3,4  100 
f 106 73 2 181 İlköğretim 

Müfettişleri  % 58,6 40,3 1,1  100 
f 114 79 5 198 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 57,6 39,9 2,5  100 
f 272 170 5 447 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 60,9 38 1,1  100 
f 46 28 1 75 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 61,3 37,3 1,3  100 
f 199 90 4 293 

Okul Müdürleri   
% 67,9 30,7 1,4 100 
f 401 195 16 612 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 65,5 31,9 2,6 100 
f 1632 634 53 2319 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 70,4 27,3 2,3 100 
f 724 346 54 1124 

Öğrenci Velileri  
% 64,4 30,8 4,8 100 
f 773 397 109 1279 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 60,4 31 8,5  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %59’u, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %69,2’si, öğrenci velilerinin %64,4’ü, öğrencilerin %60,4’ü “37. 

Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) okulun devam etmekte olan 

gelişmesine katkısı” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması 

%63,2’dir.  
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Tablo 4.47. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “38.Sınıf Öğrencileri ve Okul Düzeyinde Yapılan Rehberlik 
Faaliyetlerinin Etkililiği” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 12 2 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80 13,3 6,7  100
f 113 29 2 144İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 78,5 20,1 1,4  100
f 148 29 4 181İlköğretim 

Müfettişleri  % 81,8 16,0 2,2  100
f 159 35 4 198İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80,3 17,7 2  100
f 382 62 4 448İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 85,3 13,8 0,9  100
f 59 15 1 75İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 78,7 20 1,3  100
f 262 31 1 294

Okul Müdürleri   
% 89,1 10,5 0,3 100
f 489 108 16 613Okul Müdür 

Yardımcıları  % 79,8 17,6 2,6 100
f 1788 473 57 2318Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 77,1 20,4 2,5 100
f 828 253 44 1125

Öğrenci Velileri  
% 73,6 22,5 3,9 100
f 852 334 95 12816,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 66,5 26,1 7,4  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %82,3’ü, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %78,7’si, öğrenci velilerinin %73,6’sı, öğrencilerin %66,5’i “38.Sınıf 

Öğrencileri ve okul düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %75,2’dir.  
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Tablo 4.48. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “39.Okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe 
yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar 
yapması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 13 1 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 86,7 6,7 6,7  100
f 109 33 2 144İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 75,7 22,9 1,4  100
f 139 39 3 181İlköğretim 

Müfettişleri  % 76,8 21,5 1,7  100
f 154 37 5 196İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 78,6 18,9 2,6  100
f 375 68 3 446İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 84,1 15,2 ,7  100
f 61 13 1 75İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 81,3 17,3 1,3  100
f 232 57 3 292

Okul Müdürleri   
% 79,5 19,5 1 100
f 462 134 13 609Okul Müdür 

Yardımcıları  % 75,9 22,0 2,1 100
f 1789 485 44 2318Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 77,2 20,9 1,9 100
f 881 190 50 1121

Öğrenci Velileri  
% 78,6 17 4,5 100
f 935 258 84 12776,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 73,2 20,2 6,6  100
       

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %80,5’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %77,1’i, öğrenci velilerinin %78,6’sı, öğrencilerin %73,2’si “39.Okulda, 

öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin 

gelişmesine yönelik çalışmalar yapması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin 

ortalaması %75,8’dir.  

 



 
 

 

75

Tablo 4.49. İl- İlçe MEM Yöneticileri, okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “40. Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-
öğretim süreçlerine uyum ve katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar 
yapılması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 13 1 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 86,7 6,7 6,7  100
f 116 26 2 144İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 80,6 18,1 1,4  100
f 143 34 4 181İlköğretim 

Müfettişleri  % 79 18,8 2,2  100
f 170 23 4 197İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 86,3 11,7 2  100
f 372 71 4 447İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 83,2 15,9 0,9  100
f 66 8 1 75İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 88 10,7 1,3  100
f 238 53 3 294

Okul Müdürleri   
% 81 18 1 100
f 469 129 13 611Okul Müdür 

Yardımcıları  % 76,8 21,1 2,1 100
f 1855 417 50 2322Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 79,9 18 2,2 100
f 882 193 53 1128

Öğrenci Velileri  
% 78,2 17,1 4,7 100
f 929 277 73 12796,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 72,6 21,7 5,7  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %83,1’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %78,2’si, öğrenci velilerinin %78,2’si, öğrencilerin %72,6’sı “40. Özel 

eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim süreçlerine uyum ve katılımlarının 

sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin 

ortalaması %78’dir.  
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Tablo 4.50. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “41. Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma 
oranı ve bu etkinliklerin değerlendirilmesi” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam 
f 11 3 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 73,3 20 6,7  100 
f 85 58 2 145 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 58,6 40 1,4  100 
f 125 52 4 181 İlköğretim 

Müfettişleri  % 69,1 28,7 2,2  100 
f 121 72 5 198 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 61,1 36,4 2,5  100 
f 299 138 8 445 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 67,2 31 1,8  100 
f 52 23 0 75 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 69,3 30,7 0  100 
f 214 77 3 294 

Okul Müdürleri   
% 72,8 26,2 1,0 100 
f 427 174 12 613 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 69,7 28,4 2 100 
f 1643 635 45 2323 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 70,7 27,3 1,9 100 
f 781 309 44 1134 

Öğrenci Velileri  
% 68,9 27,2 3,9 100 
f 838 352 96 1286 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 65,2 27,4 7,5  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %65,4’ü, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %70,7’si, öğrenci velilerinin %68,9’u, öğrencilerin %65,2’si “41. Sosyal, 

sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu etkinliklerin 

değerlendirilmesi” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması 

%67,5’tir.  
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Tablo 4.51. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “42. Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve 
gelişim ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler alınması” Alt Boyutuyla İlgili 
Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 13 1 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 86,7 6,7 6,7  100
f 105 38 2 145İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 72,4 26,2 1,4  100
f 143 35 2 180İlköğretim 

Müfettişleri  % 79,4 19,4 1,1  100
f 160 34 4 198İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80,8 17,2 2  100
f 369 78 1 448İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 82,4 17,4 ,2  100
f 58 16 1 75İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 77,3 21,3 1,3  100
f 248 41 5 294

Okul Müdürleri   
% 84,4 13,9 1,7 100
f 486 118 9 613Okul Müdür 

Yardımcıları  % 79,3 19,2 1,5 100
f 1887 392 45 2324Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 81,2 16,9 1,9 100
f 908 176 46 1130

Öğrenci Velileri  
% 80,4 15,6 4,1 100
f 981 217 87 12856,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 76,3 16,9 6,8  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %79,9’u, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %81,1’i, öğrenci velilerinin %80,4’ü, öğrencilerin %76,3’ü “42. Eğitim-

öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamasına 

yönelik önlemler alınması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması 

%79,4’tür.  
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 Tablo 4.52. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “43.Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-
çevre iş birliğinin gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması” Alt Boyutuyla 
İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 12 3 0 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80,0 20 0  100 
f 100 42 2 144 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 69,4 29,2 1,4  100 
f 138 39 4 181 İlköğretim 

Müfettişleri  % 76,2 21,5 2,2  100 
f 153 40 4 197 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 77,7 20,3 2  100 
f 354 91 3 448 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 79 20,3 0,7  100 
f 56 18 1 75 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 74,7 24 1,3  100 
f 227 62 5 294 

Okul Müdürleri   
% 77,2 21,1 1,7 100 
f 461 142 9 612 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 75,3 23,2 1,5 100 
f 1701 573 51 2325 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 73,2 24,6 2,2 100 
f 830 253 46 1129 

Öğrenci Velileri  
% 73,5 22,4 4,1 100 
f 857 334 93 1284 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 66,7 26 7,2  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %76,7’si, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %73,9’u, öğrenci velilerinin %73,5’i, öğrencilerin %66,7’si “43. Eğitim-

öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin gerçekleşmesine 

yönelik uygulamalar yapılması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde 

görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin 

ortalaması %72,7’dir.  
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 Tablo 4.53. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “44. Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma 
sunulması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 12 3 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80 20 0  100
f 85 59 1 145İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 58,6 40,7 0,7  100
f 122 56 3 181İlköğretim 

Müfettişleri  % 67,4 30,9 1,7  100
f 121 70 6 197İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 61,4 35,5 3  100
f 292 146 9 447İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 65,3 32,7 2  100
f 49 25 1 75İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 65,3 33,3 1,3  100
f 208 77 9 294

Okul Müdürleri   
% 70,7 26,2 3,1 100
f 407 183 21 611Okul Müdür 

Yardımcıları  % 66,6 30 3,4 100
f 1532 729 58 2319Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 66,1 31,4 2,5 100
f 766 306 54 1126

Öğrenci Velileri  
% 68 27,2 4,8 100
f 817 370 96 12836,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 63,7 28,8 7,5  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %64,2’si, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %66,6’sı, öğrenci velilerinin %68,0’ı, öğrencilerin %63,7’si “44. 

Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması” maddesine “Kesinlikle 

dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde 

grup görüşlerinin ortalaması %65,6’dır.  

İl millî eğitim müdürlerinin diğer gruplardan daha fazla oranda bu alt boyutun 

dikkate alınmasını istemeleri dikkat çekicidir.  
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Tablo 4. 54. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “45. Okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme 
öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip önlemler alınması” Alt Boyutuyla İlgili 
Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam 
f 13 2 0 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 86,7 13,3 0  100 
f 82 56 2 140 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 58,6 40 1,4  100 
f 107 41 3 151 İlköğretim 

Müfettişleri  % 70,9 27,2 2  100 
f 136 39 3 178 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 76,4 21,9 1,7  100 
f 271 106 3 380 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 71,3 27,9 0,8  100 
f 49 23 1 73 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 67,1 31,5 1,4  100 
f 214 73 1 288 

Okul Müdürleri   
% 74,3 25,3 0,3 100 
f 429 167 7 603 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 71,1 27,7 1,2 100 
f 1666 604 37 2307 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 72,2 26,2 1,6 100 
f 760 299 54 1113 

Öğrenci Velileri  
% 68,3 26,9 4,9 100 
f 842 356 85 1283 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 65,6 27,7 6,6  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %70,2’si, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %72,2’si, öğrenci velilerinin %68,3’ü, öğrencilerin %65,6’sı “45.Okulun 

çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip 

önlemler alınması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş 

bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması 

%69’dur.  

İl millî eğitim müdürlerinin bu alt boyutla ilgili olarak da diğer gruplardan daha 

fazla oranda “Kesinlikle dikkate alınmalı.”görüşüne katılmaları okulun, çevre tarafından 

eğitim için kullanılması gerektiğini düşündürmektedir.  
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Tablo 4.55. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “46. Okul çevresinin okula katkısının sağlanması” Alt 
Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam
f 14 1 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 6,7 0  100
f 89 49 2 140İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 63,6 35 1,4  100
f 108 39 4 151İlköğretim 

Müfettişleri  % 71,5 25,8 2,6  100
f 143 31 4 178İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80,3 17,4 2,2  100
f 290 88 1 379İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 76,5 23,2 0,3  100
f 48 25 0 73İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 65,8 34,2 0  100
f 240 46 2 288

Okul Müdürleri   
% 83,3 16 0,7 100
f 450 146 8 604Okul Müdür 

Yardımcıları  % 74,5 24,2 1,3 100
f 1620 641 46 2307Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 70,2 27,8 2 100
f 791 279 60 1130

Öğrenci Velileri  
% 70 24,7 5,3 100
f 782 380 121 12836,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 61 29,6 9,4  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %73,9’u, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %72,2’si, öğrenci velilerinin %70’i, öğrencilerin %61’i “46. Okul 

çevresinin okula katkısının sağlanması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin 

ortalaması %69,2’dir.  

İl millî eğitim müdürlerinin diğer gruplardan farklı düşünmeleri dikkat çekicidir. 
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 Tablo 4.56. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “47. Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin 
geliştirilmesi” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 12 2 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80 13,3 6,7  100 
f 126 10 3 139 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 90,6 7,2 2,2  100 

f 130 19 2 151 İlköğretim 
Müfettişleri  % 86,1 12,6 1,3  100 

f 153 16 4 173 İlçe Millî Eğitim 
Müdürleri  % 88,4 9,2 2,3  100 

f 339 31 5 375 İlçe Millî Eğitim 
Şube Müdürleri  % 90,4 8,3 1,3  100 

f 63 10 0 73 İl Millî Eğitim Şube 
Müdürleri  % 86,3 13,7 0  100 

f 259 22 1 282 
Okul Müdürleri   

% 91,8 7,8 0,4 100 
f 537 61 3 601 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 89,4 10,1 0,5 100 
f 2029 215 43 2287 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 88,7 9,4 1,9 100 
f 929 139 46 1114 

Öğrenci Velileri  
% 83,4 12,5 4,1 100 
f 957 205 79 1241 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 77,1 16,5 6,4  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %88,9’u, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %89,1’i, öğrenci velilerinin %83,4’ü, öğrencilerin %77,1’i “47. 

Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat 

alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %84,6’dır.  
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Tablo 4.57. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “48.Okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik 
önlemler alınması (Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, 
koridorlar, tuvaletler, okul bahçesi vb.) ” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 12 3 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 80 20 0  100
f 116 22 2 140İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 82,9 15,7 1,4  100

f 121 27 2 150İlköğretim 
Müfettişleri  % 80,7 18 1,3  100

f 147 26 5 178İlçe Millî Eğitim 
Müdürleri  % 82,6 14,6 2,8  100

f 328 49 1 378İlçe Millî Eğitim 
Şube Müdürleri  % 86,8 13 0,3  100

f 61 11 1 73İl Millî Eğitim Şube 
Müdürleri  % 83,6 15,1 1,4  100

f 266 21 1 288
Okul Müdürleri   

% 92,4 7,3 0,3 100
f 529 67 7 603Okul Müdür 

Yardımcıları  % 87,8 11,1 1,2 100
f 2014 238 52 2304Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 87,4 10,3 2,3 100
f 947 125 57 1129

Öğrenci Velileri  
% 83,9 11,1 5 100
f 1003 198 82 12836,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 78,2 15,4 6,4  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %84,0’ı, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %87,9’u, öğrenci velilerinin %83,9’u, öğrencilerin %78,2’si “48. Okul 

mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması (Öğrencilerin toplu 

kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, tuvaletler, okul bahçesi vb.) ” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat 

alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %83,5’tir.   

Okul müdürlerinin diğer gruplardan daha fazla oranda bu alt boyutun dikkate 

alınmasını istemeleri dikkat çekicidir.  
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 Tablo 4.58. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “49. Okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler 
alınması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 13 2 0 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 86,7 13,3 0  100 
f 101 33 6 140 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 72,1 23,6 4,3  100 

f 90 55 4 149 İlköğretim 
Müfettişleri  % 60,4 36,9 2,7  100 

f 125 49 4 178 İlçe Millî Eğitim 
Müdürleri  % 70,2 27,5 2,2  100 

f 293 83 5 381 İlçe Millî Eğitim 
Şube Müdürleri  % 76,9 21,8 1,3  100 

f 56 15 2 73 İl Millî Eğitim Şube 
Müdürleri  % 76,7 20,5 2,7  100 

f 238 49 1 288 
Okul Müdürleri   

% 82,6 17,0 0,3 100 
f 481 113 10 604 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 79,6 18,7 1,7 100 
f 1846 415 45 2306 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 80,1 18 2 100 
f 932 154 48 1134 

Öğrenci Velileri  
% 82,2 13,6 4,2 100 
f 966 250 63 1279 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 75,5 19,5 4,9  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %72,4’ü, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %80,2’si, öğrenci velilerinin %82,2’si, öğrencilerin %75,5’i “49. Okulun 

yakın çevresinin güvenliği için önlemler alınması” maddesine “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup 

görüşlerinin ortalaması %77,5’tir.  
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Tablo 4. 59. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “50.Okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar 
yapılması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 14 1 0 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 6,7 0  100
f 113 24 3 140İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 80,7 17,1 2,1  100

f 120 30 1 151İlköğretim 
Müfettişleri  % 79,5 19,9 0,7  100

f 142 33 3 178İlçe Millî Eğitim 
Müdürleri  % 79,8 18,5 1,7  100

f 323 56 2 381İlçe Millî Eğitim 
Şube Müdürleri  % 84,8 14,7 0,5  100

f 62 11 0 73İl Millî Eğitim Şube 
Müdürleri  % 84,9 15,1 0  100

f 254 33 1 288
Okul Müdürleri   

% 88,2 11,5 0,3 100
f 518 80 6 604Okul Müdür 

Yardımcıları  % 85,8 13,2 1 100
f 1954 309 40 2303Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 84,8 13,4 1,7 100
f 923 153 52 1128

Öğrenci Velileri  
% 81,8 13,6 4,6 100
f 1008 209 60 12776,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 78,9 16,4 4,7  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %82,5’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %85,3’ü, öğrenci velilerinin %81,8’i, öğrencilerin %78,9’u “50. Okulda 

acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması” maddesine “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup 

görüşlerinin ortalaması %82,1’dir.  
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Tablo 4. 60. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “51. Okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin 
alınması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 14 0 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 0 6,7  100 
f 114 24 2 140 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 81,4 17,1 1,4  100 

f 127 21 3 151 İlköğretim 
Müfettişleri  % 84,1 13,9 2  100 

f 152 21 4 177 İlçe Millî Eğitim 
Müdürleri  % 85,9 11,9 2,3  100 

f 328 43 8 379 İlçe Millî Eğitim 
Şube Müdürleri  % 86,5 11,3 2,1  100 

f 67 6 0 73 İl Millî Eğitim Şube 
Müdürleri  % 91,8 8,2 0  100 

f 240 41 3 284 
Okul Müdürleri   

% 84,5 14,4 1,1 100 
f 498 88 12 598 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 83,3 14,7 2 100 
f 1887 351 58 2296 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 82,2 15,3 2,5 100 
f 920 143 58 1121 

Öğrenci Velileri  
% 82,1 12,8 5,2 100 
f 936 238 92 1266 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 73,9 18,8 7,3  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %85,8’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %82,6’sı, öğrenci velilerinin %82,1’i, öğrencilerin %73,9’u “51. Okul 

servis araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması” maddesine “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup 

görüşlerinin ortalaması %81,1’dir.  
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Tablo 4. 61. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “52. Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal 
destek uygulamaları yapılması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam
f 14 0 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 0 6,7  100
f 109 28 3 140İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 77,9 20 2,1  100
f 124 25 2 151İlköğretim 

Müfettişleri  % 82,1 16,6 1,3  100
f 148 27 3 178İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 83,1 15,2 1,7  100
f 319 57 5 381İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 83,7 15 1,3  100
f 64 9 0 73İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 87,7 12,3 0  100
f 249 38 1 288

Okul Müdürleri   
% 86,5 13,2 0,3 100
f 499 96 9 604Okul Müdür 

Yardımcıları  % 82,6 15,9 1,5 100
f 1968 285 45 2298Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 85,6 12,4 2 100
f 913 164 53 1130

Öğrenci Velileri  
% 80,8 14,5 4,7 100
f 914 299 69 12826,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 71,3 23,3 5,4  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %82,9’u, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %85,1’i, öğrenci velilerinin %80,8’i, öğrencilerin %71,3’ü “52. 

Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları 

yapılması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. 

“Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %80’dir.  

Öğrencilerin diğer gruplardan daha az oranda “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.”görüşüne katılmaları dikkat çekicidir.  
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 Tablo 4.62. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “53. Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, 
destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi” Alt 
Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 14 0 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 0 6,7  100 
f 98 39 3 140 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 70 27,9 2,1  100 

f 118 31 2 151 İlköğretim 
Müfettişleri  % 78,1 20,5 1,3  100 

f 128 46 4 178 İlçe Millî Eğitim 
Müdürleri  % 71,9 25,8 2,2  100 

f 300 75 6 381 İlçe Millî Eğitim 
Şube Müdürleri  % 78,7 19,7 1,6  100 

f 62 11 0 73 İl Millî Eğitim Şube 
Müdürleri  % 84,9 15,1 0  100 

f 227 58 3 288 
Okul Müdürleri   

% 78,8 20,1 1 100 
f 471 128 5 604 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 78 21,2 0,8 100 
f 1845 413 47 2305 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 80 17,9 2 100 
f 890 196 46 1132 

Öğrenci Velileri  
% 78,6 17,3 4,1 100 
f 902 315 68 1285 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 70,2 24,5 5,3  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %76,8’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %79,5’i, öğrenci velilerinin %78,6’sı, öğrencilerin %70,2’si “53. 

Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye yönelik 

koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin 

ortalaması %76,2’dir.  

 



 
 

 

89

Tablo 4. 63. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “54. Okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına 
uygun olması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam
f 14 0 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 0 6,7  100
f 124 13 2 139İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 89,2 9,4 1,4  100

f 135 13 3 151İlköğretim 
Müfettişleri  % 89,4 8,6 2  100

f 158 15 5 178İlçe Millî Eğitim 
Müdürleri  % 88,8 8,4 2,8  100

f 352 26 3 381İlçe Millî Eğitim 
Şube Müdürleri  % 92,4 6,8 0,8  100

f 67 6 0 73İl Millî Eğitim Şube 
Müdürleri  % 91,8 8,2 0  100

f 265 21 2 288
Okul Müdürleri   

% 92 7,3 0,7 100
f 536 64 4 604Okul Müdür 

Yardımcıları  % 88,7 10,6 0,7 100
f 2063 200 43 2306Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 89,5 8,7 1,9 100
f 956 119 57 1132

Öğrenci Velileri  
% 84,5 10,5 5 100
f 1050 158 67 12756,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 82,4 12,4 5,3  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %90,7’si, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %89,6’sı, öğrenci velilerinin %84,5’i, öğrencilerin %82,4’ü “54. Okulda 

sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun olması” maddesine “Kesinlikle 

dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde 

grup görüşlerinin ortalaması %86,8’dir.  
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Tablo 4.64. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “55. Okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması” 
Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 14 0 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 0 6,7  100 
f 126 11 2 139 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 90,6 7,9 1,4  100 
f 133 16 2 151 İlköğretim 

Müfettişleri  % 88,1 10,6 1,3  100 
f 161 13 4 178 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 90,4 7,3 2,2  100 
f 360 20 1 381 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 94,5 5,2 0,3  100 
f 67 5 0 72 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 93,1 6,9 0  100 
f 274 12 2 288 

Okul Müdürleri   
% 95,1 4,2 0,7 100 
f 546 53 4 603 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 90,5 8,8 0,7 100 
f 2087 164 52 2303 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 90,6 7,1 2,3 100 
f 998 76 50 1124 

Öğrenci Velileri  
% 88,8 6,8 4,4 100 
f 1057 163 60 1280 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 82,6 12,7 4,7  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %92’si, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %91’i, öğrenci velilerinin %88,8’i, öğrencilerin %82,6’sı “55. Okulda 

sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin 

ortalaması %88,6’dır.   
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Tablo 4.65. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “56. Okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına 
uygun olması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 14 0 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 0 6,7  100
f 127 9 3 139İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 91,4 6,5 2,2  100
f 136 12 3 151İlköğretim 

Müfettişleri  % 90,1 7,9 2,0  100
f 164 10 4 178İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 92,1 5,6 2,2  100
f 364 16 1 381İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 95,5 4,2 0,3  100
f 68 5 0 73İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 93,2 6,8 0  100
f 278 7 2 287

Okul Müdürleri   
% 96,9 2,4 0,7 100
f 550 48 6 604Okul Müdür 

Yardımcıları  % 91,1 7,9 1,0 100
f 2110 150 46 2306Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 91,5 6,5 2 100
f 1004 81 44 1129

Öğrenci Velileri  
% 88,9 7,2 3,9 100
f 1054 164 66 12846,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 82,1 12,8 5,1  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %93,2’si, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %91,9’u, öğrenci velilerinin %88,9’u, öğrencilerin %82,1’i “56. 

Okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun olması” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat 

alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %89,02’dir.  

Öğrenciler dışındaki gruplar bu alt boyutu daha da önemli bulmaktadırlar.  
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 Tablo 4.66. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “57. Okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması” 
Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı.  Toplam 
f 14 0 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 0 6,7  100 
f 129 8 2 139 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 92,8 5,8 1,4  100 
f 138 9 3 150 İlköğretim 

Müfettişleri  % 92 6,0 2  100 
f 162 12 4 178 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 91,0 6,7 2,2  100 
f 364 16 1 381 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 95,5 4,2 0,3  100 
f 68 5 0 73 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 93,2 6,8 0  100 
f 278 6 3 287 

Okul Müdürleri   
% 96,9 2,1 1,0 100 
f 552 42 4 598 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 92,3 7 0,7 100 
f 2104 137 47 2288 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 92,0 6,0 2,1 100 
f 1005 72 42 1119 

Öğrenci Velileri  
% 89,8 6,4 3,8 100 
f 1076 126 72 1274 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 84,5 9,9 5,7  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %93,5’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %92,5’i, öğrenci velilerinin %89,8’i, öğrencilerin %84,5’i “57. Okul 

tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” 

yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin 

ortalaması %90’dır.   

Grupların tamamı tarafından okul tuvaletlerinin temizliğinin gösterge olarak kabul 

edilmesini istemeleri dikkat çekicidir.   

 



 
 

 

93

Tablo 4.67. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “58. Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması 
yapılması ve uygulanması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 14 0 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 0 6,7  100
f 126 10 2 138İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 91,3 7,2 1,4  100
f 129 16 4 149İlköğretim 

Müfettişleri  % 86,6 10,7 2,7  100
f 165 9 4 178İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 92,7 5,1 2,2  100
f 360 19 1 380İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 94,7 5 0,3  100
f 64 9 0 73İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 87,7 12,3 0  100
f 241 17 2 260

Okul Müdürleri   
% 92,7 6,5 0,8 100
f 498 51 8 557Okul Müdür 

Yardımcıları  % 89,4 9,2 1,4 100
f 1893 206 63 2162Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 87,6 9,5 2,9 100
f 844 104 58 1006

Öğrenci Velileri  
% 83,9 10,3 5,8 100
f 869 229 97 11956,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 72,7 19,2 8,1  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %92’si, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %88,4’ü, öğrenci velilerinin %83,9’u, öğrencilerin %72,7’si “58. Öğrenci 

yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve uygulanması” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat 

alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %84,2’dir.   

Bu alt boyutla ilgili olarak öğrencilerin diğer gruplardan farklı düşünmesi dikkat 

çekicidir.   
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Tablo 4.68. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “59. Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı 
uyumalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 14 0 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri % 93,3 0 6,7  100 
f 123 14 2 139 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 88,5 10,1 1,4  100 
f 128 18 3 149 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 85,9 12,1 2  100 
f 157 17 4 178 İlköğretim 

Müfettişleri  % 88,2 9,6 2,2  100 
f 352 26 2 380 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 92,6 6,8 0,5  100 
f 68 4 1 73 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 93,2 5,5 1,4  100 
f 236 21 2 259 

Okul Müdürleri   
% 91,1 8,1 0,8 100 
f 483 58 10 551 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 87,7 10,5 1,8 100 
f 1840 232 58 2130 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 86,4 10,9 2,7 100 
f 812 117 56 985 

Öğrenci Velileri  
% 82,4 11,9 5,7 100 
f 859 225 104 1188 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 72,3 18,9 8,8  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %90,1’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %87’si, öğrenci velilerinin %82,4’ü, öğrencilerin %72,3’ü “59. Öğrenci 

yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi” 

maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle 

dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %82,9’dur.  

Bu alt boyutla ilgili olarak öğrencilerin diğer gruplardan farklı düşünmesi dikkat 

çekicidir.   
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Tablo 4.69. İl- İlçe MEM Yöneticileri, okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “60. YIBO'nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler 
alınması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 14 0 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 0 6,7  100
f 125 12 2 139İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları  % 89,9 8,6 1,4  100

f 131 14 3 148İlköğretim 
Müfettişleri  % 88,5 9,5 2  100

f 160 11 4 175İlçe Millî Eğitim 
Müdürleri  % 91,4 6,3 2,3  100

f 358 20 1 379İlçe Millî Eğitim 
Şube Müdürleri  % 94,5 5,3 0,3  100

f 68 5 0 73İl Millî Eğitim Şube 
Müdürleri  % 93,2 6,8 0  100

f 228 12 3 243
Okul Müdürleri   

% 93,8 4,9 1,2 100
f 474 56 4 534Okul Müdür 

Yardımcıları  % 88,8 10,5 0,7 100
f 1872 153 53 2078Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 90,1 7,4 2,6 100
f 807 102 47 956

Öğrenci Velileri  
% 84,4 10,7 4,9 100
f 860 206 92 11586,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 74,3 17,8 7,9  100
 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %92,1’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %90,2’si, öğrenci velilerinin %84,4’ü, öğrencilerin %74,3’ü “60. 

YIBO'nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması” maddesine “Kesinlikle 

dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde 

grup görüşlerinin ortalaması %85,3’tür.  

Bu alt boyutun güvenlikle ilgili olması ve grupların yüksek oranda gösterge olarak 

dikkate alınmasını istemesi dikkat çekicidir.  

 



 
 

 

96 

Tablo. 70. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “61.YIBO'daki barınma mekânlarının ve donanımın, 
çocukların sayısına, gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun 
olması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 14 0 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 0 6,7  100 
f 128 9 2 139 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 92,1 6,5 1,4  100 
f 133 12 3 148 İlköğretim 

Müfettişleri  % 89,9 8,1 2  100 
f 162 9 4 175 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 92,6 5,1 2,3  100 
f 356 18 3 377 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 94,4 4,8 0,8  100 
f 68 5 0 73 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 93,2 6,8 0  100 
f 223 15 3 241 

Okul Müdürleri   
% 92,5 6,2 1,2 100 
f 481 44 6 531 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 90,6 8,3 1,1 100 
f 1854 171 50 2075 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 89,3 8,2 2,4 100 
f 808 92 48 948 

Öğrenci Velileri  
% 85,2 9,7 5,1 100 
f 843 227 85 1155 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 73,0 19,7 7,4  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %92,9’u, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %89,8’i, öğrenci velilerinin %85,2’si, öğrencilerin %73’ü “61. 

YIBO'daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, gelişimsel 

özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması” maddesine “Kesinlikle dikkate 

alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup 

görüşlerinin ortalaması %85,2’dir.  

 



 
 

 

97

 Tablo 4.71. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “62. YİBO'da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği 
sonrasında uygun gıdalar sağlanması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 13 1 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 86,7 6,7 6,7  100
f 97 39 3 139İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 69,8 28,1 2,2  100
f 107 38 3 148İlköğretim 

Müfettişleri  % 72,3 25,7 2  100
f 129 42 4 175İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 73,7 24 2,3  100
f 306 70 2 378İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 81 18,5 0,5  100
f 55 16 1 72İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 76,4 22,2 1,4  100
f 204 34 2 240

Okul Müdürleri   
% 85 14,2 0,8 100
f 443 76 11 530Okul Müdür 

Yardımcıları  % 83,6 14,3 2,1 100
f 1763 261 51 2075Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 85 12,6 2,5 100
f 796 111 47 954

Öğrenci Velileri  
% 83,4 11,6 4,9 100
f 855 200 95 11506,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 74,3 17,4 8,3  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %76,3’ü, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %84,7’si, öğrenci velilerinin %83,4’ü, öğrencilerin %74,3’ü “62. 

YIBO'da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun gıdalar 

sağlanması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. 

“Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %79,6’dır.  Görüş 

ortalaması bu alt boyutun gösterge olarak ele alınması gereğini düşündürmektedir.  
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Tablo 4.72. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “63. YİBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim 
planlarının uygulanması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam  
f 14 0 1 15 İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 0 6,7  100 
f 124 12 2 138 İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 89,9 8,7 1,4  100 
f 127 19 2 148 İlköğretim 

Müfettişleri  % 85,8 12,8 1,4  100 
f 157 14 4 175 İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 89,7 8,0 2,3  100 
f 352 25 1 378 İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 93,1 6,6 0,3  100 
f 70 2 1 73 İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 95,9 2,7 1,4  100 
f 224 14 2 240 

Okul Müdürleri   
% 93,3 5,8 0,8 100 
f 482 42 6 530 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 90,9 7,9 1,1 100 
f 1861 162 50 2073 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 89,8 7,8 2,4 100 
f 623 64 32 719 

Öğrenci Velileri  
% 86,6 8,9 4,5 100 
f 744 151 68 963 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 77,3 15,7 7,1  100 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %91’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %90,3’ü, öğrenci velilerinin %86,6’sı, öğrencilerin %77,3’ü “63. YIBO 

banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması” maddesine 

“Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. “Kesinlikle dikkat 

alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %86,3’tür.  

Bütün grupların yüksek oranda “Kesinlikle dikkate alınmalı.”görüşüne katılmaları 

temizliğin denetimin planının yapılmasının önemini düşündürmektedir.  
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 Tablo 4.73. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “64. YİBO’ da çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının 
sağlanmasına yönelik önlemler alınması” Alt Boyutuyla İlgili Görüşleri 

  

Kesinlikle 
dikkate 

alınmalı.

Dikkate 
alınabilir; 

ancak 
vazgeçilmez 

değildir.

Kesinlikle 
dikkate 

alınmamalı. Toplam 
f 14 0 1 15İl Millî Eğitim 

Müdürleri  % 93,3 0 6,7  100
f 126 10 3 139İl Millî Eğitim 

Müdür Yardımcıları % 90,6 7,2 2,2  100
f 132 14 2 148İlköğretim 

Müfettişleri  % 89,2 9,5 1,4  100
f 160 10 5 175İlçe Millî Eğitim 

Müdürleri  % 91,4 5,7 2,9  100
f 352 24 2 378İlçe Millî Eğitim 

Şube Müdürleri  % 93,1 6,3 0,5  100
f 66 7 0 73İl Millî Eğitim Şube 

Müdürleri  % 90,4 9,6 0  100
f 226 12 2 240

Okul Müdürleri   
% 94,2 5 0,8 100
f 481 42 7 530Okul Müdür 

Yardımcıları  % 90,8 7,9 1,3 100
f 1871 154 50 2075Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 90,2 7,4 2,4 100
f 635 58 29 722

Öğrenci Velileri  
% 88 8 4,0 100
f 763 148 65 9766,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 78,2 15,2 6,7  100

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %91,6’sı, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %90,6’sı, öğrenci velilerinin %88,0’ı, öğrencilerin %78,2’si “64. 

YIBO'da çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik önlemler 

alınması” maddesine “Kesinlikle dikkate alınmalı.” yönünde görüş bildirmişlerdir. 

“Kesinlikle dikkat alınmalı.” yönünde grup görüşlerinin ortalaması %87,1’dir.  

Bütün grupların yüksek oranda “Kesinlikle dikkate alınmalı.”görüşüne katılmaları 

temizliğin okulun başarı göstergelerinde değerlendirilmesi gereğini vurgulamaktadır. 
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Tablo 4.74. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “İlköğretim standartlarının ya da okul başarı 
göstergelerinin bir bütün olarak okul başarısını değerlendirmede kullanılmasını ne 
derece gerekli görüyorsunuz?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağlımı 

 

İlköğretim standartlarının ya da okul başarı 
göstergelerinin bir bütün olarak okul başarısını 
değerlendirmede kullanılmasını ne derece gerekli 
görüyorsunuz? 

  
Çok 

gerekli Gerekli 
Kısmen 
gerekli 

Az 
gerekli 

Hiç 
gerekli 
değil Toplam  

f 10 5 0 0 0 15 İl Millî Eğitim 
Müdürleri  % 66,7 33,3 0 0 0  100 

f 64 59 6 0 0 129 İl Millî Eğitim 
Müdür Yardımcıları % 49,6 45,7 4,7 0 0  100 

f 68 83 19 0 1 171 İlköğretim 
Müfettişleri  % 39,8 48,5 11,1 0 0,6  100 

f 82 90 14 0 0 186 İlçe Millî Eğitim 
Müdürleri  % 44,1 48,4 7,5 0 0  100 

f 168 193 49 7 2 419 İlçe Millî Eğitim 
Şube Müdürleri  % 40,1 46,1 11,7 1,7 0,5  100 

f 26 37 5 1 0 69 İl Millî Eğitim Şube 
Müdürleri  % 37,7 53,6 7,2 1,4 0  100 

f 121 114 28 4 2 269 
Okul Müdürleri   

% 45,0 42,4 10,4 1,5 0,7 100 
f 243 249 70 3 3 568 Okul Müdür 

Yardımcıları  % 42,8 43,8 12,3 0,5 0,5 100 
f 924 949 290 29 24 2216 Sınıf ve Branş 

Öğretmenleri  % 41,7 42,8 13,1 1,3 1,1 100 
f 616 370 86 11 8 1091 

Öğrenci Velileri  
% 56,5 33,9 7,9 1 0,7 100 
f 746 369 71 15 18 1219 6,7, 8. Sınıf 

Öğrencileri % 61,2 30,3 5,8 1,2 1,5  100 
 

İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %42,3’ü, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve 

öğretmenlerin %42,2’si, öğrenci velilerinin %56,5’i, öğrencilerin %61,2’si “İlköğretim 

standartlarının ya da okul başarı göstergelerinin bir bütün olarak okul başarısını 

değerlendirmede kullanılmasını ne derece gerekli görüyorsunuz?” sorusuna “Çok 

gerekli” derken, İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %47,2’si, okul müdürleri, müdür 

yardımcıları ve öğretmenlerin %43’ü, öğrenci velilerinin %33,9’u, öğrencilerin %30,3’ü 

ise bu maddeye “Gerekli” olarak cevap vermişlerdir.  

Bu sonuçlar başarı göstergelerinin bir okulun başarısının değerlendirilmesinde 

kullanılmasının gerekli olduğunu gösterir niteliktedir.  
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“İlköğretim Kurumları Standartlarından hareketle oluşturulan yukarıdaki başarı 

göstergelerinin okul başarısının değerlendirilmesinde kullanılması durumunda okulunuz 

üzerinde ne tür olumlu etkiler olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz:”sorusu açık uçlu 

olarak sorulmuştur. Verilen cevaplar ana temalar etrafında gruplandırılmıştır.  

Tablo 4.75.a’da okul yöneticisi ve öğretmenlerin “İlköğretim Kurumları 

Standartlarından hareketle oluşturulan yukarıdaki başarı göstergelerinin okul başarısının 

değerlendirilmesinde kullanılması durumunda okulunuz üzerinde ne tür olumlu etkiler 

olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz:”sorusuna verdikleri cevapların dağılımı verilmiştir.  

Tablo 4.75.a Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin “İlköğretim Kurumları 
Standartlarından hareketle oluşturulan yukarıdaki başarı göstergelerinin okul 
başarısının değerlendirilmesinde kullanılması durumunda okulunuz üzerinde ne 
tür olumlu etkiler olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz:”Sorusuyla İlgili Görüşleri 

GÖRÜŞLER   
Okulun ve öğrencilerin başarısı artar.  181 
Öğrenci, veli, çevre, okul ilişki en üst düzeyde etkinliği sağlanır.  178 
Akademik ve sosyal başarı artar 100 
Öğrencilerin daha temiz, özenli, güvenli, tutarlı, destekleyici, bir eğitim öğretim görmeleri 
sağlayabilir.  

 
75 

Öğrencilerin düzeylerini ortaya çıkarmada gerekli önlemlerin önceden görülerek alınmasında 
öğretmenlerin motive olup kendisinin eksik yönlerini ya da başarılı yönlerini görüp tedbir alması 
açısından önemlidir.  
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Okulun eksiklikleri bu sayede tamamlanabilir.  42 
Okul başarının çevresel faktörlerden etkilenmesi en aza indirilebilir.  37 
Akademik başarı artar.  35 
Öğrencilerin kendilerine olan özgüvenlerini artırabilir. 35 
Etkili ve verimli çalışma ortamları oluşur.  33 
Kurum kültürü gelişir.  32 
Veli ve öğrenci memnuniyeti artar. 32 
Standartlara yakalamak için daha özenli ve düzenli çalışma yapılır.  32 
Hem çalışanlar hem de öğrenciler olumlu yönde etkilenecektir. 28 
Dönütler sağlıklı olacağı için düzeltmeler sağlıklı yapılabilir.  27 
Eksikliklerin görülmesini sağlar.  27 
Spor, müzik gibi akademik olmayan başarılar artar.  25 
Okul, eğitim ve öğretim açısından donanımlı hale gelir.  25 
Başarı oranı yükselirken buna paralel olarak öğrenci davranışında olumlu yönde gelişme olur.  22 
Okulun standartları gelişir. 22 
Olumlu yönde gelişme gösterir.  21 
Daha kendine güvenen daha planlı, programlı çalışan bir yapımız olabilir. 17 
Öğretmenlerin performansının artmasına neden olabilir.   17 
Öğrencilerin sağlıklı ve sosyal bireyler olmalarına katkısı daha fazla olur.  17 
Okul tercih edilen bir okul, eğitim-öğretimde güven duyulan bir okul olur.  17 
Öğrenciler ve öğretmenlerin kendilerine olan güvenleri artacaktır.  17 
Eksiklikler görülecek önlemler alınacaktır.   17 
Eksikliklerin giderilmesi açısından olumlu etkileri olabilir.  16 
Başarı algılamasındaki bilinç yükselir.  15 
Okulun kalitesi artar, bulunduğu seviyeden düşmemek için de daha fazla gayret eder. 15 
Bilinçli öğrenciler yetişir.  15 
İdareci, öğretmen ve veli birlikte çalışarak daha başarılı olabilirler.  15 
Sorumluluk bilinci gelişir. 15 
Velilerce tercih edilen bir okul olur.  14 
Bütün çalışanların çalışma verimini olumlu etkiler.  13 
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GÖRÜŞLER   
Okul başarısının ölçülmesinde kriterler değişir.   12 
Yenilikçi ve kendi içinde kendini geliştiren dinamik bir yapı oluşabilir. 12 
Okulu olan güven artar.  12 
Çalışanların ihtiyaçları daha çok dikkate alınır.  12 
Okulumuzu çevre okullar içinde daha iyi tanıtmış oluruz.  12 
Okulun eğitim ve öğretim kalitesi artar. 12 
Okul yönetimi ve öğretmenler açısından böyle verilerin ellerinde olmasından dolayı yapılacak 
olan çalışmalara yardımcı olur.  

 
11 

Çevre bilinci artarak her alanda başarılı bir insan ortaya çıkar.  10 
Öğretmenler misyon ve vizyon sahibi olabilir.  10 
Değerlendirme etkinlikleri planlı, düzenli hale getirilerek sürekliliği sağlanır.  10 
 Okul tanıtılmış olur. 10 
Başarıdaki tüm bileşenler dikkate alınır. 9 
Öğrenci sayılarının düşürülmesi öğrencilerin ve çalışanların uygun ortamlarda çalışmasını sağlar.  8 
Okullar başarı durumlarını görmüş olurlar  8 
Öğrencilerin eğitim, öğretim, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını verimli olarak sağlanmasına 
yardımcı olur.   

 
7 

Okul-aile-çocuk etkileşimi sağlanmış olur.  7 
Okulda sağlık davranış problemleri azalır. Okul başarısını da artırır.  6 
Başarıyı destekleyen unsurlar yükselir.  5 
Belli bir standartta uygun olup olmadığı genel içinde nerede bulunduğunun tespiti ve bu yeterlik 
durumuna göre plan ve uygulama yapılması sağlanmış olur.  

 
5 

Deniz yıldızı örneğinde olduğu gibi bir kriter bile anlaşılıp bununla ilgili düzeltme veya 
düzenleme yapılırsa çok olumlu olur.  

 
5 

Eğer uygulama olanı bulabilirse mükemmel olur.  5 
Harika bir okul iyi eğitilmiş çocuklar olur.  5 
Okulda sorunsuz eğitim öğretim yapılmasını sağlar.  5 
Öğrenciler ve öğretmenler daha mutlu sağlıklı çalışırlar.  5 
Demokratik bir okul oluşur. 4 
Okul standartları yeni eğitim öğretim programına uygunluğu ile öğrenci ihtiyaç ve yeteneklerin 
geliştirilmesinde büyük farklar (iyi yönde) sağlar.  

4 

Okulumuzun kendisini geliştirilmesi, yenilenmesi, gözden geçirmesi anlamında olumlu etkileri 
olabilir 

 
3 

Okul, okul olma görevini tam olarak yerine getirir.  2 
Her yönden iyi eleman yetişmiş olur. 2 

Not: Cevaplayıcılar birden fazla cevap vermişlerdir. 

Anketteki bu soruyu 3.253 okul yöneticisi ve öğretmenin 1.683’ü 

cevaplandırmıştır. Bu sonuç araştırmaya katılan öğretmen ve okul yöneticilerinin 

katılanların %51,74’ünü oluşturmaktadır.  

Sonuçlarda görüldüğü gibi standartlarla ilgili olarak okul yöneticileri ve 

öğretmenlerin çoğunluğu okul başarısını aratacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Ayrıca demokratik bir okul ortamının oluşmasına yönelik maddeler de dikkat çekicidir. 

Bir diğer dikkat çekici husus ise okulun eksikliklerini görmede standartların işleviyle 

ilgili ifadelerdir.  

Öğretmenler ve okul yöneticilerini verdikleri cevapların ana temaları “Başarı, 

motive, iş birliği, demokratik ortam, eksiklikleri görme, memnuniyet, güven, bilinç” 

olarak belirlenebilir. Bu durum da eğitim öğretim açısından önemlidir. 

 



 
 

 

103

Tablo 4.75.b.Öğrencilerin “İlköğretim Kurumları Standartlarından hareketle 
oluşturulan yukarıdaki başarı göstergelerinin okul başarısının 
değerlendirilmesinde kullanılması durumunda okulunuz üzerinde ne tür olumlu 
etkiler olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz:”Sorusuyla İlgili Görüşleri 

ÖĞRENCİ 
Okulun ve öğrencilerin başarısı artar.  627
Temizlik artar, çevre temizliği sağlanır.  187
Güvenlik ve çevre güvenliği artar.  180
Sosyal etkinlikler gelişir 107
Öğrencilerin okula güveni artar.  95
Daha düzenli olur. 80
Öğrenciler sağlıklı olur. 75
Okul daha iyi, güzel ve kaliteli olur 75
Öğrenciler okula isteyerek ve severek gider.  57
Okulumuz disiplinli olur. 55
Eğitim ve öğretim daha iyi olur.  38
Daha düzenli olur 35
Öğrencilerine değer veren bir okul olur 32
Velilerle iş birliği artar. 25
Öğrenci görüşleri alınır. 21
Kötü alışkanlıklar azalır. 17
Daha etkili, daha bilinçli bir okul olur 15
Okulu tercih edenlerin sayısı artar. 15
Nitelikli bireyler yetişir. 15
Okulda seminerlerin yapılması, velilerin görüşlerinin alınması ve etkinliklere 
katılım açısından çok iyi olur. 

 
12

Okulumuz çalışır bir hale getirilmiş olur.  12
Okula yapılan tercih sayısında artış görülür.  11
Okul daha demokratik olacağından herkes istekli olacaktır.  10
Okulumuzun adı daha çok duyulur.   8
Her okul bu başarı göstergelerine uymak için çabalar 5
Fakir olanlar, çocuğunu dershaneye gönderemeyenler için iyi olur. 4
Eksiklikleri tamamlar 4
Daha çağdaş, bilgili ve daha başarılı öğrencilere sahip bir okul olur 2
Not: Cevaplayıcılar birden fazla cevap vermiştir.  

Ankete katılan 1.305 öğrencinin %79’u bu soruyu cevaplandırmıştır. Öğrencileri 

görüşlerinde de en dikkat çekici olan sonuç okulun ve öğrencilerin başarılarının 

artmasıyla ilgilidir.  Bu görüşten sonra dikkat çeke görüşler sağlık, temizlik ve güvenlik 

gelmektedir. Bu görüşler öğrencilerin okula bakışını yansıtması açısından önemlidir. 

Öğrencilerin “Başarı, temizlik, güvenlik, nitelik, düzen, disiplin, kalite ve iş birliği ana 

temalarına yoğunlaştıkları görülmektedir.  
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Tablo 4.75.c.Velilerin “İlköğretim Kurumları Standartlarından hareketle 
oluşturulan yukarıdaki başarı göstergelerinin okul başarısının 
değerlendirilmesinde kullanılması durumunda okulunuz üzerinde ne tür olumlu 
etkiler olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz:”Sorusuyla İlgili Görüşleri 

Not cevaplayıcılar birden fazla cevap vermişlerdir.  

Ankete katılan 1.108 veliden 742’si bu soruyu cevaplamıştır. Cevaplayanların 

oranı %67’dir.  

Tabloda görüldüğü gibi veliler de standartların okulun başarısının artmasında 

birinci derecede önemli görmektedirler. Velilerce standartların uygulanmasıyla veli okul 

işbirliğinin artacağı, eğitimin kalitesinin ve okulun kalitesinin artacağı düşünülmektedir.  

Velilerin üzerinde durdukları ana temalar “Başarı, iş birliği, kalite, demokratik 

ortam, birbirini etkileme, değerlendirmede objektiflik, temizlik ve motivasyon” olarak 

belirtilebilir.  

Görüşler  
Okulun ve öğrencilerin başarısı artar.  207 
Öğretmen veli iletişimi ve iş birliği artar.  157 
Eğitimin kalitesi artar. 124 
Kaliteli bir okul olur.  110 
Başarısı düşük olan öğrencilere etkileyici olur 90 
Öğrencilerin seviyesini daha iyi belirlemesine yardımcı olur.  75 
Öğrencilerin kendine güvenini artırır.  65 
Öğrencilerin uyumunu sağlar.  62 
Daha başarılı kendine güvenen öğrenciler yetişir.  45 
Keyfi uygulamalar kısmen de olsa ortadan kalkar. 41 
Objektif bir değerlendirme olur.  40 
Öğrenciler her yönüyle gelişim gösterir.  37 
Okul düzenli ve planlı bir hale gelir. 37 
Öğrenciler öğrenmeye karşı daha istekli olur.  37 
Dershanelere bağımlılık azalır.  35 
Velinin ve öğrencinin fikirleri de alınarak programlar yapılır. 32 
Öğretmenlerin öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim verir. 30 
Okul ve okul yönetimi hatalarını görüp önlemler alabilir.  26 
Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim ve öğretim görmelerini sağlar.  25 
Öğrenciye sorumluluk bilinci verir.  22 
Okulun çalışanları bu konularda özen gösterebilir.  17 
Başarılı çocukların ilgili ailelerin dikkatini çekebilir.  15 
Başarılı denemeler uygulamada alternatiflerin olabileceğini gösterir.  14 
Duyarlı nesiller yetişecektir.  14 
Temizlik daha çok yapılacaktır. 14 
Okula motivasyon sağlayabilir. 12 
Okulda doğru uygulamaların olduğu güvenini verir. 11 
Öğrencilerin aidiyet duygusunu geliştirebilir.  10 
Öğrencinin başarıyı erken yakalamasına yardımcı olur.  10 
Öğrencinin toplum ile hareket etme kabiliyeti gelişir. 9 
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Tablo 4.75.d.İl İlçe MEM yöneticileri ve ilköğretim müfettişlerinin  “İlköğretim 
Kurumları Standartlarından hareketle oluşturulan yukarıdaki başarı 
göstergelerinin okul başarısının değerlendirilmesinde kullanılması durumunda 
okulunuz üzerinde ne tür olumlu etkiler olabilir? Düşüncelerinizi 
belirtiniz:”Sorusuyla İlgili Görüşleri 

İl ilçe MEM  
Okul başarısı artar.  120 
İdareci ve öğretmenlerin performansını artırır. 117 
Eğitim öğretimin kalitesi artar. 115 
Okul başarısını olumlu etkiler ve okulun çevre üzerine etkisini artırır.   

95 
Velinin okula bakışı olumlu hale gelir. 81 
Uyum ve etkileşim yönünde başarı sağlanır.  79 
Okullar üzerinde başarıyı ve işbirliğini artırır.  75 
Herkesin katılımı gerçekleşir. 74 
Okulun saygınlığında ve tanıtımında yararlı olur.  61 
Öğrenciler mantıklı olarak yönlendirilir.  42 
Sorunların çözüleceği ve başarının artacağına inanıyorum.  40 
Öğrenme süreçleri sistematik, verimli ve ölçülebilir, sonuçlarından hareketle 
yeniliklere ve gelişmelere rehberlik edecek özelliklere sahip okul gelişimine 
katkı sağlar.  

 
 
37 

Sistem zorlanmadan şartlar en iyi şekilde kullanılır ve değerlendirmeler, 
planlamaların zamanında yapılır. 

12 

Not: Cevaplayıcılar bu soruya birden fazla cevap vermişlerdir.  

Ankete katılan 1065 İl ilçe MEM ve ilköğretim müfettişinin 670’i bu soruyu 

cevaplandırmıştır. Bu da grubun %63’ünü oluşturmaktadır.  

Verilere göre il ilçe eğitim yöneticileri ve denetleyicileri de standartların 

uygulanmasıyla okulun başarısının artacağını düşündükleri görülmektedir. Ayrıca bu 

gurup standartların uygulanmasıyla eğitim çalışanlarının performanslarının ve eğitim 

kalitesinin aratacağını da düşünmektedirler.  

İl ilçe eğitim yöneticilerinin ve eğitim denetleyicilerinin verdikleri görüşlerdeki 

ana temaları; “başarı, performans, kalite, uyum, iş birliği, katılım, yönlendirme” olarak 

sıralamak mümkündür. 
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Tablo 4.76. İl- İlçe MEM Yöneticileri, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler 
ve Öğrenci Velilerinin “Bir okulun başarısını değerlendirmek için yukarıdaki 
göstergelere alternatifleriniz var mı?”Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı 

Bir okulun başarısını değerlendirmek için yukarıdaki göstergelere alternatifleriniz var 
mı? 

 Evet Hayır Toplam  
f 3 11 14 

İl Millî Eğitim Müdürleri  
% 21,4 78,6  100 
f 26 93 119 

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları 
% 21,8 78,2  100 
f 30 139 169 

İlköğretim Müfettişleri  
% 17,8 82,2  100 
f 36 145 181 

İlçe Millî Eğitim Müdürleri  
% 19,9 80,1  100 
f 68 322 390 

İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri  
% 17,4 82,6  100 
f 11 55 66 

İl Millî Eğitim Şube Müdürleri  
% 16,7 83,3  100 
f 67 181 248 

Okul Müdürleri   
% 27 73 100 
f 107 415 522 

Okul Müdür Yardımcıları  
% 20,5 79,5 100 
f 335 1744 2079 

Sınıf ve Branş Öğretmenleri  
% 16,1 83,8 100 
f 220 814 1034 

Öğrenci Velileri  
% 21,3 78,7 100 
f 346 825 1171 

6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 
% 29,6 70,5  100 

 
 İl-ilçe millî eğitim yöneticilerinin %19’1’i, okul müdürleri, müdür yardımcıları 

ve öğretmenlerin %21,2’si, öğrenci velilerinin %21,3’ü, öğrencilerin %29,6’ısı  “Bir 

okulun başarısını değerlendirmek için yukarıdaki göstergelere alternatifleriniz var mı?”    

maddesine “Evet” yönünde görüş bildirmişlerdir.  



 
 

 

107

BEŞİNCİ BÖLÜM 

SONUÇLAR-TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

5.1. Sonuçlar, Tartışma 

1. Araştırmaya katılan grupların çoğunluğu bir okulun başarısını değerlendirmede 
ölçü olarak:  

  İl-ilçe MEM yöneticileri, ilköğretim müfettişleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve 

veliler bir okulun başarısının değerlendirilmesinde SBS göstergesini birinci sırada 

önemli görmektedirler. Öğrenciler ise bu göstergeyi altıncı sırada önemli 

görmektedirler.  

  Öğrenciler okulun başarısını değerlendirmede birinci sırda öğretmen yeterliklerini 

görmektedirler.  

  İl ilçe MEM yöneticileri, ilköğretim müfettişleri, okul yöneticileri ve öğretmenler 

bir okulun başarısını değerlendirmede akademik başarıları/öğrencilerin karne 

başarılarını ikinci sırada önemli görürken, öğrenciler sosyal etkinlikleri, veliler 

öğretmen yeterliklerini ikinci sırada önemli görmektedirler. Öğretmenler ve okul 

idarecileri başarıyı ön plana alırken öğrencilerin sosyal etkinlikleri, velilerin 

öğretmen yeterliklerini başarıyı değerlendirmede önemli görmeleri dikkat çekici 

ve anlamlı bir bulgudur. 

  İl ilçe MEM yöneticileri, ilköğretim müfettişleri, okul yöneticisi ve öğretmenler 

bir okulun başarısını değerlendirmede sosyal etkinlikleri üçüncü sırada önemli 

görürken, öğrenciler okulun temizliğini, veliler disiplin anlayışını üçüncü sırada 

önemli görmektedirler.  

  İl ilçe MEM yöneticileri, ilköğretim müfettişleri bir okulun başarısını 

değerlendirmede eğitim metotlarının çeşitliliğini/Eğitim öğretim süreçlerinin 

niteliğini dördüncü sırada önemli görürken, okul yöneticileri ve öğretmenler 

ölçme ve değerlendirme etkinlikleri/Ölçmedeki tutarlılığı, öğrenciler “öğrencilerin 

arkadaşlık ortamını/öğrenciler arasındaki uyumu”, veliler “Akademik 

başarıyı/Karne başarısını” dördüncü derecede önemli görmektedirler.  

  Bütün grupların on iki ana temada görüş verdikleri görülmektedir. Bunlar; 

“Okulun SBS başarısı, Öğrencilerin akademik başarısı/Öğrencilerin karne 

başarıları, Okuldaki sosyal etkinlikler, Eğitim metotlarının çeşitliliği/Eğitim 

öğretim süreci, Öğretmenlerin yeterliliği, Okulun yönetimi ve yönetim anlayışı, 

Yarışmalarda kazanılan başarılar, Disiplin/Okulun disiplin anlayışı, Temizlik, 

Ölçme ve değerlendirme/Ölçmede tutarlılık, Alt yapı ve donanım, Öğrencilere 

verdiği destek/Rehberlik” temalarıdır. 
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2. Okul başarısının değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken ana boyutlarla 
ilgili sonuçlar: 

Grupların Çoğunluğu:  
Okul Yönetimi, Çalışanların Yeterliliği, Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği,  
Destek Hizmetler ana boyutlarını bir okulun başarısını değerlendirmede kesinlikle 
göz alınması gerektiğini belirtmişlerdir.  Aşağıda verilen Tablo 5.1’de sonuçlar 
detaylandırılmıştır.   

Tablo 5.1. Grupların %90 ve Üzerinin Bir Okulun Başarısının 
Değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” Görüşünde Oldukları Ana 
Boyutlar  
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Grupların % 90 ve üzerinin bir okulun başarısının değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde 
oldukları ana boyutlar 

Ana Boyutlar % % % % % % % % % % 
*1. 93,3 - - - - 90,4 91,1 90,7 - - 
*2. - - 90 - - - - - - - 
*3.  - - - - - - - - - - 
*4. - - - - - - - - - - 
*5. 93,3 93,1 - - 91  91,2 - - - 
*6. - - - - - - - - - - 
Grupların %75-89’unun bir okulun başarısının değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde oldukları 
ana boyutlar  
*1. - 88,3 82,4 89,3 - - - -  86,5  86,1 
*2. 86,7 83,2 - 82,0 82,4 83,6 87,0 83,0 86,0 80,3 

*3.  80,0 - - - - - 79,8 77,1 79,2 76,2 
*4. - - - - - - -  - - 
*5. - -  88,8 - 86,3 - 89,4 87,8 79,3 
*6. 86,7 - 89,5 - - 75,0 82,6 - - 75,4 
Grupların %60-74’ünün bir okulun başarısının değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde oldukları 
ana boyutlar 
*1. - - - - - - - - - - 
*2. - - - - - - - - - - 
*3.  - 63,4 73,7 73,5 71,9 68,9 69,7 - - - 
*4. - - - - - - - 67,8 - - 
*5. - - - - - - - - - - 
*6. - 63,9 67,6 70,4 71,6 - - 74,2 73,2 - 
Grupların %50-59’unun bir okulun başarısının değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde oldukları 
ana boyutlar 
*1. - - - - - - - - - - 
*2. - - - - - - - - - - 
*3. - - - - - - - - - - 
*4. - - - - - 50 - - 55,5 58,8 
*5. - - - - - - - - - - 
*6. - - - - - - - - - - 
Grupların %49 ve altındakilerin bir okulun başarısının değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde 
oldukları ana boyutlar  
*1. - - - - - - - - - - 
*2. - - - - - - - - - - 
*3. - - - - - - - - - - 
*4. 33,3 38,9 36,3 47,2 47,7 - - - - - 
*5. - - - - - - - - - - 
*6. - - - - - - - - - - 

1. Okulun yönetimi 
2. Öğrenme-öğretme süreçlerinin niteliği 
3. Destek hizmetler 
4. Okulun gelir kaynakları 
5. Çalışanların yeterliliği 
6. Öğrencilerin sosyal etkinliklerinin desteklenmesi 
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Grupların %90 ve üzerinin “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde oldukları ana 

boyutlar: 

  İl millî eğitim müdürlerinin %90 ve üzeri “Okulun Yönetimi” ve “Çalışanların 

Yeterliği” ana boyutlarını,  

  İl millî eğitim müdür yardımcılarının %90 ve üzeri “Çalışanların Yeterliği” 

ana boyutunu,  

  İlköğretim müfettişlerinin %90 ve üzeri, “Öğrenme Öğretme Süreçlerinin 

Niteliği” ana boyutunu,  

  İlçe millî eğitim şube müdürlerinin %90 ve üzeri “Çalışanların Yeterliği” ana 

boyutunu, 

  İl millî eğitim şube müdürlerinin %90 ve üzeri “Okulun Yönetimi” ana 

boyutunu,  

  Okul müdürlerinin %90 ve üzeri “Okulun Yönetimi” ve “Çalışanların 

Yeterliği” ana boyutlarını;  

  Okul müdür yardımcılarının %90 ve üzeri “Okulun Yönetimi” ana boyutunu 

bir okulun değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünü 

paylaşmışlardır.  

  İl millî eğitim müdürlerinin %75-80’i “Öğrenme-öğretme süreçlerinin 

niteliği”, “Destek hizmetler” ve “Öğrencilerin sosyal etkinliklerinin 

desteklenmesi” ana boyutlarıyla ilgili olarak  “Kesinlikle dikkate alınmalı” 

yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Grupların %75-89’unun “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde oldukları ana 

boyutlar: 

  İl millî eğitim müdür yardımcılarının %75-89’u “Okulun yönetimi” ve 

“Öğrenme-öğretme süreçlerinin niteliği” ana boyutunu,  

  İlköğretim müfettişlerinin %75-89’u “Okulun yönetimi” ve  “Öğrencilerin 

sosyal etkinliklerinin desteklenmesi” ana boyutunu,  

  İlçe millî eğitim müdürlerinin %75-89’u “Okulun yönetimi”, “Öğrenme-

öğretme süreçlerinin niteliği” ve “Çalışanların yeterliliği” ana boyutunu, 

  İlçe millî eğitim şube müdürlerinin %75-89’u “Öğrenme-öğretme süreçlerinin 

niteliği” ana boyutunu,  

  İl millî eğitim şube müdürlerinin %75-89’u “Okulun Yönetimi” ana boyutunu,  
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  Okul müdürlerinin %75-89’u “Okulun Yönetimi” ve “Çalışanların Yeterliği” 

ana boyutlarını,  

  Okul müdür yardımcılarının %75-89’u “Destek hizmetler” ve “Öğrencilerin 

sosyal etkinliklerinin desteklenmesi” ana boyutlarını,  

  Sınıf ve branş öğretmenlerinin %75-80’ı “Okulun yönetimi”, “Öğrenme-

öğretme süreçlerinin niteliği”, “Destek hizmetler” ana boyutlarını, 

  Velilerin %75-89’u “Okulun yönetimi”, “Öğrenme-öğretme süreçlerinin 

niteliği”, “Destek hizmetler”, “Okulun gelir kaynakları”, “Öğrencilerin sosyal 

etkinliklerinin desteklenmesi” ana boyutlarını bir okulun değerlendirilmesinde 

“Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünü paylaşmışlardır.  

Grupların %60-74’ünün “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde oldukları ana 

boyutlar: 

  İl millî eğitim müdür yardımcılarının %63,4’ü “Okulun yönetimi” ana 

boyutunu, 

  İlköğretim müfettişlerinin  %73,7’si “Okulun yönetimi” ana boyutunu,   

  İlçe millî eğitim müdürlerinin  %73,5’i “Okulun yönetimi” ana boyutunu,   

  İlçe millî eğitim şube müdürlerinin %71,9’u “Okulun yönetimi” ana boyutunu, 

  İl millî eğitim şube müdürlerinin %68,9’u “Okulun yönetimi” ana boyutunu, 

  Okul müdür yardımcılarının  %67,8’i “Okulun gelir kaynakları” ana boyutunu, 

  İl millî eğitim müdür yardımcılarının %63,9’u “Öğrencilerin sosyal 

etkinliklerinin desteklenmesi” ana boyutunu,  

  İlköğretim müfettişlerinin % 67,6’sı “Öğrencilerin sosyal etkinliklerinin 

desteklenmesi” ana boyutunu,   

  İlçe millî eğitim müdürleri %70,4’ü “Öğrencilerin sosyal etkinliklerinin 

desteklenmesi” ana boyutunu,  

  İlçe millî eğitim şube müdürlerinin % 71,6 “Öğrencilerin sosyal etkinliklerinin 

desteklenmesi” ana boyutunu,  

  Okul müdür yardımcılarının % 74,2’si “Öğrencilerin sosyal etkinliklerinin 

desteklenmesi” ana boyutunu,  

  Sınıf ve branş öğretmenlerinin %73,2’si “Öğrencilerin sosyal etkinliklerinin 

desteklenmesi” ana boyutunu bir okulun değerlendirilmesinde “Kesinlikle 

dikkate alınmalı” görüşünü paylaşmışlardır.  
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Grupların %50-59’unun “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde oldukları ana 

boyutlar: 

  İl millî eğitim Şube Müdürlerinin %50,0’ı  “Okulun gelir kaynakları” ana 

boyutunu 

  Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin % 55,5’i  “Okulun gelir kaynakları” ana 

boyutunu 

  Velilerin % 58,8’i “Okulun gelir kaynakları” ana boyutunu bir okulun 

değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünü paylaşmışlardır.  

Grupların %49 ve altının “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde oldukları ana 

boyutlar: 

  İl millî eğitim müdürlerinin % 33,3’ü “Okulun gelir kaynakları” ana boyutunu,  

  İl millî eğitim müdür yardımcılarının %38,9’u “Okulun gelir kaynakları” ana 

boyutunu, 

  İlköğretim müfettişlerinin %36,3’ü “Okulun gelir kaynakları” ana boyutunu, 

  İlçe millî eğitim müdürlerinin %47,2’si “Okulun gelir kaynakları” ana 

boyutunu, 

  İlçe millî eğitim şube müdürlerinin %47,7’si “Okulun gelir kaynakları” ana 

boyutunu bir okulun değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” 

görüşünü paylaşmışlardır. 
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3. Araştırmaya katılan grupların %75 ve üzerinin bir okulun başarısının 

değerlendirilmesinde dikkate alınmasını istedikleri alt boyutlar aşağıda 

sıralanmıştır: 

17. Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin 
uygulanması,  
21. Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip 

edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması (Okul Yönetimi ana boyutuna ait), 

22. Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların kazandırılmasına yönelik 

önlemler alınması (Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Niteliği ana boyutuna ait), 

26. Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme 

etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi (Öğrenme-Öğretme 

Süreçlerinin Niteliği ana boyutuna ait), 

 29. Öğrenme materyallerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek 

şekilde kullanılmasının sağlanması (Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Niteliği ana 

boyutuna ait), 

30. Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini 

destekleyecek şekilde kullanılması (Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Niteliği ana 

boyutuna ait), 

32. Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri ve 

öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve uygulanması,  

34. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi (Öğrenme-

Öğretme Süreçlerinin Niteliği ana boyutuna ait), 

38. Sınıf Öğrencileri ve okul düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği 

(Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Niteliği ana boyutuna ait), 

 39. Okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve 

kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapması (Öğrenme-Öğretme 

Süreçlerinin Niteliği ana boyutuna ait), 

40. Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim süreçlerine uyum ve 

katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması (Öğrenme-Öğretme 

Süreçlerinin Niteliği ana boyutuna ait), 

42. Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını 

karşılamasına yönelik önlemler alınması (Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Niteliği 

ana boyutuna ait), 
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43. Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin 

gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması,  

47. Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi (Destek 

Hizmetler ana boyutuna ait), 

48. Okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması 

(Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, tuvaletler, okul 

bahçesi vb.) (Destek Hizmetler ana boyutuna ait), 

50. Okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması (Destek Hizmetler 

ana boyutuna ait), 

51. Okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması (Destek Hizmetler ana 

boyutuna ait), 

52. Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları 

yapılması (Destek Hizmetler ana boyutuna ait), 

53. Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye 

yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi,  

54. Okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun olması (Destek 

Hizmetler ana boyutuna ait), 

55. Okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması (Destek Hizmetler ana 

boyutuna ait), 

56. Okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun olması (Destek 

Hizmetler ana boyutuna ait), 

57. Okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması (Destek Hizmetler ana 

boyutuna ait), 

58. Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve 

uygulanması (Destek Hizmetler ana boyutuna ait), 

59. Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi (Destek Hizmetler ana boyutuna ait), 

60. YIBO’nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması (Destek 

Hizmetler ana boyutuna ait), 

 61. YIBO’daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, 

gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması (Destek 

Hizmetler ana boyutuna ait), 

62. YIBO'da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun 

gıdalar sağlanması (Destek Hizmetler ana boyutuna ait), 

63. YIBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması 

(Destek Hizmetler ana boyutuna ait), 

64. YIBO’da çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik 

önlemler alınması  (Destek Hizmetler ana boyutuna ait).  Sonuçlar aşağıda 

verilen Tablo 5.2 ve Tablo 5.3’te detaylandırılmıştır.   
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Tablo 5.2. Grupların %90 ve Üzeri tarafından Bir Okulun Başarısının 
Değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” Görüşünde Oldukları Alt 
Boyutlar  
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% % % % % % % % % % % 
1*.  93,3 - - - - - - - - - - 
22*.  93,3 - - - - - - - - - - 

30*.  93,3 - - - - - - - - - - 
46*.  93,3 - - - - - - - - - - 
47*.  - 90,6 - - 90,4 - 91,8 - - - - 
48*.  - - - - - - 92,4 - - - - 
50*.  93,3 - - - - - - - - - - 
51*.  93,3 - - - - 91,8 - - - - - 
52*.  93,3 - - - - - - - - - - 
53*.  93,3 - - - - - - - - - - 
54*.  93,3 - - - 92,4 91,8 92,0 - - - - 
55*.  93,3 90,6 - 90,4  94,5 93,1 95,1 90,5 90,6 - - 
56*.  93,3 91,4 90,1 92,1 95,5 - 96,9 91,1 91,5 - - 
57*.  93,3 92,8 92,0  91,0  95,5 93,2 96,9 92,3 92,0 - - 
58*.  93,3 91,3 - 92,7 94,7 87,7 92,7 - - - - 
59*.  93,3 - - 92,6 93,2 93,2 91,1 - - - - 
60*.  93,3 - - 91,4 94,5 93,2 93,8 - - - - 
61*.  93,3 92,1 - 92,6 94,4 93,2 92,5 90,6 - - - 
63*.  93,3 - - - 93,1 95,9 93,3 90,9 - - - 
64*.  93,3 90,6 - 91,4 93,1 90,4 94,2 90,8 90,2 - - 

*1.Okulun, paydaşlarının da görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını oluşturması  
*22.Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların kazandırılmasına yönelik önlemler alınması  
*30.Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılması  
*46.okul çevresinin okula katkısının sağlanması  
*47.Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi  
*48.okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması (Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, 
spor salonları, koridorlar, tuvaletler, okul bahçesi vb.)  
*50.okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması  
*51.okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması  
*52.Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları yapılması  
*53.Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin 
verilmesi  
*54.okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun olması  
*55.okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması  
*56.okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun olması  
*57.okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması  
*58.Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve uygulanması  
*59.Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi  
*60.YIBO'nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması  
*61.YIBO'daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, gelişimsel özelliklerine ve psikososyal 
ihtiyaçlarına uygun olması  
*63.YIBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması  
*64.YIBO'da çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik önlemler alınması 
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Grupların %90 ve üzerinin “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde oldukları ana 

boyutlar: 

  İl millî eğitim müdürlerinin %90 ve üzeri “1.Okulun, paydaşlarının da görüşünü 

alarak felsefesini ve amaçlarını oluşturması ”, “22.Müfredatla belirlenen beceri ve 

kazanımların kazandırılmasına yönelik önlemler alınması”,  “30.Bilgi iletişim ve 

eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde 

kullanılması”, “46.okul çevresinin okula katkısının sağlanması”, “50.okulda acil ve 

riskli durumlar için planlamalar yapılması”, “51.okul servis araçlarında güvenlik 

önlemlerinin alınması”, “52.Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve 

sosyal destek uygulamaları yapılması”, “53.Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip 

etme, destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi”, 

“54.okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun olması”, “55.okulda 

sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması”, “56.okuldaki temizlik hizmetlerinin 

sağlık kurallarına uygun olması”, “57.okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun 

olması”, 58.Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve 

uygulanması”, “59.Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını 

sağlayacak şekilde düzenlenmesi”,  “60.YIBO'nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili 

önlemler alınması”,  “61.YIBO'daki barınma mekânlarının ve donanımın, 

çocukların sayısına, gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun 

olması”,  “63.YIBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının 

uygulanması”, “64.YIBO'da çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının 

sağlanmasına yönelik önlemler alınması” alt boyutlarını,  

  İl millî eğitim müdür yardımcılarının %90 ve üzeri“47.Öğrencilerde kamu malına 

zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi”, “55.okulda sunulan içme suyunun sağlığa 

uygun olması”, “56.okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun 

olması”, “57.okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması”, “58.Öğrenci 

yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve uygulanması”, 

“61.YIBO'daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, gelişimsel 

özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması”, “64.YIBO'da çocukların 

kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik önlemler alınması” alt 

boyutlarını,  

  İlköğretim müfettişlerinin %90 ve üzeri; “56.okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık 

kurallarına uygun olması”, “57.okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması” 

alt boyutlarını,  
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  İlçe millî eğitim müdürlerinin %90 ve üzeri; “55.okulda sunulan içme suyunun 

sağlığa uygun olması”, “56.okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun 

olması”, “57.okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması”, “58.Öğrenci 

yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve uygulanması”, 

“59.Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi”, “60.YIBO'nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması”, 

“61.YIBO'daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, gelişimsel 

özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması”, “64.YIBO'da çocukların 

kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik önlemler alınması” alt 

boyutlarını, 

  İlçe millî eğitim şube müdürlerinin %90 ve üzeri; “47.Öğrencilerde kamu malına 

zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi”, “54.okulda sunulan yiyeceklerin 

öğrencilerin sağlığına uygun olması”, “55.okulda sunulan içme suyunun sağlığa 

uygun olması”, “56.okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun 

olması”, “57.okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması”, “58.Öğrenci 

yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve uygulanması”, 

“59.Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi”, “60.YIBO'nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması”, 

“61.YIBO'daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, gelişimsel 

özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması”, “63.YIBO banyolarının 

temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması”, “64.YIBO'da çocukların kişisel 

temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik önlemler alınması” alt boyutlarını, 

  İl millî eğitim şube müdürlerinin %90 ve üzeri; “51.okul servis araçlarında güvenlik 

önlemlerinin alınması”, “54.okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına 

uygun olması”, “55.okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması”, “57.okul 

tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması”, “58.Öğrenci yatakhanelerinin 

temizlik denetim planlaması yapılması ve uygulanması”, “59.Öğrenci 

yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi”, “60.YIBO'nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması”, 

“61.YIBO'daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, gelişimsel 

özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması”, “63.YIBO banyolarının 

temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması”, “64.YIBO'da çocukların kişisel 

temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik önlemler alınması” alt boyutlarını, 

  Okul müdürlerinin %90 ve üzerinin; “47.Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme 

bilincinin geliştirilmesi”, “48.okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik 
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önlemler alınması (Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, 

koridorlar, tuvaletler, okul bahçesi vb.)”, “54.okulda sunulan yiyeceklerin 

öğrencilerin sağlığına uygun olması”, “55.okulda sunulan içme suyunun sağlığa 

uygun olması”, “56.okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun 

olması”, “57.okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması”, “58.Öğrenci 

yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve uygulanması”, 

“59.Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi”, “60.YIBO'nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması”, 

“61.YIBO'daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, gelişimsel 

özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması”, “63.YIBO banyolarının 

temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması”, “64.YIBO'da çocukların kişisel 

temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik önlemler alınması” alt boyutlarını, 

  Okul müdür yardımcılarının %90 ve üzeri; “55.okulda sunulan içme suyunun 

sağlığa uygun olması”,  “56.okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına 

uygun olması”, “57.okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması”, 

“61.YIBO'daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, gelişimsel 

özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması”, “63.YIBO banyolarının 

temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması”, “64.YIBO'da çocukların kişisel 

temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik önlemler alınması” alt boyutlarını, 

  Sınıf ve branş öğretmenlerinin %90 ve üzeri;  “55.okulda sunulan içme suyunun 

sağlığa uygun olması”, “56.okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun 

olması”, “57.okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması”, “64.YIBO'da 

çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik önlemler 

alınması” alt boyutlarını bir okulun değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate 

alınmalı” yönünde görüş bildirmişlerdir.  
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Tablo 5.3. Grupların %75-89’u Tarafından Bir Okulun Başarısının 
Değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” Görüşünde Oldukları Alt 
Boyutlar  
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*1.  - - - - - - - - - - 77,0 
*2.  86,7 - - - - - - - - - - 
*3*.  86,7 - - 77,4 - - - - - - - 
*4.  86,7 - - - - 80,6 - - - - - 
*5.  86,7 - 82,1  - - - - - - - - 
*6.  80,0 - - - - - - - - - - 
*7.  85,7 - - - - - - - - - - 
*8.  - - - - - 75,0 - - - - - 
*10.  - - 78,1 80,2 78,7 - 82,5 78,8 - - - 
*16.  80,0 - - - - 81,9 - - 78,6 81,6 80,6 
*17.  78,6 - - - 77,7 76,4 81,3 76,6 79,6 79,5  
*19.  - - - - - 77,8 76,3 77,3 - 77,6 75,4 
*21.  80,0 76,1 - 84,7 84,7 76,4 81,8 79,2 82,1 81,3  
*22.  - 75,2 84,0 75,8 75,9 - 77,6 75,7 - 77,7  
*23.  80,0 - - - - - - - - - - 
*24.  73,3 - 80,1  - - - - - - - - 
*26.  86,7 - 85,6 78,2  82,3 - 77,6 76,5 78,5 75,6 - 
*29.  86,7 82,8 82,7 83,2 85,9 86,5 84,4 83,2 85,0 78,5 -- 
*30.  - 81,3 84,0 85,3 86,1 81,3 83,7 83,2 83,3 78,7 - 
*31.  80,0 - - - - - - - - - - 
*32.  86,7 - 81,1 - 78,3 - 81,6 76,9 77,9 - - 
*34.  80,0 - 78,5 80,3 77,6 82,7 82,3 80,1 78,8 76,7 - 
*36.  - - 76,8 - 75,7 - 79,9  75,7 - - 
*38.  80,0 78,5 81,8 80,3   85,3 78,7 89,1 79,8 77,1 - - 
*39.  86,7 75,7 76,8 78,6 84,1 81,3 79,5 75,9 77,2 78,6 - 
*40.  86,7 80,6 79,0  86,3 83,2 88,0 81,0 76,8 79,9 78,2 - 
*42.  86,7 - 79,4 80,8 82,4 77,3 84,4 79,3 81,2 80,4 76,3 
*43.  80,0 - 76,2 77,7 79,0 - 77,2 75,3 - - - 
*44.  80,0 - - -  - - - - - - 
*45.  86,7 - - 76,4  - - - - - - 
*46.  - - - 80,3 76,5 - 83,3 - - - - 
*47.  80,0 - 86,1 88,4  86,3  - 89,4 88,7 83,4 77,1 
*48.  80,0 82,9 80,7 82,6 86,8 83,6 - 87,8 87,4 83,9 78,2 
*49.  86,7 - - - 76,9 76,7 82,6 79,6 80,1 82,2 75,5  
*50.  - 80,7 79,5 79,8 84,8 84,9 88,2 85,8 84,8 81,8 78,9 
*51.  - 81,4 84,1  85,9 86,5 - 84,5 83,3 82,2 82,1 - 
*52.  - 77,9 82,1 83,1 83,7 87,7 86,5 82,6 85,6 80,8  
*53.  - - - - 78,7 84,9 78,8 78,0 80,0 78,6  
*54.  - 89,2 89,4 88,8 - -  88,7 89,5 84,5 82,4 
*55.  - - 88,1 - - - - - - 88,8 82,6  
*56.  - - - - - - - - - 88,9 82,1 
*57.  - - - - - - - - - 89,8 84,5 
*58.  - - 86,6 - - - - 89,4 87,6 83,9 - 
*59.  88,5 85,9 88,2 - - - - 87,7 86,4 82,4 - 
*60.  - 89,9 88,5 - - - - 88,8  84,4 - 
*61.  - - 89,9 - - - - - 89,3 85,2 - 
*62.  86,7 - - - 81,0 76,4 85,0 83,6 85,0 83,4 - 
*63.  - 89,9 85,8 89,7 - - - - 89,8 86,6 77,3 
*64.  - - - 89,2 - - - -  88,0 78,2 

 



 
 

 

119

*1.Okulun, paydaşlarının da görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını oluşturması  
*2.Okulun öz değerlendirme çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi  
*3.Veliler, veliler ve Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların katılımı ile yapılan etkili okul gelişim 
planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması   
*4.Etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik planlamaların uygulanması   
*5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik 
önlemlerin alınması  
*6.Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme 
raporlarına yönelik alınan kararların uygulanması   
*7.Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre yürütülmesi   
*8.Okuldaki eğitim personelinin mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının 
değerlendirilmesi  
*10.Veliler Kurulu ve zümre Veliler Kurulu toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları  
*16.Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan planlamaların uygulanışı ve takibi (SBS 
sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları vb.)   
*17.Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin uygulanması  
*19.e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması (ders çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav 
değerlendirmeleri, veli bilgileri, duyurular vb.)  
*21.Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması   
*22.Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların kazandırılmasına yönelik önlemler alınması   
*23.Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin yansıtılması  
*24.Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve 
sonuçları   
*26.Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin 
değerlendirilmesi  
*29.Öğrenme materyallerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmasının sağlanması   
*30.Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılması   
*31.Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı olarak stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması 
(okul, il, ilçe düzeyinde)  
*32.Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate 
alınarak planlanması ve uygulanması  
*34.Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi  
*36.Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri hususlarla (spor, 
müzik, münazara vb.) ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi  
*38.Sınıf Öğrencileri ve okul düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği   
*39.okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik 
çalışmalar yapması  
*40.Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim süreçlerine uyum ve katılımlarının sağlanmasına yönelik 
çalışmalar yapılması  
*42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler alınması  
*43.Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması  
*44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması   
*45.okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip önlemler alınması  
*46.okul çevresinin okula katkısının sağlanması  
*47.Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi  
*48.okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması (Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor 
salonları, koridorlar, tuvaletler, okul bahçesi vb.)  
*49.okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler alınması  
*50.okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması   
*51.okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması  
*52.Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları yapılması    
*53.Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin 
verilmesi  
*54.okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun olması    
*55.okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması  
*56.okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun olması  
*57.okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması  
*58.Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve uygulanması  
*59.Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi  
*60.YIBO’nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması   
*61.YIBO’daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, gelişimsel özelliklerine ve psikososyal 
ihtiyaçlarına uygun olması   
*62.YIBO’da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun gıdalar sağlanması  
*63.YIBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması  
*64.YIBO’da çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik önlemler alınması  
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Grupların %75-89’unun “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde oldukları alt 

boyutlar: 

  İl Millî Eğitim Müdürlerinin %75 - %89’u,  “2.Okulun öz değerlendirme 

çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi”, “3.Veliler, veliler ve Diğer İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların katılımı ile yapılan etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması”,  “4.Etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik 

planlamaların uygulanması”,  “5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine 

göre değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin 

alınması”, “6.Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak 

doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme raporlarına 

yönelik alınan kararların uygulanması”,  “7.Çalışanların mesleki gelişim 

çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre yürütülmesi”,  “16.Öğrencilerin, 

akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan planlamaların uygulanışı 

ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları 

vb.)”,  “17.Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik 

stratejilerin uygulanması”, “21.Okul yönetimince öğrencilerin 

devamsızlıklarının düzenli olarak takip edilmesi ve ilgillere bilgilendirme 

yapılması”,  “23.Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst 

yönetim ve mezun görüşlerinin yansıtılması”, “24.Her sınıf düzeyinde 

öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik 

yapılan çalışmalar ve sonuçları”,  “26.Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme 

ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin 

değerlendirilmesi”, “29.Öğrenme materyallerinin öğrencinin öğrenme 

becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmasının sağlanması”,  “31.Genel ve 

bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı olarak stratejiler 

geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, ilçe düzeyinde)”, “32.Ölçme-

değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri ve 

öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve 

uygulanması”, “34.Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler 

geliştirilmesi”, “38.Sınıf Öğrencileri ve okul düzeyinde yapılan rehberlik 

faaliyetlerinin etkililiği”,  “39.okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe 

yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar 
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yapması”, “40.Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim 

süreçlerine uyum ve katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması”, 

“42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını 

karşılamasına yönelik önlemler alınması”, “43.Eğitim-öğretimin gelişmesini 

sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin gerçekleşmesine yönelik uygulamalar 

yapılması”, “44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma 

sunulması”,  “45.okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme 

süreçlerine etkisinin belirlenip önlemler alınması”, “47.Öğrencilerde kamu 

malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi”, “48.okul mekânlarının 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması”, (Öğrencilerin toplu 

kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, tuvaletler, okul bahçesi vb.)”, 

“49.okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler alınması”, “59.Öğrenci 

yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi”, “62.YIBO’da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği 

sonrasında uygun gıdalar sağlanması” alt boyutlarını,  

  İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarının %75 - %89’u,  “21.Okul yönetimince 

öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip edilmesi ve ilgillere 

bilgilendirme yapılması”,  “22.Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların 

kazandırılmasına yönelik önlemler alınması”,  “29.Öğrenme materyallerinin 

öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmasının 

sağlanması”,  “30.Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme 

becerilerini destekleyecek şekilde kullanılması”, “38.Sınıf Öğrencileri ve okul 

düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği”, “39.okulda, öğrencileri üst 

öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin gelişmesine 

yönelik çalışmalar yapması”, “40.Özel eğitime gereksinimi olan çocukların 

eğitim-öğretim süreçlerine uyum ve katılımlarının sağlanmasına yönelik 

çalışmalar yapılması”, “48.okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik 

önlemler alınması (Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, 

koridorlar, tuvaletler, okul bahçesi vb.)”, “50.okulda acil ve riskli durumlar için 

planlamalar yapılması”,  “51.okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin 

alınması”, “52.Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek 

uygulamaları yapılması”,   “54.okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin 

sağlığına uygun olması”, “59.Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı 

uyumalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi”, “60.YIBO’nun pansiyonlarında 
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güvenlikle ilgili önlemler alınması”, “63.YIBO banyolarının temizliği ile ilgili 

denetim planlarının uygulanması” alt boyutlarını, 

  İlköğretim Müfettişlerinin %75 - %89’u,  “5.Müfettiş, öğretmen, veli ve 

öğrenci görüşlerine göre değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine 

yönelik önlemlerin alınması”, “10.Veliler Kurulu ve zümre Veliler Kurulu 

toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları”, “22.Müfredatla belirlenen 

beceri ve kazanımların kazandırılmasına yönelik önlemler alınması”,  “24.Her 

sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin 

belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları”,  “26.Öğrencilerin 

özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri 

planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi”,  “29.Öğrenme materyallerinin 

öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmasının 

sağlanması”,  “30.Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme 

becerilerini destekleyecek şekilde kullanılması”,  “32.Ölçme-değerlendirme 

etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri ve öğrencilerin bireysel 

özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve uygulanması”, “34.Ölçme ve 

değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi”, “36.Akademik başarı 

dışında öğrenci başarısını gösteren Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri 

hususlarla (spor, müzik, münazara vb.) ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler 

geliştirilmesi”, “38.Sınıf Öğrencileri ve okul düzeyinde yapılan rehberlik 

faaliyetlerinin etkililiği”,  “39.okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe 

yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar 

yapması”, “40.Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim 

süreçlerine uyum ve katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması”, 

“42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını 

karşılamasına yönelik önlemler alınması”, “43.Eğitim-öğretimin gelişmesini 

sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin gerçekleşmesine yönelik uygulamalar 

yapılması”, “47.Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin 

geliştirilmesi”, “48.okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik 

önlemler alınması (Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, 

koridorlar, tuvaletler, okul bahçesi vb.)”, “50.okulda acil ve riskli durumlar için 

planlamalar yapılması”,  “51.okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin 

alınması”, “52.Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek 

uygulamaları yapılması”,   “54.okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin 
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sağlığına uygun olması”, “55.okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun 

olması”, “59.Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını 

sağlayacak şekilde düzenlenmesi”, “60.YIBO’nun pansiyonlarında güvenlikle 

ilgili önlemler alınması”, “61.YIBO’daki barınma mekânlarının ve donanımın, 

çocukların sayısına, gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun 

olması”,  “63.YIBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının 

uygulanması” alt boyutlarını,  

  İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin %75 - %89’u,  “3.Veliler, veliler ve Diğer İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların katılımı ile yapılan etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması”,  “10.Veliler Kurulu 

ve zümre Veliler Kurulu toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları”, 

“21.Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip 

edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması”,  “22.Müfredatla belirlenen beceri 

ve kazanımların kazandırılmasına yönelik önlemler alınması”,  “26.Öğrencilerin 

özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri 

planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi”, “29.Öğrenme materyallerinin 

öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmasının 

sağlanması”,  “30.Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme 

becerilerini destekleyecek şekilde kullanılması”,  “34.Ölçme ve değerlendirme 

sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi”, “38.Sınıf Öğrencileri ve okul 

düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği”,  “39.okulda, öğrencileri 

üst öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin 

gelişmesine yönelik çalışmalar yapması”, “40.Özel eğitime gereksinimi olan 

çocukların eğitim-öğretim süreçlerine uyum ve katılımlarının sağlanmasına 

yönelik çalışmalar yapılması”, “42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin 

öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler alınması”, 

“43.Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin 

gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması”, “45.okulun çevresinin ve 

toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip önlemler 

alınması”, “46.okul çevresinin okula katkısının sağlanması”, “47.Öğrencilerde 

kamu malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi”, “48.okul mekânlarının 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması”, (Öğrencilerin toplu 

kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, tuvaletler, okul bahçesi vb.)”, 

“50.okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması”,  “51.okul servis 
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araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması”, “52.Öğrencilerin sağlıklı 

gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları yapılması”,   

“54.okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun olması”,   

“63.YIBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması”, 

“64.YIBO’da çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik 

önlemler alınması” alt boyutlarını,   

  İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin %75 - %89’u,  “10.Veliler Kurulu ve 

zümre Veliler Kurulu toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları”, 

“17.Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin 

uygulanması”, “19.e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak 

kullanılması (ders çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav 

değerlendirmeleri, veli bilgileri, duyurular vb.)”, “21.Okul yönetimince 

öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip edilmesi ve ilgillere 

bilgilendirme yapılması”,  “22.Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların 

kazandırılmasına yönelik önlemler alınması”,  “26.Öğrencilerin özelliklerine ve 

öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri planlanması ve 

etkililiğinin”, değerlendirilmesi”, “29.Öğrenme materyallerinin öğrencinin 

öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmasının sağlanması ”, 

“30.Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini 

destekleyecek şekilde kullanılması ”, “32.Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, 

programların amaç/kazanım/beceri ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin 

dikkate alınarak planlanması ve uygulanması”, “34.Ölçme ve değerlendirme 

sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi”, “36.Akademik başarı dışında öğrenci 

başarısını gösteren Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri hususlarla 

(spor, müzik, münazara vb.) ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler 

geliştirilmesi”, “38.Sınıf Öğrencileri ve okul düzeyinde yapılan rehberlik 

faaliyetlerinin etkililiği ”, “39.okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe 

yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar 

yapması”, “40.Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim 

süreçlerine uyum ve katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması”, 

“42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını 

karşılamasına yönelik önlemler alınması”, “43.Eğitim-öğretimin gelişmesini 

sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin gerçekleşmesine yönelik uygulamalar 

yapılması”, “46.okul çevresinin okula katkısının sağlanması”, “48.okul 
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mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması 

(Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, tuvaletler, 

okul bahçesi vb.)”, “49.okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler 

alınması”, “50.okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması”,  

“51.okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması”, “52.Öğrencilerin 

sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları yapılması”,   

“53.Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye 

yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi”, “62.YIBO’da çocuklara öğün 

aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun gıdalar sağlanması” alt 

boyutlarını,  

  İl Millî Eğitim Şube Müdürlerinin %75 - %89’u,  “4.Etkili okul gelişim 

planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik planlamaların 

uygulanması”,  “8.Okuldaki eğitim personelinin mesleki yeterliklerini 

geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının 

değerlendirilmesi”, “16.Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine 

yönelik yapılan planlamaların uygulanışı ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi 

ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları vb.)”,  “17.Öğrencilerin akademik 

başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin uygulanması”, “19.e-okul 

sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması (ders çizelgeleri, 

sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli bilgileri, duyurular 

vb.)”, “21.Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip 

edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması”,  “29.Öğrenme materyallerinin 

öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmasının 

sağlanması”,  “30.Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme 

becerilerini destekleyecek şekilde kullanılması”,  “34.Ölçme ve değerlendirme 

sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi”, “38.Sınıf Öğrencileri ve okul 

düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği”,  “39.okulda, öğrencileri 

üst öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin 

gelişmesine yönelik çalışmalar yapması”, “40.Özel eğitime gereksinimi olan 

çocukların eğitim-öğretim süreçlerine uyum ve katılımlarının sağlanmasına 

yönelik çalışmalar yapılması”, “42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin 

öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler alınması”, 

“47.Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi”, 

“48.okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması 
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(Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, tuvaletler, 

okul bahçesi vb.)”, “49.okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler 

alınması”, “50.okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması”,  

“52.Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek 

uygulamaları yapılması”,   “53.Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, 

destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi”, 

“62.YIBO’da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun 

gıdalar sağlanması” alt boyutlarını,   

  Okul Müdürlerinin %75 - %89’u,  “10.Veliler Kurulu ve zümre Veliler 

Kurulu toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları”, “17.Öğrencilerin 

akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin uygulanması”, “19.e-

okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması (ders 

çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli bilgileri, 

duyurular vb.)”, “21.Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli 

olarak takip edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması”,  “22.Müfredatla 

belirlenen beceri ve kazanımların kazandırılmasına yönelik önlemler alınması”,  

“26.Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme 

etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi”, “29.Öğrenme 

materyallerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde 

kullanılmasının sağlanması”,  “30.Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin 

öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılması”,  

“32.Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri ve 

öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve 

uygulanması”, “34.Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler 

geliştirilmesi”, “36.Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren Diğer İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri hususlarla (spor, müzik, münazara vb.) 

ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi”, “38.Sınıf Öğrencileri ve 

okul düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği”,  “39.okulda, 

öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer 

bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapması”, “40.Özel eğitime 

gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim süreçlerine uyum ve katılımlarının 

sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması”, “42.Eğitim-öğretim mekânlarının, 

öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler 

alınması”, “43.Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş 
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birliğinin gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması”, “46.okul çevresinin 

okula katkısının sağlanması”, “47.Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme 

bilincinin geliştirilmesi”, “49.okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler 

alınması”, “50.okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması”,  

“51.okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması”, “52.Öğrencilerin 

sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları yapılması”,   

“53.Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye 

yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi”, “62.YIBO’da çocuklara öğün 

aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun gıdalar sağlanması” alt 

boyutlarını,   

  Okul Müdür Yardımcılarının %75 - %89’u,  “10.Veliler Kurulu ve zümre 

Veliler Kurulu toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları”, 

“17.Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin 

uygulanması”, “19.e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak 

kullanılması (ders çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav 

değerlendirmeleri, veli bilgileri, duyurular vb.)”, “21.Okul yönetimince 

öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip edilmesi ve ilgillere 

bilgilendirme yapılması”,  “22.Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların 

kazandırılmasına yönelik önlemler alınması”,  “26.Öğrencilerin özelliklerine ve 

öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri planlanması ve 

etkililiğinin değerlendirilmesi”, “29.Öğrenme materyallerinin öğrencinin 

öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmasının sağlanması”,  

“30.Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini 

destekleyecek şekilde kullanılması”,  “32.Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, 

programların amaç/kazanım/beceri ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin 

dikkate alınarak planlanması ve uygulanması”, “34.Ölçme ve değerlendirme 

sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi”, “38.Sınıf Öğrencileri ve okul 

düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği”,  “39.okulda, öğrencileri 

üst öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin 

gelişmesine yönelik çalışmalar yapması”, “40.Özel eğitime gereksinimi olan 

çocukların eğitim-öğretim süreçlerine uyum ve katılımlarının sağlanmasına 

yönelik çalışmalar yapılması”, “42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin 

öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler alınması”, 

“43.Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin 
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gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması”, “47.Öğrencilerde kamu 

malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi”, “48.okul mekânlarının 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması”, (Öğrencilerin toplu 

kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, tuvaletler, okul bahçesi vb.)”, 

“49.okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler alınması”, “50.okulda acil 

ve riskli durumlar için planlamalar yapılması”,  “51.okul servis araçlarında 

güvenlik önlemlerinin alınması”, “52.Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için 

psikolojik ve sosyal destek uygulamaları yapılması”,   “53.Öğrencilerin sağlıklı 

gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetlerinin verilmesi”, “54.okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına 

uygun olması”,   “58.Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması 

yapılması ve uygulanması”, “59.Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı 

uyumalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi”, “60.YIBO’nun pansiyonlarında 

güvenlikle ilgili önlemler alınması”,  “62.YIBO’da çocuklara öğün aralarında ve 

akşam yemeği sonrasında uygun gıdalar sağlanması” alt boyutlarını,   

  Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin %75 - %89’u,  “16.Öğrencilerin, akademik 

başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan planlamaların uygulanışı ve takibi 

(SBS sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları vb.)”,  

“17.Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin 

uygulanması”, “21.Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli 

olarak takip edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması”,  “26.Öğrencilerin 

özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri 

planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi”, “29.Öğrenme materyallerinin 

öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmasının 

sağlanması”,  “30.Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme 

becerilerini destekleyecek şekilde kullanılması”,  “32.Ölçme-değerlendirme 

etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri ve öğrencilerin bireysel 

özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve uygulanması”, “34.Ölçme ve 

değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi”, “36.Akademik başarı 

dışında öğrenci başarısını gösteren Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri 

hususlarla (spor, müzik, münazara vb.) ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler 

geliştirilmesi”, “38.Sınıf Öğrencileri ve okul düzeyinde yapılan rehberlik 

faaliyetlerinin etkililiği  “39.okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe 

yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar 
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yapması”, “40.Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim 

süreçlerine uyum ve katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması”, 

“42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını 

karşılamasına yönelik önlemler alınması”, “47.Öğrencilerde kamu malına zarar 

vermeme bilincinin geliştirilmesi”, “48.okul mekânlarının güvenliğinin 

sağlanmasına yönelik önlemler alınması (Öğrencilerin toplu kullandıkları 

alanlar, spor salonları, koridorlar, tuvaletler, okul bahçesi vb.)”, “49.okulun 

yakın çevresinin güvenliği için önlemler alınması”, “50.okulda acil ve riskli 

durumlar için planlamalar yapılması”,  “51.okul servis araçlarında güvenlik 

önlemlerinin alınması”, “52.Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve 

sosyal destek uygulamaları yapılması”,   “53.Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini 

takip etme, destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin 

verilmesi”, “54.okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun 

olması”,   “58.Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması 

ve uygulanması”, “59.Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı 

uyumalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi”, “61.YIBO’daki barınma 

mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, gelişimsel özelliklerine ve 

psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması”,  “62.YIBO’da çocuklara öğün 

aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun gıdalar sağlanması”, “63.YIBO 

banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması” alt boyutlarını, 

  Öğrenci Velilerinin %75 - %89’u,  “16.Öğrencilerin, akademik başarılarının 

geliştirilmesine yönelik yapılan planlamaların uygulanışı ve takibi (SBS 

sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları vb.)”,  

“17.Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin 

uygulanması”, “19.e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak 

kullanılması (ders çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav 

değerlendirmeleri, veli bilgileri, duyurular vb.)”, “21.Okul yönetimince 

öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip edilmesi ve ilgillere 

bilgilendirme yapılması”,  “26.Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme 

ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin 

değerlendirilmesi”, “29.Öğrenme materyallerinin öğrencinin öğrenme 

becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmasının sağlanması”,  “30.Bilgi 

iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek 

şekilde kullanılması”,  “34.Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler 
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geliştirilmesi”, “39.okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe 

yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar 

yapması”, “40.Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim 

süreçlerine uyum ve katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması”, 

“42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını 

karşılamasına yönelik önlemler alınması”, “47.Öğrencilerde kamu malına zarar 

vermeme bilincinin geliştirilmesi”, “48.okul mekânlarının güvenliğinin 

sağlanmasına yönelik önlemler alınması (Öğrencilerin toplu kullandıkları 

alanlar, spor salonları, koridorlar, tuvaletler, okul bahçesi vb.)”, “49.okulun 

yakın çevresinin güvenliği için önlemler alınması”, “50.okulda acil ve riskli 

durumlar için planlamalar yapılması”,  “51.okul servis araçlarında güvenlik 

önlemlerinin alınması”, “52.Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve 

sosyal destek uygulamaları yapılması”,   “53.Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini 

takip etme, destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin 

verilmesi ”,“54.okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun 

olması”,   “55.okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması”, 

“56.okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun olması”, “57.okul 

tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması”, “58.Öğrenci yatakhanelerinin 

temizlik denetim planlaması yapılması ve uygulanması “59.Öğrenci 

yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi”, “60.YIBO’nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler 

alınması”,  “61.YIBO’daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların 

sayısına, gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması”,  

“62.YIBO’da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun 

gıdalar sağlanması”, “63.YIBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim 

planlarının uygulanması”, “64.YIBO’da çocukların kişisel temizlik ve 

bakımlarının sağlanmasına yönelik önlemler alınması” alt boyutlarını;  

  6,7, 8. Sınıf Öğrencilerinin %75 - %89’u,   “1.Okulun, paydaşlarının da 

görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını oluşturması”,  “16.Öğrencilerin, 

akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan planlamaların uygulanışı 

ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları 

vb.)”,   “19.e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması 

(ders çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli 

bilgileri, duyurular vb.)”,  “42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin 
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öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler alınması ”, 

“47.Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi”,  

“48.okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması 

(Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, tuvaletler, 

okul bahçesi vb.)”,  “49.okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler 

alınması ”, “50.okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması”,   

“54.okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun olması”,    

“55.okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması”,  “56.okuldaki temizlik 

hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun olması”,  “57.okul tuvaletlerinin sağlık 

kurallarına uygun olması”,  “63.YIBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim 

planlarının uygulanması”,  “64.YIBO’da çocukların kişisel temizlik ve 

bakımlarının sağlanmasına yönelik önlemler alınması” alt boyutlarını bir okulun 

değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünü paylaşmışlardır. 
 

4. Araştırmaya katılan grupların %60-74’ünün bir okulun başarısının 

değerlendirilmesinde dikkate alınmasını istedikleri alt boyutlar aşağıda 

sıralanmıştır: 

  Okulun, paydaşlarının da görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını oluşturması 

(Okul Yönetimi),  

  2. Okulun öz değerlendirme çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi (Okul 

Yönetimi),   

  3. Veliler, veliler ve Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların 

katılımı ile yapılan etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının 

paylaşılması (Okul Yönetimi), 

  4. Etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen 

stratejik planlamaların uygulanması (Okul Yönetimi), 

  5. Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilen 

yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin alınması (Okul Yönetimi), 

  7. Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre 

yürütülmesi(Okul Yönetimi),  

  8.Okuldaki eğitim personelinin mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik 

çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının değerlendirilmesi (Okul Yönetimi), 

  10. Veliler Kurulu ve zümre Veliler Kurulu toplantılarında alınan kararların 

uygulama sonuçları (Okul Yönetimi), 
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  14.Okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonuna yönelik olarak 

yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, ödüllendirme, yeni gelenlere 

okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.)  (Okul Yönetimi), 

  15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların 

gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması (Okul Yönetimi), 

  16.Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan 

planlamaların uygulanışı ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, 

yönlendirme çalışmaları vb.), 

  19.e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması (ders 

çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli bilgileri, 

duyurular vb.) (Okul Yönetimi), 

  24.Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin 

belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları (Eğitim Öğretim 

Süreçlerinin Niteliği), 

  27.Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi 

(Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği), 

  28.Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması 

(Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği), 

  31.Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı olarak 

stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, ilçe düzeyinde) (Eğitim Öğretim 

Süreçlerinin Niteliği), 

  33.Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar tarafından 

belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre önlemler alınması 

(Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği), 

  35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının tanımlanması (Eğitim 

Öğretim Süreçlerinin Niteliği), 

  36.Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren Diğer İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü Yöneticileri hususlarla (spor, müzik, münazara vb.) ilgili etkinlikler 

yapılması ve stratejiler geliştirilmesi (Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği), 

  41.Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu etkinliklerin 

değerlendirilmesi (Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği), 

  44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması (Destek 

Hizmetler), 
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  45.okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine etkisinin 

belirlenip önlemler alınması (Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği), 

  46.okul çevresinin okula katkısının sağlanması (Eğitim Öğretim Süreçlerinin 

Niteliği). Sonuçlar Tablo 4.5’te detaylandırılmıştır. 
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Tablo 5.4. Grupların %60-74’ü Tarafından Bir Okulun Başarısının 
Değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” Görüşünde Oldukları Alt 
Boyutlar  
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 % % % % % % % % % % % 
1.  - 70,1 74,8 72,2 71,1 65,3 74,6 70,8 68,1 64,2  
2.  -  64,2 - 62,1 - 71,5 64,4 61,9 62,3 63,9 
3. - 73,7 72,6 - 73,6 70,4 74,7 72,6 74,6 73,8 67,4 
4.  - 70,3 70,0 70,5 71,6 - 74,7 70,9 69,7 69,6 62,7 
5. - 64,5  - 62,1  68,2  61,1  -  61,8 70,3 63,3 
 6.  - - - - - - - - - 68,4 60,4 
7.  - 64,5 69,5 60,2 73,6 70,8 74,9 74,8 70,9 63,7  
8. 73,3 - 66,9 64,8 65,5 - 73,2 72,1 63,3 68,1 63,0 
9.  60,0 - - - - 68,1 - - - 70,5 66,9 
10.  73,3 72,5 - - - 73,6 -  69,0   70,9 68,3 
11. - - - - - - - - - - 64,0 
12.  - - - - - - - - - 67,3 67,9  
13.  60,0 - - - - - -  - 61,4 60,9 
14.  66,7 - - 69,5 66,0 63,4 74,2 70,1 68,3   71,8 70,1 
15.  - - - 62,7 64,4  60,6 72,2 74,5 69,9 70,7 61,2 
16.  - 60,9 - 64,8 73,7 - 73,5 74,4 - - - 
17.  - 65,7 66,7 67,8 - - - - - - 73,5 
18.  73,3 - - - - - - - - 63,7  
19.  66,7 64,5 62,3 69,5 72,7 - -  66,0   
20.  66,7 - - 65,9 67,6 61,1 66,7 62,6; - 66,5 65,4 
21.  - - 74,2 - - - - - - - 73,7 
22.  - - - - - 72,0 - - 73,8  65,7 
23.  - - - - - - - -  66,9  
24. - - - - 65,3  66,7  69,0 69,9 74,6 72,4 62,7  
25.  60,0 - - - - 60,0 - - - 67,5 63,4 
26.  - 70,6 - - - 73,3 - - - - 69,7 
27.  73,3 - 73,5 62,2  67,0 62,7 66,9 63,9 60,2 70,7 64,4 
28.  73,3 61,4  -  67,3 68,0 70,3 70,2 68,0 72,0 67,4 
29.  - - - - - - - - - - 73,5 
 30.  - - - - - - - - - - 74,0 
31.  - 69,7 61,3 69,7 69,8 72,0 71,4 67,3 66,7 70,1 62,6 
32.  - 71,7 - 74,1 - 72,0 - - - 72,2 72,0 
33.  73,3 - - - - 68,0 66,0 70,0 72,0 74,1 73,2 
34.  - 73,1 - - - - - - - - 70,9 
35.  73,3 - - - 61,6 61,3 68,3 67,5 64,9 71,1 66,0 
36.  73,3 61,8 - 69,9 - 73,0 - 73,2  71,6 70,6 
37.  73,3 - - - 60,9 61,3 67,9 65,5 70,4 64,4 60,4 
38.  - - - - - - - - - 73,6 66,5 
39.  - - - - - - - - - - 73,2 
40.  - - - - - - - - - - 72,6 
41.  73,3 - 69,1 61,1 67,2 69,3 72,8 69,7 70,7 68,9 65,2 
42.  - 72,4 - - - - -  - - - 
43.  - 69,4 - - - 74,7 -  73,2 73,5 66,7 
44.  - - 67,4 61,4 65,3 65,3 70,7 66,6 66,1 68,0 63,7 
45.  - - 70,9 - 71,3 67,1 74,3 71,1 72,2 68,3 65,6 
46.  - 63,6 71,5 - - 65,8 - 74,5 70,2 70,0 61,0 
49.  - 72,1 60,4  70,2 - - - - - - - 
51.  - - - - - - - - - - 73,9 
52.  - - - - - - - - - - 71,3 
53.  - 70,0 - 71,9 - - - - - - 70,2 
 58.  - - - - - - - - - - 72,7 
59.  - - - - - - - - - - 72,3 
60.  - - - - - - - - - - 74,3 
61.  - - - - - - - - - - 73,0 
62.  - 69,8 72,3 - - - - - - - 74,3 

1.Okulun, paydaşlarının da görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını oluşturması  
2.Okulun öz değerlendirme çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi  
3.Veliler, veliler ve Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların katılımı ile yapılan etkili okul gelişim planlamasının 
uygulama sonuçlarının paylaşılması 
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4.Etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik planlamaların uygulanması  
5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin 
alınması 
 6.Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme 
raporlarına yönelik alınan kararların uygulanması  
7.Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre yürütülmesi  
8.Okuldaki eğitim personelinin mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının 
değerlendirilmesi 
9.Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması  
10.Veliler Kurulu ve zümre Veliler Kurulu toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları  
11.Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları 
12.Veli toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları  
13.Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) durumu  
14.okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonuna yönelik olarak yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, 
ödüllendirme, yeni gelenlere okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.)  
15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması  
16.Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan planlamaların uygulanışı ve takibi (SBS sıralamaları, okul 
içi ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları vb.)  
17.Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin uygulanması  
18.Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları  
19.e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması (ders çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav 
değerlendirmeleri, veli bilgileri, duyurular vb.)  
20.Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı 
planlamaların uygulanması  
21.Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması  
22.Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların kazandırılmasına yönelik önlemler alınması  
Öğrenci Velileri 23.Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin yansıtılması  
24.Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları 
25.Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle paylaşılması  
26.Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin 
değerlendirilmesi   
27.Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi  
28.Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması  
29.Öğrenme materyallerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılmasının sağlanması  
 30.Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılması  
31.Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı olarak stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, 
ilçe düzeyinde)  
32.Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak 
planlanması ve uygulanması  
33.Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına 
göre önlemler alınması  
34.Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi  
35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının tanımlanması  
36.Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri hususlarla (spor, müzik, 
münazara vb.) ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi  
37.Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) okulun devam etmekte olan gelişmesine katkısı  
38.Sınıf Öğrencileri ve okul düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği  
39.okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar 
yapması  
6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 40.Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim süreçlerine uyum ve katılımlarının 
sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması  
41.Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu etkinliklerin değerlendirilmesi  
42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler alınması  
43.Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması  
44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması  
45.okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip önlemler alınması  
46.okul çevresinin okula katkısının sağlanması  
49.okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler alınması  
51.okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması  
52.Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları yapılması  
53.Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi  
6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 58.Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve uygulanması  
6,7, 8. Sınıf Öğrencileri 59.Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi  
60.YIBO'nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması  
61.YIBO'daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun 
olması  
62.YIBO'da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun gıdalar sağlanması 
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Grupların %60-74’ünün: “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde oldukları alt 

boyutlar: 

  İl Millî Eğitim Müdürlerinin %60-74’ü “8.Okuldaki eğitim personelinin 

mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine 

katkısının değerlendirilmesi”, “9.Öğretmen, yönetici ve destek personel 

hakkında, veli ve öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre önlemler 

alınması”, “10.Veliler Kurulu ve zümre Veliler Kurulu toplantılarında alınan 

kararların uygulama sonuçları”, “11.Öğrenci meclisinde alınan kararların 

uygulama sonuçları”, “13.Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma 

(Öğrenciler, çalışanlar) durumu”, “14.okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin 

motivasyonuna yönelik olarak yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, 

ödüllendirme, yeni gelenlere okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.)”, 

“18.Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve 

kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları”, “19.e-okul sisteminin eğitim-

öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması (ders çizelgeleri, sınav tarihleri, 

notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli bilgileri, duyurular vb.)”, “20.Okulun 

kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul çağındaki 

çocukları okula kayıt etmede yaptığı planlamaların uygulanması”, 

“25.Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle 

paylaşılması”, “26.Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf 

içi öğrenme etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi”, 

“27.Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin 

değerlendirilmesi”, “28.Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik 

etkinlik yapılması”, “33.Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız 

kurumlar tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre 

önlemler alınması”, “35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının 

tanımlanması”, “36.Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren Diğer İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri hususlarla (spor, müzik, münazara vb.) 

ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi”, “37.Akademik olmayan 

başarıların (spor, müzik, münazara vb.) okulun devam etmekte olan gelişmesine 

katkısı”, “41.Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu 

etkinliklerin değerlendirilmesi” alt boyutlarını, 
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  İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarının %60-74’ü “1.Okulun, paydaşlarının 

da görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını oluşturması”,  “3.Veliler, veliler ve 

Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların katılımı ile yapılan 

etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması”, “4.Etkili 

okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik 

planlamaların uygulanması”,  “5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine 

göre değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin 

alınması”, “7.Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin 

ihtiyaçlarına göre yürütülmesi”, “10.Veliler Kurulu ve zümre Veliler Kurulu 

toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları”, “16.Öğrencilerin, 

akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan planlamaların uygulanışı 

ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları 

vb.)”, “17.Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik 

stratejilerin uygulanması”,  “19.e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili 

olarak kullanılması (ders çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav 

değerlendirmeleri, veli bilgileri, duyurular vb.)”,  “26.Öğrencilerin özelliklerine 

ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri planlanması ve 

etkililiğinin değerlendirilmesi”, “28.Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine 

yönelik etkinlik yapılması”, “31.Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve 

değerlendirme raporlarına dayalı olarak stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması 

(okul, il, ilçe düzeyinde)”,  “32.Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, 

programların amaç/kazanım/beceri ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin 

dikkate alınarak planlanması ve uygulanması”,  “34.Ölçme ve değerlendirme 

sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi”,  “36.Akademik başarı dışında öğrenci 

başarısını gösteren Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri hususlarla 

(spor, müzik, münazara vb.) ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi”, 

“42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını 

karşılamasına yönelik önlemler alınması”, “43.Eğitim-öğretimin gelişmesini 

sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin gerçekleşmesine yönelik uygulamalar 

yapılması”, “46.okul çevresinin okula katkısının sağlanması”,  “49.okulun yakın 

çevresinin güvenliği için önlemler alınması”,  “53.Öğrencilerin sağlıklı 

gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetlerinin verilmesi”,  “62.YIBO'da çocuklara öğün aralarında ve akşam 

yemeği sonrasında uygun gıdalar sağlanması” alt boyutlarını, 
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  İlköğretim Müfettişlerinin %60-74’ü “1.Okulun, paydaşlarının da görüşünü 

alarak felsefesini ve amaçlarını oluşturması”,  “2.Okulun öz değerlendirme 

çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi”,  “3.Veliler, veliler ve Diğer İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların katılımı ile yapılan etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması”, “4.Etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik 

planlamaların uygulanması”,  “7.Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının 

personelin ihtiyaçlarına göre yürütülmesi”,  “8.Okuldaki eğitim personelinin 

mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine 

katkısının değerlendirilmesi”, “17.Öğrencilerin akademik başarılarının 

geliştirilmesine yönelik stratejilerin uygulanması”,  “19.e-okul sisteminin 

eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması (ders çizelgeleri, sınav 

tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli bilgileri, duyurular vb.)”, 

“21.Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip 

edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması”,  “27.Öğrenme öğretme sürecinde 

sınıf denetimlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi”,  “31.Genel ve bölgesel 

düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı olarak stratejiler 

geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, ilçe düzeyinde)”,  “41.Sosyal, sanatsal, 

kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu etkinliklerin 

değerlendirilmesi”,  “44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma 

sunulması”,  “45.okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme 

süreçlerine etkisinin belirlenip önlemler alınması”, “46.okul çevresinin okula 

katkısının sağlanması”,  “49.okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler 

alınması”,  “62.YIBO'da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında 

uygun gıdalar sağlanması” alt boyutlarını,   

  İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin %60-74’ü “1.Okulun, paydaşlarının da 

görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını oluşturması”,  “4.Etkili okul gelişim 

planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik planlamaların 

uygulanması”,  “5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre 

değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin 

alınması”, “7.Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin 

ihtiyaçlarına göre yürütülmesi”,  “8.Okuldaki eğitim personelinin mesleki 

yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının 

değerlendirilmesi”, “14.okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin 
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motivasyonuna yönelik olarak yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, 

ödüllendirme, yeni gelenlere okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.)”, 

“15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların 

gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması”,  “16.Öğrencilerin, 

akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan planlamaların uygulanışı 

ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları 

vb.)”,  “17.Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik 

stratejilerin uygulanması”,  “19.e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili 

olarak kullanılması (ders çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav 

değerlendirmeleri, veli bilgileri, duyurular vb.)”,  “20.Okulun kayıt kabul 

alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul çağındaki çocukları okula 

kayıt etmede yaptığı planlamaların uygulanması”,  “27.Öğrenme öğretme 

sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi”,  “31.Genel ve 

bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı olarak stratejiler 

geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, ilçe düzeyinde)”,  “32.Ölçme-

değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri ve 

öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve 

uygulanması”,  “36.Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren Diğer İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri hususlarla (spor, müzik, münazara vb.) 

ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi”,  “41.Sosyal, sanatsal, 

kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu etkinliklerin 

değerlendirilmesi”,  “44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma 

sunulması”,  “49.okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler alınması”,  

“53.Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye 

yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi” alt boyutlarını,   

  İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin %60-74’ü “1.Okulun, paydaşlarının da 

görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını oluşturması”,  “2.Okulun öz 

değerlendirme çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi”,  “3.Veliler, veliler ve 

Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların katılımı ile yapılan 

etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması”, “4.Etkili 

okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik 

planlamaların uygulanması”,  “5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine 

göre değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin 

alınması”, “7.Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin 
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ihtiyaçlarına göre yürütülmesi”,  “8.Okuldaki eğitim personelinin mesleki 

yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının 

değerlendirilmesi”, “14.okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin 

motivasyonuna yönelik olarak yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, 

ödüllendirme, yeni gelenlere okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.)”, 

“15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların 

gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması”,  “16.Öğrencilerin, 

akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan planlamaların uygulanışı 

ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları 

vb.)”,  “19.e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması 

(ders çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli 

bilgileri, duyurular vb.)”,  “20.Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya 

kayıtlı olmayan okul çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı 

planlamaların uygulanması”,  “24.Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik 

hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve 

sonuçları”, “27.Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin 

değerlendirilmesi”,  “28.Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik 

etkinlik yapılması”,  “31.Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme 

raporlarına dayalı olarak stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, ilçe 

düzeyinde) ”, “35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının 

tanımlanması”, “37.Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) 

okulun devam etmekte olan gelişmesine katkısı”, “41.Sosyal, sanatsal, kültürel, 

sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu etkinliklerin değerlendirilmesi”, 

“44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması”, “45.okulun 

çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip 

önlemler alınması” alt boyutlarını, 

  İl Millî Eğitim Şube Müdürlerinin %60-74’ü “1.Okulun, paydaşlarının da 

görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını oluşturması”, “3.Veliler, veliler ve 

Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların katılımı ile yapılan 

etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması”, 

“5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilen 

yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin alınması”, 

“7.Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre 

yürütülmesi”, “9.Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve 
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öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması”, 

“10.Veliler Kurulu ve zümre Veliler Kurulu toplantılarında alınan kararların 

uygulama sonuçları”, “14.okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin 

motivasyonuna yönelik olarak yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, 

ödüllendirme, yeni gelenlere okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.) ”, 

“15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların 

gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması”, “20.Okulun kayıt kabul 

alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul çağındaki çocukları okula 

kayıt etmede yaptığı planlamaların uygulanması”, “22.Müfredatla belirlenen 

beceri ve kazanımların kazandırılmasına yönelik önlemler alınması”, 

“23.Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve 

mezun görüşlerinin yansıtılması”, “24.Her sınıf düzeyinde öğrencilerin 

akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan 

çalışmalar ve sonuçları”, “25.Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini 

gösteren dosyanın ilgililerle paylaşılması”,  “26.Öğrencilerin özelliklerine ve 

öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri planlanması ve 

etkililiğinin değerlendirilmesi”,  “27.Öğrenme öğretme sürecinde sınıf 

denetimlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi”, “28.Öğrencilerde çevre bilincinin 

geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması”, “31.Genel ve bölgesel düzeyde 

ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı olarak stratejiler geliştirilmesi ve 

uygulanması (okul, il, ilçe düzeyinde) ”, “32.Ölçme-değerlendirme 

etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri ve öğrencilerin bireysel 

özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve uygulanması”, “33.Öğrencinin 

akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar tarafından belirlemeye 

yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre önlemler alınması”, 

“35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının tanımlanması”, 

“36.Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren Diğer İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü Yöneticileri hususlarla (spor, müzik, münazara vb.) ilgili etkinlikler 

yapılması ve stratejiler geliştirilmesi”, “37.Akademik olmayan başarıların (spor, 

müzik, münazara vb.) okulun devam etmekte olan gelişmesine katkısı”, 

“41.Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu 

etkinliklerin değerlendirilmesi”, “43.Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak 

tarzda okul-çevre iş birliğinin gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması”, 

“44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması”, “45.okulun 
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çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip 

önlemler alınması”, “46.okul çevresinin okula katkısının sağlanması” alt 

boyutlarını, 

  Okul Müdürlerinin %60-74’ü “1.Okulun, paydaşlarının da görüşünü alarak 

felsefesini ve amaçlarını oluşturması”, “2.Okulun öz değerlendirme 

çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi”, “3.Veliler, veliler ve Diğer İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların katılımı ile yapılan etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması”, “4.Etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik 

planlamaların uygulanması”, “7.Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının 

personelin ihtiyaçlarına göre yürütülmesi”, “8.Okuldaki eğitim personelinin 

mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine 

katkısının değerlendirilmesi”, “14.okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin 

motivasyonuna yönelik olarak yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, 

ödüllendirme, yeni gelenlere okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.) ”, 

“15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların 

gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması”, “16.Öğrencilerin, 

akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan planlamaların uygulanışı 

ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları 

vb.) ”, “20.Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan 

okul çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı planlamaların 

uygulanması”, “24.Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk 

düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları”, 

“27.Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin 

değerlendirilmesi”, “28.Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik 

etkinlik yapılması”, “31.Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme 

raporlarına dayalı olarak stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, ilçe 

düzeyinde) ”, “33.Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız 

kurumlar tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre 

önlemler alınması”, “35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının 

tanımlanması”, “37.Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) 

okulun devam etmekte olan gelişmesine katkısı”, “41.Sosyal, sanatsal, kültürel, 

sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu etkinliklerin değerlendirilmesi”, 

“44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması”, “45.okulun 
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çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip 

önlemler alınması” alt boyutlarını, 

  Okul Müdür Yardımcılarının %60-74’ü “1.Okulun, paydaşlarının da 

görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını oluşturması”, “2.Okulun öz 

değerlendirme çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi”, “3.Veliler, veliler ve 

Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların katılımı ile yapılan 

etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması”, “4.Etkili 

okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik 

planlamaların uygulanması”, “7.Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının 

personelin ihtiyaçlarına göre yürütülmesi”, “8.Okuldaki eğitim personelinin 

mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine 

katkısının değerlendirilmesi”, “14.okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin 

motivasyonuna yönelik olarak yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, 

ödüllendirme, yeni gelenlere okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.) ”, 

“15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların 

gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması”, “16.Öğrencilerin, 

akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan planlamaların uygulanışı 

ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları 

vb.) ”, “20.Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan 

okul çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı planlamaların 

uygulanması”, “24.Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk 

düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları”, 

“27.Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin 

değerlendirilmesi”, “28.Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik 

etkinlik yapılması”, “31.Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme 

raporlarına dayalı olarak stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, ilçe 

düzeyinde) ”, “33.Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız 

kurumlar tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre 

önlemler alınması”, “35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının 

tanımlanması”, “36.Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren Diğer İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri hususlarla (spor, müzik, münazara vb.) 

ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi”, “37.Akademik olmayan 

başarıların (spor, müzik, münazara vb.) okulun devam etmekte olan gelişmesine 

katkısı”, “41.Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu 
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etkinliklerin değerlendirilmesi”, “44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının 

kullanıma sunulması”, “45.okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme 

öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip önlemler alınması”,  “46.okul çevresinin 

okula katkısının sağlanması”  alt boyutlarını, 

  Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin %60-74’ü “1.Okulun, paydaşlarının da 

görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını oluşturması”, “2.Okulun öz 

değerlendirme çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi”, “3.Veliler, veliler ve 

Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların katılımı ile yapılan 

etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması”, “4.Etkili 

okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik 

planlamaların uygulanması”, “5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine 

göre değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin 

alınması”, “7.Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin 

ihtiyaçlarına göre yürütülmesi”, “8.Okuldaki eğitim personelinin mesleki 

yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının 

değerlendirilmesi”, “10.Veliler Kurulu ve zümre Veliler Kurulu toplantılarında 

alınan kararların uygulama sonuçları”, “14.okul personelinin, öğrencilerin ve 

velilerin motivasyonuna yönelik olarak yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal 

etkinlikler, ödüllendirme, yeni gelenlere okulun tanıtımı ve okulun çevreye 

tanıtımı vb.) ”, “15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan 

kararların gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması”, “19.e-okul 

sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması (ders çizelgeleri, 

sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli bilgileri, duyurular 

vb.) ”, “22.Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların kazandırılmasına 

yönelik önlemler alınması”, “24.Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik 

hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve 

sonuçları”, “27.Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin 

değerlendirilmesi”, “28.Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik 

etkinlik yapılması”, 31.Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme 

raporlarına dayalı olarak stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, ilçe 

düzeyinde) ”, “33.Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız 

kurumlar tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre 

önlemler alınması”, “35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının 

tanımlanması”, “37.Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) 
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okulun devam etmekte olan gelişmesine katkısı”, “41.Sosyal, sanatsal, kültürel, 

sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu etkinliklerin değerlendirilmesi”, 

“43.Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin 

gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması”, “45.okulun çevresinin ve 

toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip önlemler 

alınması”, “46.okul çevresinin okula katkısının sağlanması”  alt boyutlarını,  

  Öğrenci Velilerinin %60-74’ü “1.Okulun, paydaşlarının da görüşünü alarak 

felsefesini ve amaçlarını oluşturması”, “2.Okulun öz değerlendirme 

çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi”, “3.Veliler, veliler ve Diğer İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların katılımı ile yapılan etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması”, “4.Etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik 

planlamaların uygulanması”, “5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine 

göre değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin 

alınması”, “ 6.Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak 

doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme raporlarına 

yönelik alınan kararların uygulanması”, “7.Çalışanların mesleki gelişim 

çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre yürütülmesi”, “8.Okuldaki eğitim 

personelinin mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki 

gelişimlerine katkısının değerlendirilmesi”, “9.Öğretmen, yönetici ve destek 

personel hakkında, veli ve öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre 

önlemler alınması”, “10.Veliler Kurulu ve zümre Veliler Kurulu toplantılarında 

alınan kararların uygulama sonuçları”, “12.Veli toplantılarında alınan kararların 

uygulama sonuçları”, “13.Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma 

(Öğrenciler, çalışanlar) durumu”, “14.okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin 

motivasyonuna yönelik olarak yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, 

ödüllendirme, yeni gelenlere okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.) ”, 

“15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların 

gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması”, “18.Öğrencilerin akademik 

başarılarını geliştirmede başka kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve 

sonuçları”, “20.Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı 

olmayan okul çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı planlamaların 

uygulanması”, Öğrenci Velileri “23.Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, 

öğretmen, veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin yansıtılması”, “24.Her sınıf 
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düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine 

yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları”, “25.Öğrencinin eğitsel ve akademik 

gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle paylaşılması”, “27.Öğrenme öğretme 

sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi”, “28.Öğrencilerde 

çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması”, “31.Genel ve 

bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı olarak stratejiler 

geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, ilçe düzeyinde) ”, “32.Ölçme-

değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri ve 

öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve 

uygulanması”, “33.Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız 

kurumlar tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre 

önlemler alınması”, “35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının 

tanımlanması”, “36.Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren Diğer İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri hususlarla (spor, müzik, münazara vb.) 

ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi”, “37.Akademik olmayan 

başarıların (spor, müzik, münazara vb.) okulun devam etmekte olan gelişmesine 

katkısı”, “38.Sınıf Öğrencileri ve okul düzeyinde yapılan rehberlik 

faaliyetlerinin etkililiği”, “41.Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin 

yapılma oranı ve bu etkinliklerin değerlendirilmesi”, “43.Eğitim-öğretimin 

gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin gerçekleşmesine yönelik 

uygulamalar yapılması”, “44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının 

kullanıma sunulması”, “45.okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme 

öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip önlemler alınması”, “46.okul çevresinin 

okula katkısının sağlanması” alt boyutlarını, 

  6,7, 8. Sınıf Öğrencilerinin %60-74’ü “2.Okulun öz değerlendirme 

çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi”, “3.Veliler, veliler ve Diğer İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri paydaşların katılımı ile yapılan etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması”, “4.Etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik 

planlamaların uygulanması”, “5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine 

göre değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin 

alınması”, “ 6.Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak 

doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme raporlarına 

yönelik alınan kararların uygulanması”, “8.Okuldaki eğitim personelinin mesleki 
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yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının 

değerlendirilmesi”, “9.Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve 

öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması”, 

“10.Veliler Kurulu ve zümre Veliler Kurulu toplantılarında alınan kararların 

uygulama sonuçları”, “11.Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama 

sonuçları”, “12.Veli toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları”, 

“13.Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) 

durumu”, “14.okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonuna 

yönelik olarak yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, ödüllendirme, yeni 

gelenlere okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.) ”, “15.Öğrencilere, 

velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların gizliliğinin 

korunmasına yönelik önlemler alınması”, “17.Öğrencilerin akademik 

başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin uygulanması”, “20.Okulun 

kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul çağındaki 

çocukları okula kayıt etmede yaptığı planlamaların uygulanması”, “21.Okul 

yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip edilmesi ve 

ilgillere bilgilendirme yapılması”, “22.Müfredatla belirlenen beceri ve 

kazanımların kazandırılmasına yönelik önlemler alınması”, “24.Her sınıf 

düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine 

yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları”, “25.Öğrencinin eğitsel ve akademik 

gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle paylaşılması”, “26.Öğrencilerin 

özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme etkinlikleri 

planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi”,  “27.Öğrenme öğretme sürecinde 

sınıf denetimlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi”, “28.Öğrencilerde çevre 

bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması”, “29.Öğrenme 

materyallerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde 

kullanılmasının sağlanması”, “ 30.Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin 

öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek şekilde kullanılması”, “31.Genel 

ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı olarak stratejiler 

geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, ilçe düzeyinde) ”, “32.Ölçme-

değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri ve 

öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve 

uygulanması”, “33.Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız 

kurumlar tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre 
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önlemler alınması”, “34.Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler 

geliştirilmesi”, “35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının 

tanımlanması”, “36.Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren Diğer İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri hususlarla (spor, müzik, münazara vb.) 

ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi”, “37.Akademik olmayan 

başarıların (spor, müzik, münazara vb.) okulun devam etmekte olan gelişmesine 

katkısı”, “38.Sınıf Öğrencileri ve okul düzeyinde yapılan rehberlik 

faaliyetlerinin etkililiği”, “39.okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe 

yönlendirmesiyle ilgili ve kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar 

yapması ”, “40.Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim 

süreçlerine uyum ve katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması”, 

“41.Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu 

etkinliklerin değerlendirilmesi”, “42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin 

öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler alınması”, 

“43.Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin 

gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması”, “44.Çevrenin eğitiminde 

okulun olanaklarının kullanıma sunulması”, “45.okulun çevresinin ve toplum 

hayatının öğrenme öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip önlemler alınması”, 

“46.okul çevresinin okula katkısının sağlanması”, “51.okul servis araçlarında 

güvenlik önlemlerinin alınması”, “52.Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için 

psikolojik ve sosyal destek uygulamaları yapılması”, “53.Öğrencilerin sağlıklı 

gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık 

hizmetlerinin verilmesi”, “58.Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim 

planlaması yapılması ve uygulanması”, “59.Öğrenci yatakhanelerinin 

öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi”, 

“60.YIBO'nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması”, 

“61.YIBO'daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, 

gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması”, 

“62.YIBO'da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun 

gıdalar sağlanması” alt boyutlarını bir okulun değerlendirilmesinde “Kesinlikle 

dikkate alınmalı” yönünde görüş bildirmişlerdir. 
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4.Araştırmaya katılan grupların %50-59’unun bir okulun başarısının 

değerlendirilmesinde dikkate alınmasını istedikleri alt boyutlar aşağıda 

sıralanmıştır: 

  6.Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak doldurulan eğitim 

personelinin mesleki yeterlik değerlendirme raporlarına yönelik alınan kararların 

uygulanması,  

  9.Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve öğrenci memnuniyet 

anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması,  

  13.Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) durumu, 

  18.Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve kuruluşlarla 

yapılan iş birlikleri ve sonuçları,  

  23.Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve 

mezun görüşlerinin yansıtılması,  

  25.Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle 

paylaşılması. Sonuçlar Tablo 5.5’te detaylandırılmıştır. 
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Tablo 5.5. Grupların %50-59’u Tarafından Bir Okulun Başarısının 
Değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” Görüşünde Oldukları Alt 
Boyutlar  

 İl
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 % % % % % % % % % % % 
2.  - 56,2 - 59,9 - 59,7 - - - - - 
5.  - - - - - - 54,0 58,1 - - - 
6.  - - 50,0 - 53,1 59,7 53,3 51,3 53,8 - - 
7. - - - - - - - - - - 55,6 
8.  - 55,5 - - - - - - - - - 
9.  - 55,5 - 58,2 59,2 - 56,2 55,5 50,6 - - 
11.  - - - - - - - - - 59,4 - 
12.  - - - - - - 54,2 52,9 57,3 - - 
13.  - - - - 53,5 - 56,9 55,2 58,5   - - 
14.  - 56,5 56,3 - - - - - - - - 
15.  50,0 51,1 - - - - - - - - - 
18.      52,7 52,8 56,4 56,2 56,1   - 55,9 
20.  - 54,7 54,3 - - - - - 58,0 - - 
23.  - - 55,8 58,1 58,2 57,3 58,2 58,1 57,6 - 53,4 
24.  - 54,9 - 54,5 - - - - - - - 
25.  - - 58,0 53,5 59,2 - 51,5 58,0 56,2 - - 
27.  - 58,0 - - - - - - - - - 
28.  - - 58,1 56,3 - - - - - - - 
33.  - 57,9 50,3 57,6 59,1 - - - - - - 
35.  - 52,8 55,1 50,5 - - - - - - - 
37.  - 53,1 58,6 57,6 - - - - - - - 
41.  - 58,6  - - - - - - - - 
44.  - 58,6 - - - - - - - - - 
45.  - 58,6 - - - - - - - - - 

 
2.Okulun öz değerlendirme çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi  
5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin 
alınması  
6.Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme 
raporlarına yönelik alınan kararların uygulanması   
7.Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre yürütülmesi  
8.Okuldaki eğitim personelinin mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının 
değerlendirilmesi  
9.Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması  
11.Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları  
12.Veli toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları  
13.Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) durumu  
14.okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonuna yönelik olarak yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, 
ödüllendirme, yeni gelenlere okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.)  
15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması  
18.Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları  
20.Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı 
planlamaların uygulanması  
23.Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin yansıtılması  
24.Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları  
25.Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle paylaşılması  
27.Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi  
28.Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması  
33.Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına 
göre önlemler alınması  
35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının tanımlanması   
37.Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) okulun devam etmekte olan gelişmesine katkısı  
41.Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu etkinliklerin değerlendirilmesi  
44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması  
45.okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip önlemler alınması 
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Grupların %50-59’unun: “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde oldukları alt 

boyutlar: 

  İl Millî Eğitim Müdürlerinin %50-59’u “15.Öğrencilere, velilere, okul 

personeline ait bilgilerin ve alınan kararların gizliliğinin korunmasına yönelik 

önlemler alınması” alt boyutlarını;   

  İl millî eğitim müdür yardımcılarının %50-59’u “2.Okulun öz değerlendirme 

çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi”, “8.Okuldaki eğitim personelinin mesleki 

yeterliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının 

değerlendirilmesi”, “9.Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve 

öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması”, “14.okul 

personelinin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonuna yönelik olarak yapılan 

faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, ödüllendirme, yeni gelenlere okulun 

tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.) ”, “15.Öğrencilere, velilere, okul 

personeline ait bilgilerin ve alınan kararların gizliliğinin korunmasına yönelik 

önlemler alınması”, “20.Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya 

kayıtlı olmayan okul çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı 

planlamaların uygulanması”, “24.Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik 

hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve 

sonuçları”, “27.Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin 

değerlendirilmesi”, “33.Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız 

kurumlar tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre 

önlemler alınması”, “35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının 

tanımlanması”,  “37.Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) 

okulun devam etmekte olan gelişmesine katkısı”, “41.Sosyal, sanatsal, kültürel, 

sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu etkinliklerin değerlendirilmesi”, 

“44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması”, “45.okulun 

çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine etkisinin belirlenip 

önlemler alınması” alt boyutlarını; 

  İlköğretim müfettişlerinin %50-59’u “6.Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin 

görüşleri de alınarak doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik 

değerlendirme raporlarına yönelik alınan kararların uygulanması”,  “14.okul 

personelinin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonuna yönelik olarak yapılan 

faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler”, “20.Okulun kayıt kabul alanındaki 
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nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul çağındaki çocukları okula kayıt etmede 

yaptığı planlamaların uygulanması”, “23.Öğrenme ve öğretim süreçlerine 

öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin yansıtılması”, 

“25.Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle 

paylaşılması”, “28.Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlik 

yapılması”, “33.Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar 

tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre önlemler 

alınması”, “35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının 

tanımlanması”,  “37.Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) 

okulun devam etmekte olan gelişmesine katkısı” alt boyutlarını;   

  İlçe millî eğitim müdürlerinin %50-59’u “2. Okulun öz değerlendirme 

çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi”, “9. Öğretmen, yönetici ve destek 

personel hakkında, veli ve öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre 

önlemler alınması”, “23. Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, 

veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin yansıtılması”, “24. Her sınıf düzeyinde 

öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin belirlenmesine yönelik 

yapılan çalışmalar ve sonuçları”, “25. Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini 

gösteren dosyanın ilgililerle paylaşılması”, “28. Öğrencilerde çevre bilincinin 

geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması”, “33. Öğrencinin akademik 

başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar tarafından belirlemeye yönelik 

sınavların yapılması; sonuçlarına göre önlemler alınması”, “35. Akademik 

sonuçların okulun gelişimine katkısının tanımlanması”,  “37. Akademik 

olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) okulun devam etmekte olan 

gelişmesine katkısı” alt boyutlarını;   

  İlçe millî eğitim şube müdürlerinin %50-59’u “6.Meslektaşlar, öğrenciler ve 

velilerin görüşleri de alınarak doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik 

değerlendirme raporlarına yönelik alınan kararların uygulanması”,  “9. 

Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve öğrenci memnuniyet 

anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması”, “13. Oryantasyon (uyum) 

etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) durumu”, “18. Öğrencilerin 

akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve kuruluşlarla yapılan iş 

birlikleri ve sonuçları”, “23. Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, 

veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin yansıtılması”, “25. Öğrencinin eğitsel ve 

akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle paylaşılması”,  “33. 
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Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar tarafından 

belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre önlemler alınması” 

alt boyutlarını;   

  İl millî eğitim şube müdürlerinin %50-59’u “2. Okulun öz değerlendirme 

çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi”, “6. Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin 

görüşleri de alınarak doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik 

değerlendirme raporlarına yönelik alınan kararların uygulanması”,  “18. 

Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve kuruluşlarla 

yapılan iş birlikleri ve sonuçları”, “23. Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, 

öğretmen, veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin yansıtılması”,  

  Okul müdürlerinin %50-59’u “5. Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci 

görüşlerine göre değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik 

önlemlerin alınması”, “6. Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de 

alınarak doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme 

raporlarına yönelik alınan kararların uygulanması”,  “9. Öğretmen, yönetici ve 

destek personel hakkında, veli ve öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarına 

göre önlemler alınması”, “12. Veli toplantılarında alınan kararların uygulama 

sonuçları”, “13. Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, 

çalışanlar) durumu”, “18. Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka 

kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları”, “23. Öğrenme ve 

öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin 

yansıtılması”, “25. Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın 

ilgililerle paylaşılması” alt boyutlarını;   

  Okul müdür yardımcılarının %50-59’u  “5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci 

görüşlerine göre değerlendirilen yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik 

önlemlerin alınması”, “6.Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de 

alınarak doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme 

raporlarına yönelik alınan kararların uygulanması”,  “9.Öğretmen, yönetici ve 

destek personel hakkında, veli ve öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarına 

göre önlemler alınması”, “12.Veli toplantılarında alınan kararların uygulama 

sonuçları”, “13.Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, 

çalışanlar) durumu”, “18.Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka 

kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları”, “23.Öğrenme ve 

öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin 



 
 

 

154 

yansıtılması”, “25.Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın 

ilgililerle paylaşılması” alt boyutlarını;   

  Sınıf ve branş öğretmenlerinin %50-59’u “6.Meslektaşlar, öğrenciler ve 

velilerin görüşleri de alınarak doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik 

değerlendirme raporlarına yönelik alınan kararların uygulanması”,  

“9.Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve öğrenci memnuniyet 

anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması”, “12.Veli toplantılarında alınan 

kararların uygulama sonuçları”, “13.Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma 

(Öğrenciler, çalışanlar) durumu”, “18.Öğrencilerin akademik başarılarını 

geliştirmede başka kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları”, 

“20.Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul 

çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı planlamaların uygulanması”, 

“23.Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve 

mezun görüşlerinin yansıtılması”, “25.Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini 

gösteren dosyanın ilgililerle paylaşılması” alt boyutlarını; 

  Öğrenci velilerinin %50-59’u “11. Öğrenci meclisinde alınan kararların 

uygulama sonuçları” alt boyutlarını;  

  6,7, 8. sınıf öğrencilerinin %50-59’u “7. Çalışanların mesleki gelişim 

çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre yürütülmesi”, “18. Öğrencilerin 

akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve kuruluşlarla yapılan iş 

birlikleri ve sonuçları”, “23. Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, 

veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin yansıtılması” alt boyutlarını bir okulun 

değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünü paylaşmışlardır. 

5. Araştırmaya katılan grupların %49 ve altının bir okulun başarısının 

değerlendirilmesinde dikkate alınmasını istedikleri alt boyutlar aşağıda 

sıralanmıştır: 

  11.Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları,  

  12.Veli toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları. Sonuçlar Tablo 

5.6’da detaylandırılmıştır.  
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Tablo 5.6. Grupların %49 ve %49’un Altı Tarafından Bir Okulun Başarısının 

Değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı” Görüşünde Oldukları Alt 

Boyutlar  
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Alt boyutlar % % % % % % % % % % % 
6. - 48,6  48,6 - - - - - - - 
9.  - - 49,0 - - - - - - - - 
11.  40,0 37,7 44,4  38,6 43,0 43,1 50,2 48,1 48,4   - - 
12.  46,7 37,5 39,9 42,1 48,5 34,7 - - - - - 
13.  - 43,1 49,0 47,4 - 49,3 - - - - - 
15.  - - 47,7 - - - - - - - - 
16.  - - 49,7 - - - - - - - - 

18.  - 48,2 41,1 42,4 - - - - - - - 

23.  - 49,0 - - - - - - - - - 
25.  - 48,6 - - - - - - - - - 

 
 
*6.Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak doldurulan eğitim personelinin mesleki 
yeterlik değerlendirme raporlarına yönelik alınan kararların uygulanması 
*9.Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarına 
göre önlemler alınması  
*11.Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları  
*12.Veli toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları  
*13.Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) durumu 
*15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların gizliliğinin korunmasına 
yönelik önlemler alınması  
*16.Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan planlamaların uygulanışı ve 
takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, yönlendirme çalışmaları vb.)  
*18.Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve 
sonuçları  
*23.Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin 
yansıtılması  
*25.Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle paylaşılması 
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Grupların %49 ve %49 altındakilerin: “Kesinlikle dikkate alınmalı” görüşünde 

oldukları alt boyutlar: 

  İl Millî Eğitim Müdürlerinin %49 ve %49 altı “11.Öğrenci meclisinde alınan 

kararların uygulama sonuçları”, “12.Veli toplantılarında alınan kararların 

uygulama sonuçları” alt boyutlarını, 

  İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılarının %49 ve %49 altı “6.Meslektaşlar, 

öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak doldurulan eğitim personelinin 

mesleki”, yeterlik değerlendirme raporlarına yönelik alınan kararların 

uygulanması”, “11.Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları”,  

“12.Veli toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları”, “13.Oryantasyon 

(uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) durumu”, 

“18.Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve 

kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları”,  “23.Öğrenme ve öğretim 

süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve mezun görüşlerinin 

yansıtılması”,  “25.Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın 

ilgililerle paylaşılması” alt boyutlarını,  

  İlköğretim Müfettişlerinin %49 ve %49 altı “9.Öğretmen, yönetici ve destek 

personel hakkında, veli ve öğrenci memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre 

önlemler alınması”,  “11.Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama 

sonuçları”,  “12.Veli toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları”,  

“13.Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) 

durumu”, “15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan 

kararların gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması”, 

“16.Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan 

planlamaların uygulanışı ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme çalışmaları, 

yönlendirme çalışmaları vb.) ”, “18.Öğrencilerin akademik başarılarını 

geliştirmede başka kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları” alt 

boyutlarını, 

  İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin %49 ve %49 altı “6.Meslektaşlar, öğrenciler 

ve velilerin görüşleri de alınarak doldurulan eğitim personelinin mesleki yeterlik 

değerlendirme raporlarına yönelik alınan kararların uygulanması”, “11.Öğrenci 

meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları”, “12.Veli toplantılarında alınan 

kararların uygulama sonuçları”, “13.Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma 
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(Öğrenciler, çalışanlar) durumu”, “18.Öğrencilerin akademik başarılarını 

geliştirmede başka kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları” alt 

boyutlarını, 

  İlçe Millî Eğitim Şube Müdürlerinin %49 ve %49 altı “11.Öğrenci 

meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları”,  “12.Veli toplantılarında 

alınan kararların uygulama sonuçları” alt boyutlarını,  

  İl Millî Eğitim Şube Müdürlerinin %49 ve %49 altı “11.Öğrenci meclisinde 

alınan kararların uygulama sonuçları”,  “12.Veli toplantılarında alınan kararların 

uygulama sonuçları”, “13.Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma 

(Öğrenciler, çalışanlar) durumu” alt boyutlarını, 

  Okul Müdürlerinin %49 ve %49 altı “11.Öğrenci meclisinde alınan kararların 

uygulama sonuçları” alt boyutlarını;  

  Okul Müdür Yardımcılarının %49 ve %49 altı “11.Öğrenci meclisinde 

alınan kararların uygulama sonuçları” alt boyutlarını, 

  Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin %49 ve %49 altı “11.Öğrenci meclisinde 

alınan kararların uygulama sonuçları” alt boyutlarını bir okulun 

değerlendirilmesinde “Kesinlikle dikkate alınmalı.” görüşünü paylaşmışlardır. 

 

6. İl- İlçe MEM Yöneticileri, okul Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler ve 

Öğrenci Velileri “İlköğretim standartlarının ya da okul başarı göstergelerinin bir 

bütün olarak okul başarısını değerlendirmede kullanılmasını ne derece gerekli 

görüyorsunuz?” Sorusuna büyük çoğunlukla “Çok gerekli” ve “Gerekli” cevabını 

vermişlerdir. 
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5.2. Öneriler 

 1. Okul başarısının değerlendirilmesinde:  
  Okulun Yönetimi, Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Niteliği, Çalışanların 

Yeterliği, ana boyutları temel gösterge olarak dikkate alınmalı;  

  Destek Hizmetler, Öğrencilerin Sosyal Etkinliklerinin Desteklenmesi, 

Okulun Gelir Kaynakları ana boyutları üzerinde düşünülmelidir. 

2. Okul başarısının değerlendirilmesinde manidar etkisi olabilecek 

aşağıdaki alt göstergeler mutlaka dikkate alınmalıdır: 

  17.Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin 

uygulanması,  

  21. Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip 

edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması (Okul Yönetimi ana boyutuna 

ait), 

  22.Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların kazandırılmasına yönelik 

önlemler alınması (Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Niteliği ana boyutuna 

ait), 

  26.Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi 

öğrenme etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi 

(Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Niteliği ana boyutuna ait), 

  29.Öğrenme materyallerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek 

şekilde kullanılmasının sağlanması (Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Niteliği 

ana boyutuna ait), 

  30.Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini 

destekleyecek şekilde kullanılması (Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Niteliği 

ana boyutuna ait), 

  32.Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri 

ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve 

uygulanması,  

  34.Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi 

(Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Niteliği ana boyutuna ait), 

  38.Sınıf Öğrencileri ve okul düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin 

etkililiği (Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Niteliği ana boyutuna ait), 
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  39.okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve 

kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapması (Öğrenme-

Öğretme Süreçlerinin Niteliği ana boyutuna ait), 

  40.Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim süreçlerine 

uyum ve katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması 

(Öğrenme-Öğretme Süreçlerinin Niteliği ana boyutuna ait), 

  42.Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim 

ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler alınması (Öğrenme-Öğretme 

Süreçlerinin Niteliği ana boyutuna ait), 

  43.Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin 

gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması,  

  47.Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi 

(Destek Hizmetler ana boyutuna ait), 

  48.okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması 

(Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, 

tuvaletler, okul bahçesi vb.) (Destek Hizmetler ana boyutuna ait), 

  50.okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması (Destek 

Hizmetler ana boyutuna ait), 

  51.okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması (Destek Hizmetler 

ana boyutuna ait) 

  52.Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek 

uygulamaları yapılması (Destek Hizmetler ana boyutuna ait), 

  53.Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye 

yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi  

  54.okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun olması (Destek 

Hizmetler ana boyutuna ait), 

  55.okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması (Destek Hizmetler 

ana boyutuna ait), 

  56.okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun olması (Destek 

Hizmetler ana boyutuna ait), 

  57.okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması (Destek Hizmetler 

ana boyutuna ait), 
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  58.Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve 

uygulanması (Destek Hizmetler ana boyutuna ait), 

  59.Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak 

şekilde düzenlenmesi (Destek Hizmetler ana boyutuna ait), 

  60.YIBO’nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması (Destek 

Hizmetler ana boyutuna ait), 

  61.YIBO’daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, 

gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması (Destek 

Hizmetler ana boyutuna ait), 

  62.YIBO'da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun 

gıdalar sağlanması (Destek Hizmetler ana boyutuna ait), 

  63.YIBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması 

(Destek Hizmetler ana boyutuna ait) 

  64.YIBO’da çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına 

yönelik önlemler alınması  (Destek Hizmetler ana boyutuna ait).  

3. Okul başarısının değerlendirilmesinde aşağıdaki göstergeler dikkate alınıp 

denenebilir:  

  1.Okulun, paydaşlarının da görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını 

oluşturması (Okul Yönetimi),  

  2.Okulun öz değerlendirme çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi (Okul 

Yönetimi),   

  3.Veliler, veliler ve Diğer İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri 

paydaşların katılımı ile yapılan etkili okul gelişim planlamasının uygulama 

sonuçlarının paylaşılması (Okul Yönetimi), 

  4.Etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen 

stratejik planlamaların uygulanması (Okul Yönetimi), 

  5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilen 

yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin alınması (Okul 

Yönetimi), 

  7.Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre 

yürütülmesi 8.Okuldaki eğitim personelinin mesleki yeterliklerini 

geliştirmeye yönelik çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının 

değerlendirilmesi (Okul Yönetimi), 
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  10.Veliler Kurulu ve zümre Veliler Kurulu toplantılarında alınan kararların 

uygulama sonuçları (Okul Yönetimi), 

  14.okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonuna yönelik olarak 

yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, ödüllendirme, yeni gelenlere 

okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.)  (Okul Yönetimi), 

  15.Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların 

gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması (Okul Yönetimi), 

  16.Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan 

planlamaların uygulanışı ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme 

çalışmaları, yönlendirme çalışmaları vb.) (Okul Yönetimi), 

  19.e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması 

(ders çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli 

bilgileri, duyurular vb.) (Okul Yönetimi), 

  24.Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin 

belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları (Eğitim Öğretim 

Süreçlerinin Niteliği), 

  27.Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin 

değerlendirilmesi (Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği), 

  28.Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması 

(Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği), 

  31.Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı 

olarak stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması (okul, il, ilçe düzeyinde) 

(Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği), 

  33.Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar 

tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre 

önlemler alınması (Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği), 

  35.Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının tanımlanması (Eğitim 

Öğretim Süreçlerinin Niteliği), 

  36.Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren Diğer İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri hususlarla (spor, müzik, münazara vb.) ilgili 

etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi (Eğitim Öğretim 

Süreçlerinin Niteliği), 
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  41.Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu 

etkinliklerin değerlendirilmesi (Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği), 

  44.Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması (Destek 

Hizmetler), 

  45.okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine 

etkisinin belirlenip önlemler alınması (Eğitim Öğretim Süreçlerinin Niteliği) 

  46.okul çevresinin okula katkısının sağlanması (Eğitim Öğretim 

Süreçlerinin Niteliği). 

4. Bir okulun başarısının değerlendirilmesinde manidar etkisi olmayacak 

olan aşağıdaki göstergeler üzerinde çalışılabilir:   

  6.Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak doldurulan 

eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme raporlarına yönelik 

alınan kararların uygulanması,   

  9.Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve öğrenci 

memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması,  

  11.Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları,  

  12.Veli toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları,  

  13.Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) 

durumu,  

  18.Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve 

kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları,  

  23.Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve 

mezun görüşlerinin yansıtılması,  

  25.Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle 

paylaşılması.  
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5. Okulların başarısının değerlendirilmesinde aşağıdaki model denenebilir: 

Bir okulun başarısının değerlendirilmesinde: “Eğitim Yönetimi, Eğitim Öğretim 

Süreçlerinin Niteliği, Destek Hizmetler” ana boyutları esas alınarak bunlara ilaveten 

“Demokratik Okul İklimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” örtük standartları 

da başarıyı değerlendirme kullanılmalıdır.  

Ana boyutlar altında verilen başlıklar ve alt başarı göstergeleri okul başarısının 

değerlendirmesinde kullanılarak okullara katkıda bulunulabilir.  

1. Eğitim Yönetimi  

1.1. Katılım (Aşağıdaki alt boyutlar denenebilir.) 

  1.Okulun, paydaşlarının da görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını 

oluşturması, 

  2. Okulun öz değerlendirme çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi, 

  3. Öğretmenler, veliler ve diğer paydaşların katılımı ile yapılan etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması, 

  9. Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve öğrenci 

memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması, 

  10. Öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarında alınan 

kararların uygulama sonuçları, 

  11. Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları. 

  12. Veli toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları, 

1.2. Mesleki Gelişim (Aşağıdaki alt boyutlar denenebilir.) 

  5.Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilen 

yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin alınması   

  6. Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak doldurulan 

eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme raporlarına yönelik 

alınan kararların uygulanması 

  7. Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre 

yürütülmesi 

  8. Okuldaki eğitim personelinin mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik 

çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının değerlendirilmesi 

1.3. Eğitim Planlaması (Aşağıdaki alt boyutlar denenebilir.) 

  4. Etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen 

stratejik planlamaların uygulanması, 
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  13. Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) 

durumu, 

  14. Okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonuna yönelik 

olarak yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, ödüllendirme, yeni 

gelenlere okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.), 

  15. Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların 

gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması, 

  16. Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan 

planlamaların uygulanışı ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme 

çalışmaları, yönlendirme çalışmaları vb.), 

  17. Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik 

stratejilerin uygulanması, 

  18. Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve 

kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları, 

  19. e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması 

(ders çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli 

bilgileri, duyurular vb.), 

  20. Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul 

çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı planlamaların uygulanması, 

  21 Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip 

edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması. 

2.Eğitim Öğretim Süreci 

2.1. Sınıf İçi Öğretim Uygulamaları (Aşağıdaki alt boyutlar denenebilir.) 

  22. Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların kazandırılmasına yönelik 

önlemler alınması, 

  23. Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve 

mezun görüşlerinin yansıtılması,  

  24 Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin 

belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları,  

  29. Öğrenme materyallerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek 

şekilde kullanılmasının sağlanması. 
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2.2. İzleme-Ölçme 

  26. Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi 

öğrenme etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi,  

  27. Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin 

değerlendirilmesi,  

  30. Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini 

destekleyecek şekilde kullanılması, 

  31. Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı 

olarak stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması (Okul, il, ilçe düzeyinde), 

  32. Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri 

ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve 

uygulanması, 

  33. Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar 

tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre 

önlemler alınması, 

  34. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi, 

  35. Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının tanımlanması, 

  38. Sınıf ve okul düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği, 

  39. Okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve 

kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapması, 

  40. Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim süreçlerine 

uyum ve katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması, 

  42. Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim 

ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler alınması, 

  43. Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin 

gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması, 

  44. Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması 

2.3. Eğitsel Faaliyetler 

  25. Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle 

paylaşılması 

  28. Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması 
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  36. Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren diğer hususlarla 

(spor, müzik, münazara vb.) ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler 

geliştirilmesi 

  37. Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) okulun 

devam etmekte olan gelişmesine katkısı 

  41. Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu 

etkinliklerin değerlendirilmesi 

3.Destek Hizmetler 

3.1.Okul -Çevre  

  45. Okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine 

etkisinin belirlenip önlemler alınması 

  46. Okul çevresinin okula katkısının sağlanması 

  49. Okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler alınması 

 3.2.Okul Güvenliği 

  47. Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi 

  48. Okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması 

(Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, 

tuvaletler, okul bahçesi vb.) 

  50. Okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması 

  51. Okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması 

  52. Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek 

uygulamaları yapılması 

  60. YIBO’nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması 

3.3.Sağlık/Temizlik 

  53. Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve 

geliştirmeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi 

  54. Okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun olması 

  55. Okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması 

  56. Okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun olması 

  57. Okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması 

  58. Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve 

uygulanması 
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  59. Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak 

şekilde düzenlenmesi 

  61. YIBO’daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, 

gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması 

  62. YİBO’da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun 

gıdalar sağlanması 

  YİBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması 

  YİBO’da çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik 

önlemler alınması 
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İLKÖĞRETİM OKULLARI BAŞARI GÖSTERGELERİ 

İL-İLÇE MEM YÖNETİCİSİ ve İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ ANKETİ FORMU 
Sayın Eğitim Yöneticisi/İlköğretim Müfettişi, 

Bu anket formu, ilköğretim okullarının başarı göstergelerinin belirlenmesine yönelik olarak il ve 
ilçedeki eğitim yöneticileriyle ilköğretim müfettişlerinin görüşlerini almak amacıyla hazırlanmıştır. Bu 
anketle toplanacak veriler yalnızca bu araştırmada kullanılacak, başka hiçbir kişi ve kuruma 
verilmeyecektir.  

Anket iki bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm’de kişisel bilgilerle, II Bölüm’de ise İlköğretim Genel 
Müdürlüğünün hazırladığı İlköğretim Kurumları Standartları esas alınarak EARGED tarafından 
oluşturulan okul başarı göstergeleriyle ilgili maddeler bulunmaktadır. Lütfen anketteki soruları 
dikkatlice okuyunuz ve her madde için tek seçenek işaretleyiniz (X); cevapsız soru bırakmayınız.  

Sağlayacağınız katkılar için teşekkür ederiz.  

MEB EARGED Başkanlığı   
      Araştırma Şubesi Müdürlüğü 
İrtibat: Mustafa Karaşahin 312 2303644/4126 

I.BÖLÜM: KİŞİSEL BİLGİLER  
1.    Görev yaptığınız il/ilçe:……….. 
2.    Göreviniz: 
(   )İl Millî Eğitim 
Müdürü 

(   ) İl Millî Eğitim 
Müdür Yardımcısı 

(  )İlköğretim 
Müfettişi 

(   ) İlçe Millî 
Eğitim Müdürü

(   ) İlçe Millî Eğitim 
Şube Müdürü 

Diğer (  ) 

 
3.    Şu anda yapmış olduğunuz görevdeki kıdeminiz: 

(  )5 Yıl ve daha az (  ) 6–10 Yıl (  ) 11–15 Yıl (  ) 16–20 Yıl (  ) 21 yıl ve üzeri 

 
II. BÖLÜM: OKUL BAŞARI GÖSTERGELERİ 

1.İliniz/İlçenizdeki ilköğretim okullarının başarısını değerlendirmede kullandığınız başarı 
göstergeleri nelerdir? Önem sırasına göre üç tanesini yazınız: 

1. 

2. 

3. 
2.Bir okulun başarısının değerlendirilmesinde aşağıda verilen boyutların (ana başlıklar) dikkate 
alınıp alınmamasına ilişkin görüşünüzü belirtiniz. 

Ana Boyutlar 
*1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir.
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı. 

1* 2* 3* 

1. Okulun Yönetimi (  ) (  ) (  ) 
2. Öğrenme-Öğretim Süreçlerinin Niteliği (  ) (  ) (  ) 

3. Eğitim-Öğretim Süreçlerini Destekleyen Hizmetlerin Niteliği (Fiziki yapı, 
eğitim öğretim ortamları, ortak kullanım alanlarının niteliği vb.) (  ) (  ) (  ) 

4. Okulun Gelir Kaynakları (  ) (  ) (  ) 
5. Çalışanların Yeterliliği (  ) (  ) (  ) 
6. Öğrencilerin Sosyal Etkinliklerinin Desteklenmesi (  ) (  ) (  ) 

Kesinlikle dikkate alınmasını istediğiniz diğer boyutları belirtiniz……………………… 
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3.Bir okulun eğitim yönetimi başarısının değerlendirilmesinde aşağıda verilen göstergelere ilişkin 
görüşünüzü belirtiniz.  

 Göstergeler 
*1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir. 
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı. 

1* 2* 3* 

1. 
Okulun, paydaşlarının da görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını 
oluşturması 

(  ) (  ) (  ) 

2. Okulun öz değerlendirme çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi  (  ) (  ) (  ) 

3. 
Öğretmenler, veliler ve diğer paydaşların katılımı ile yapılan etkili okul 
gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması  

(  ) (  ) (  ) 

4. 
Etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen 
stratejik planlamaların uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

5. 
Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilen 
yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin alınması   

(  ) (  ) (  ) 

6. 
Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak doldurulan 
eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme raporlarına yönelik 
alınan kararların uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

7. 
Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre 
yürütülmesi 

(  ) (  ) (  ) 

8. 
Okuldaki eğitim personelinin mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik 
çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının değerlendirilmesi 

(  ) (  ) (  ) 

9. 
Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve öğrenci 
memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

10. 
Öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarında alınan 
kararların uygulama sonuçları  

(  ) (  ) (  ) 

11. Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları (  ) (  ) (  ) 
12. Veli toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları (  ) (  ) (  ) 

13. 
Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) 
durumu 

(  ) (  ) (  ) 

14. 
Okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonuna yönelik olarak 
yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, ödüllendirme, yeni gelenlere 
okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.)  

(  ) (  ) (  ) 

15. 
Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların 
gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

16. 
Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan 
planlamaların uygulanışı ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme 
çalışmaları, yönlendirme çalışmaları vb.) 

(  ) (  ) (  ) 

17. 
Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin 
uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

18. 
Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve 
kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları 

(  ) (  ) (  ) 

19. 
e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması (ders 
çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli 
bilgileri, duyurular vb.)  

(  ) (  ) (  ) 

20. 
Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul 
çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı planlamaların uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

21. 
Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip 
edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması 

(  ) (  ) (  ) 

Diğer, belirtiniz: :………….. ……………………………………………………………………….. 
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4.Bir okulun öğrenme-öğretim süreçleriyle ilgili başarısının değerlendirilmesinde aşağıda verilen 
göstergelere ilişkin görüşünüzü belirtiniz.  

 Göstergeler 
*1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir.
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı. 

1* 2* 3* 

22. 
Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların kazandırılmasına yönelik 
önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

23. 
Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve 
mezun görüşlerinin yansıtılması 

(  ) (  ) (  ) 

24. 
Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin 
belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları  

(  ) (  ) (  ) 

25. 
Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle 
paylaşılması 

(  ) (  ) (  ) 

26. 
Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi 
öğrenme etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi  (  ) (  ) (  ) 

27. 
Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin 
değerlendirilmesi  

(  ) (  ) (  ) 

28. Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması  (  ) (  ) (  ) 

29. 
Öğrenme materyallerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek 
şekilde kullanılmasının sağlanması 

(  ) (  ) (  ) 

30. 
Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini 
destekleyecek şekilde kullanılması (  ) (  ) (  ) 

31. 
Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı 
olarak stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması (Okul, il, ilçe düzeyinde) 

(  ) (  ) (  ) 

32. 
Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri 
ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve 
uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

33. 
Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar 
tarafından belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre 
önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

34. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi (  ) (  ) (  ) 
35. Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının tanımlanması (  ) (  ) (  ) 

36. 
Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren diğer hususlarla 
(spor, müzik, münazara vb.) ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler 
geliştirilmesi 

(  ) (  ) (  ) 

37. 
Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) okulun 
devam etmekte olan gelişmesine katkısı (  ) (  ) (  ) 

38. Sınıf ve okul düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği (  ) (  ) (  ) 

39. 
Okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve 
kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapması (  ) (  ) (  ) 

40. 
Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim süreçlerine 
uyum ve katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması  

(  ) (  ) (  ) 

41. 
Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu 
etkinliklerin değerlendirilmesi (  ) (  ) (  ) 

42. 
Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim 
ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

43. 
Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin 
gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması 

(  ) (  ) (  ) 

44. Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması (  ) (  ) (  ) 
Diğer, belirtiniz:…………………………………………………………………………………….. 
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5.Bir okulun destek hizmetler başarısının değerlendirilmesinde aşağıda verilen göstergelere ilişkin 
görüşünüzü belirtiniz.  

 Göstergeler  
*1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir. 
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı. 

1* 2* 3* 

45.
Okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine 
etkisinin belirlenip önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

46. Okul çevresinin okula katkısının sağlanması (  ) (  ) (  ) 

47. Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi (  ) (  ) (  ) 

48.
Okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması 
(Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, tuvaletler, 
okul bahçesi vb.) 

(  ) (  ) (  ) 

49. Okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler alınması (  ) (  ) (  ) 
50. Okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması (  ) (  ) (  ) 
51. Okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması (  ) (  ) (  ) 

52.
Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları 
yapılması 

(  ) (  ) (  ) 

53.
Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye 
yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi (  ) (  ) (  ) 

54. Okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun olması (  ) (  ) (  ) 
55. Okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması (  ) (  ) (  ) 
56. Okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun olması (  ) (  ) (  ) 
57. Okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması (  ) (  ) (  ) 

58.
Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve 
uygulanması (  ) (  ) (  ) 

59.
Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak 
şekilde düzenlenmesi  (  ) (  ) (  ) 

60. YIBO’nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması (  ) (  ) (  ) 

61.
YIBO’daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, 
gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması 

(  ) (  ) (  ) 

62.
YİBO’da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun 
gıdalar sağlanması  (  ) (  ) (  ) 

63. YİBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması (  ) (  ) (  ) 

64.
YİBO’da çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik 
önlemler alınması (  ) (  ) (  ) 

Diğer, belirtiniz:………….. ……………………………………………………………………….. 
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6.İlköğretim standartlarının ya da okul başarı göstergelerinin bir bütün olarak okul başarısını 

değerlendirmede kullanılmasını ne derece gerekli görüyorsunuz? 

Çok gerekli (  ) Gerekli (  ) Kısmen gerekli (  )    Az gerekli (  )  Hiç gerekli değil 

(  )  

 

7.İlköğretim Kurumları Standartlarından hareketle oluşturulan yukarıdaki başarı göstergelerinin 

okul başarısının değerlendirilmesinde kullanılması durumunda okulunuz üzerinde ne tür olumlu 

etkiler olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz: 

 

 

8.İlköğretim Kurumları Standartlarından hareketle oluşturulan yukarıdaki başarı göstergelerinin 

okul başarısının değerlendirilmesinde kullanılması durumunda okulunuz üzerinde ne tür olumsuz 

etkiler olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz: 

 

 

9.Bir okulun başarısını değerlendirmek için yukarıdaki göstergelere alternatifleriniz var mı? 

Evet (   )  Hayır (    ) 

Cevabınız “Evet” ise görüşlerinizi/önerilerinizi yazınız: 

  



 
 

 

175

İLKÖĞRETİM OKULLARI BAŞARI GÖSTERGELERİ  
OKUL YÖNETİCİSİ-ÖĞRETMEN ANKETİ FORMU 

Sayın Eğitimci, 

Bu anket formu, ilköğretim okullarının başarı göstergelerinin belirlenmesine yönelik olarak 
ilköğretim okulu yöneticileri ile öğretmenlerinin görüş ve önerilerini almak amacıyla hazırlanmıştır. Bu 
anketle toplanacak veriler yalnızca bu araştırmada kullanılacak, başka hiçbir kişi ve kuruma 
verilmeyecektir.  

Anket iki bölümden oluşmaktadır. I. Bölüm’de kişisel bilgiler, II. Bölüm’de ise İlköğretim Genel 
Müdürlüğünün hazırladığı İlköğretim Kurumları Standartları esas alınarak EARGED tarafından 
oluşturulan okul başarı göstergeleriyle ilgili ifadeler bulunmaktadır. Lütfen anketteki soruları 
dikkatlice okuyunuz; her bir ifade için tek seçenek işaretleyiniz (X) ve cevapsız soru bırakmayınız.  

Sağlayacağınız katkılar için teşekkür ederiz.  

MEB EARGED Başkanlığı   
      Araştırma Şubesi Müdürlüğü 
İrtibat: Mustafa Karaşahin 312 2303644/4126 

I.BÖLÜM: KİŞİSEL BİLGİLER  
1. Okulunuzun bulunduğu il     :..............…………………… 

2. Görev yaptığınız okulun adı :…………………………………………………. 

3. Okulunuzun bulunduğu yerleşim birimi: 
(  ) İl Merkezi (Büyükşehir belediyesi sınırları içinde olan 
yerleşim birimleri dahil) 

(   ) İlçe Merkezi (  ) Belde/Köy 

 
4.  Göreviniz: 

(   ) Okul Müdürü ( ) Okul Müdür Yardımcısı (   ) Sınıf Öğretmeni (   ) Branş Öğretmeni 
 

5.    Yöneticilikteki kıdeminiz (Okul yöneticileri cevaplandıracaktır.) : 
(   ) 5 Yıl ve daha az (   ) 6–10 Yıl (   ) 11–15 Yıl (   ) 16–20 Yıl (  ) 21 yıl ve üzeri 

 
6.    Öğretmenlikteki kıdeminiz (Sınıf ve branş öğretmenleri cevaplandıracaktır): 

(   ) 5 Yıl ve daha az (   ) 6–10 Yıl (   ) 11–15 Yıl (   ) 16–20 Yıl (  ) 21 yıl ve üzeri 
  
II. BÖLÜM: OKUL BAŞARI GÖSTERGELERİ 

1.Okulunuzun başarısını değerlendirmede kullandığınız başarı göstergeleri nelerdir? Önem 
sırasına göre üç tanesini yazınız: 

1……………………………………………………….. 
2……………………………………………………….. 
3……………………………………………………….. 

2.Bir okulun başarısının değerlendirilmesinde aşağıda verilen boyutların (ana başlıklar) dikkate 
alınıp alınmamasına ilişkin görüşünüzü belirtiniz. 

Ana Boyutlar *1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir. 
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı. 

1* 2* 3* 

1. Okulun Yönetimi (  ) (  ) (  ) 
2. Öğrenme-Öğretim Süreçlerinin Niteliği (  ) (  ) (  ) 
3. Eğitim-Öğretim Süreçlerini Destekleyen Hizmetlerin Niteliği (Fiziki yapı, 

eğitim öğretim ortamları, ortak kullanım alanlarının niteliği vb.) (  ) (  ) (  ) 

4. Okulun Gelir Kaynakları (  ) (  ) (  ) 
5. Çalışanların Yeterliliği (  ) (  ) (  ) 
6. Öğrencilerin Sosyal Etkinliklerinin Desteklenmesi (  ) (  ) (  ) 

Kesinlikle dikkate alınmasını istediğiniz diğer boyutları belirtiniz: …… 
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3.Bir okulun eğitim yönetimi başarısının değerlendirilmesinde aşağıda verilen göstergelere ilişkin 
görüşünüzü belirtiniz.  

 Göstergeler              *1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir. 
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı. 

1* 2* 3* 

1.  Okulun, paydaşlarının da görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını 
oluşturması 

(  ) (  ) (  ) 

2.  Okulun öz değerlendirme çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi  (  ) (  ) (  ) 
3.  Öğretmenler, veliler ve diğer paydaşların katılımı ile yapılan etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması  
(  ) (  ) (  ) 

4.  Etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen 
stratejik planlamaların uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

5.  Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilen 
yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin alınması   

(  ) (  ) (  ) 

6.  Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak doldurulan 
eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme raporlarına yönelik 
alınan kararların uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

7.  Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre 
yürütülmesi 

(  ) (  ) (  ) 

8.  Okuldaki eğitim personelinin mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik 
çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının değerlendirilmesi 

(  ) (  ) (  ) 

9.  Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve öğrenci 
memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

10. Öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarında alınan 
kararların uygulama sonuçları  

(  ) (  ) (  ) 

11. Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları (  ) (  ) (  ) 
12. Veli toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları (  ) (  ) (  ) 
13. Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) 

durumu 
(  ) (  ) (  ) 

14. Okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonuna yönelik olarak 
yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, ödüllendirme, yeni gelenlere 
okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.)  

(  ) (  ) (  ) 

15. Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların 
gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

16. Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan 
planlamaların uygulanışı ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme 
çalışmaları, yönlendirme çalışmaları vb.) 

(  ) (  ) (  ) 

17. Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin 
uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

18. Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve 
kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları 

(  ) (  ) (  ) 

19. e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması (ders 
çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli 
bilgileri, duyurular vb.)  

(  ) (  ) (  ) 

20. Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul 
çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı planlamaların uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

21. Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip 
edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması 

(  ) (  ) (  ) 

Diğer, belirtiniz: ……………………………………………………………………………………… 
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4.Bir okulun öğrenme-öğretim süreçleriyle ilgili başarısının değerlendirilmesinde aşağıda verilen 
göstergelere ilişkin görüşünüzü belirtiniz.  

 Göstergeler                *1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir. 
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı. 

1* 2* 3* 

22. Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların kazandırılmasına yönelik 
önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

23. Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve 
mezun görüşlerinin yansıtılması 

(  ) (  ) (  ) 

24. Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin 
belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları  

(  ) (  ) (  ) 

25. Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle 
paylaşılması 

(  ) (  ) (  ) 

26. Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme 
etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi  

(  ) (  ) (  ) 

27. Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin 
değerlendirilmesi  

(  ) (  ) (  ) 

28. Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması  (  ) (  ) (  ) 
29. Öğrenme materyallerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek 

şekilde kullanılmasının sağlanması 
(  ) (  ) (  ) 

30. Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini 
destekleyecek şekilde kullanılması 

(  ) (  ) (  ) 

31. Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı 
olarak stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması (Okul, il, ilçe düzeyinde) 

(  ) (  ) (  ) 

32. Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri 
ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve 
uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

33. Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar tarafından 
belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre önlemler 
alınması 

(  ) (  ) (  ) 

34. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi (  ) (  ) (  ) 
35. Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının tanımlanması (  ) (  ) (  ) 
36. Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren diğer hususlarla (spor, 

müzik, münazara vb.) ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi 
(  ) (  ) (  ) 

37. Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) okulun devam 
etmekte olan gelişmesine katkısı 

(  ) (  ) (  ) 

38. Sınıf ve okul düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği (  ) (  ) (  ) 
39. Okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve 

kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapması 
(  ) (  ) (  ) 

40. Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim süreçlerine uyum 
ve katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması  

(  ) (  ) (  ) 

41. Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu 
etkinliklerin değerlendirilmesi 

(  ) (  ) (  ) 

42. Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim 
ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

43. Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin 
gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması 

(  ) (  ) (  ) 

44. Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması (  ) (  ) (  ) 
Diğer, belirtiniz: ……………………………………………………………………………………….. 
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5.Bir okulun destek hizmetler başarısının değerlendirilmesinde aşağıda verilen göstergelere ilişkin 
görüşünüzü belirtiniz.  

 Göstergeler              *1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir. 
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı. 

1* 2* 3* 

45. Okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine 
etkisinin belirlenip önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

46. Okul çevresinin okula katkısının sağlanması (  ) (  ) (  ) 

47. Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi (  ) (  ) (  ) 

48. Okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması 
(Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, tuvaletler, 
okul bahçesi vb.) 

(  ) (  ) (  ) 

49. Okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler alınması (  ) (  ) (  ) 

50. Okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması (  ) (  ) (  ) 

51. Okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması (  ) (  ) (  ) 

52. Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları 
yapılması 

(  ) (  ) (  ) 

53. Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye 
yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi 

(  ) (  ) (  ) 

54. Okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun olması (  ) (  ) (  ) 

55. Okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması (  ) (  ) (  ) 

56. Okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun olması (  ) (  ) (  ) 

57. Okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması (  ) (  ) (  ) 

58. Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve 
uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

59. Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak 
şekilde düzenlenmesi  

(  ) (  ) (  ) 

60. YIBO’nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması (  ) (  ) (  ) 

61. YIBO’daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, 
gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması 

(  ) (  ) (  ) 

62. YİBO’da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun 
gıdalar sağlanması  

(  ) (  ) (  ) 

63. YİBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması (  ) (  ) (  ) 

64. YİBO’da çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik 
önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

Diğer, belirtiniz:………….. ……………………………………………………………………….. 
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6.İlköğretim standartlarının ya da okul başarı göstergelerinin bir bütün olarak okul başarısını 

değerlendirmede kullanılmasını ne derece gerekli görüyorsunuz? 

Çok gerekli (  ) Gerekli (  ) Kısmen gerekli (  )    Az gerekli (  )  Hiç gerekli değil 

(  )  

 

7. İlköğretim Kurumları Standartlarından hareketle oluşturulan yukarıdaki başarı göstergelerinin, 

okul başarısının değerlendirilmesinde kullanılması durumunda okulunuz üzerinde ne tür olumlu 

etkiler olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz: 

 

 

 

 

 

8.İlköğretim Kurumları Standartlarından hareketle oluşturulan yukarıdaki başarı göstergelerinin 

okul başarısının değerlendirilmesinde kullanılması durumunda okulunuz üzerinde ne tür olumsuz 

etkiler olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz: 

 

 

 

 

 

9.Bir okulun başarısını değerlendirmek için yukarıdaki göstergelere alternatifleriniz var mı? 

Evet (   )  Hayır (    ) 

Cevabınız “Evet” ise görüşlerinizi/önerilerinizi yazınız:  
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İLKÖĞRETİM OKULLARI BAŞARI GÖSTERGELERİ VELİ ANKETİ FORMU 
Sayın Veli, 

Bu anket, ilköğretim okullarının başarı göstergelerinin belirlenmesine yönelik olarak sizlerin 
görüşlerinizi almak amacıyla hazırlanmıştır. Bu anketle toplanacak veriler yalnızca bu araştırmada 
kullanılacak, başka hiçbir kişi ve kuruma verilmeyecektir.  

Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler, ikinci bölümde ise okul başarı 
göstergeleriyle ilgili maddeler bulunmaktadır. Lütfen anketteki soruları dikkatlice okuyunuz her madde 
için tek seçenek işaretleyiniz ve cevapsız soru bırakmayınız.  

Sağlayacağınız katkılar için teşekkür ederiz.  

      EARGED Başkanlığı   
            Araştırma Şubesi Müdürlüğü 

İrtibat:0312 
2303644/4126 

I.BÖLÜM: KİŞİSEL BİLGİLER  
1.Öğrencinizin öğrenim gördüğü ilin adı:……….. 
2.Öğrencinizin öğrenim gördüğü okulun adı: …………. 
3. Öğrencinizin öğrenim gördüğü yerleşim yeri: 

(  ) İl Merkezi (Büyükşehir belediyesi sınırları içinde olan 
yerleşim birimleri dahil) 

(   ) İlçe Merkezi (  ) Belde/Köy 

 
4. Mesleğiniz: 

1.( ) Memur  2.( ) Resmî kurumda 
        işçi 

3. (   ) Özel sektörde  
            işçi 

4. (   ) Serbest  
                 meslek 

5. (   )  İşsiz 

  
5.Öğrenim Durumunuz:   

(   ) İlkokul  (   ) Ortaokul  (   )Lise  (   )Üniversite (   )Lisansüstü 
 

II. BÖLÜM: OKUL BAŞARI GÖSTERGELERİ 

1.Öğrencinizin öğrenim gördüğü okulun başarısını değerlendirmede kullandığınız başarı 
göstergeleri nelerdir? Önem sırasına göre üç tanesini yazınız: 

1. 
2. 
3. 

2. Öğrencinizin öğrenim gördüğü okulun başarısının değerlendirilmesinde aşağıda verilen 
boyutların dikkate alınıp alınmamasına ilişkin görüşünüzü belirtiniz. 

Ana Başlıklar *1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir. 
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı. 

1* 2* 3* 

1. Okulun Yönetimi (  ) (  ) (  ) 
2. Öğrenme-Öğretim Süreçlerinin Niteliği (  ) (  ) (  ) 
3. Eğitim-Öğretim Süreçlerini Destekleyen Hizmetlerin Niteliği (Fiziki yapı, 

eğitim öğretim ortamları, ortak kullanım alanlarının niteliği vb.) 
(  ) (  ) (  ) 

4. Okulun Gelir Kaynakları (  ) (  ) (  ) 
5. Çalışanların Yeterliliği (  ) (  ) (  ) 
6. Öğrencilerin Sosyal Etkinliklerinin Desteklenmesi (  ) (  ) (  ) 

Kesinlikle dikkate alınmasını istediğiniz diğer boyutları belirtiniz:  
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3.Bir okulun başarısının değerlendirilmesinde aşağıda verilen göstergelere ilişkin görüşünüzü 
belirtiniz.   

 Göstergeler  *1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir. 
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı 

1* 2* 3* 

1. Okulun, paydaşlarının da görüşünü alarak felsefesini ve amaçlarını 
oluşturması 

(  ) (  ) (  ) 

2. Okulun öz değerlendirme çalışmalarının paydaşlara bildirilmesi  (  ) (  ) (  ) 
3. Öğretmenler, veliler ve diğer paydaşların katılımı ile yapılan etkili okul 

gelişim planlamasının uygulama sonuçlarının paylaşılması  
(  ) (  ) (  ) 

4. Etkili okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen 
stratejik planlamaların uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

5. Müfettiş, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilen 
yöneticilerin yönetsel yeterliklerine yönelik önlemlerin alınması   

(  ) (  ) (  ) 

6. Meslektaşlar, öğrenciler ve velilerin görüşleri de alınarak doldurulan 
eğitim personelinin mesleki yeterlik değerlendirme raporlarına yönelik 
alınan kararların uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

7. Çalışanların mesleki gelişim çalışmalarının personelin ihtiyaçlarına göre 
yürütülmesi 

(  ) (  ) (  ) 

8. Okuldaki eğitim personelinin mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik 
çalışmaların mesleki gelişimlerine katkısının değerlendirilmesi 

(  ) (  ) (  ) 

9. Öğretmen, yönetici ve destek personel hakkında, veli ve öğrenci 
memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

10. Öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarında alınan 
kararların uygulama sonuçları  

(  ) (  ) (  ) 

11. Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları (  ) (  ) (  ) 
12. Veli toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları (  ) (  ) (  ) 
13. Oryantasyon (uyum) etkinliklerinin yapılma (Öğrenciler, çalışanlar) 

durumu 
(  ) (  ) (  ) 

14. Okul personelinin, öğrencilerin ve velilerin motivasyonuna yönelik olarak 
yapılan faaliyetlerin sıklığı (sosyal etkinlikler, ödüllendirme, yeni gelenlere 
okulun tanıtımı ve okulun çevreye tanıtımı vb.)  

(  ) (  ) (  ) 

15. Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların 
gizliliğinin korunmasına yönelik önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

16. Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan 
planlamaların uygulanışı ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme 
çalışmaları, yönlendirme çalışmaları vb.) 

(  ) (  ) (  ) 

17. Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin 
uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

18. Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve 
kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ve sonuçları 

(  ) (  ) (  ) 

19. e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması (ders 
çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli 
bilgileri, duyurular vb.)  

(  ) (  ) (  ) 

20. Okulun kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul 
çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı planlamaların uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

21. Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip 
edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması 

(  ) (  ) (  ) 

22. Müfredatla belirlenen beceri ve kazanımların kazandırılmasına yönelik 
önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

23. Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve 
mezun görüşlerinin yansıtılması 

(  ) (  ) (  ) 

24. Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin 
belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları  

(  ) (  ) (  ) 
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 Göstergeler  *1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 

*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir. 
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı 

1* 2* 3* 

25. Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle 
paylaşılması 

(  ) (  ) (  ) 

26. Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme 
etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi  

(  ) (  ) (  ) 

27. Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin 
değerlendirilmesi  

(  ) (  ) (  ) 

28. Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması  (  ) (  ) (  ) 
29. Öğrenme materyallerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek 

şekilde kullanılmasının sağlanması 
(  ) (  ) (  ) 

30. Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini 
destekleyecek şekilde kullanılması 

(  ) (  ) (  ) 

31. Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı 
olarak stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması (Okul, il, ilçe düzeyinde) 

(  ) (  ) (  ) 

32. Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri 
ve öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve 
uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

33. Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar tarafından 
belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre önlemler 
alınması 

(  ) (  ) (  ) 

34. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi (  ) (  ) (  ) 
35. Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının tanımlanması (  ) (  ) (  ) 
36. Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren diğer hususlarla (spor, 

müzik, münazara vb.) ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi 
(  ) (  ) (  ) 

37. Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) okulun devam 
etmekte olan gelişmesine katkısı 

(  ) (  ) (  ) 

38. Sınıf ve okul düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği (  ) (  ) (  ) 
39. Okulda, öğrencileri üst öğrenime ve mesleğe yönlendirmesiyle ilgili ve 

kariyer bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapması 
(  ) (  ) (  ) 

40. Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim süreçlerine uyum 
ve katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması  

(  ) (  ) (  ) 

41. Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu 
etkinliklerin değerlendirilmesi 

(  ) (  ) (  ) 

42. Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim 
ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

43. Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak tarzda okul-çevre iş birliğinin 
gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması 

(  ) (  ) (  ) 

44. Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması (  ) (  ) (  ) 
45. Okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine 

etkisinin belirlenip önlemler alınması 
(  ) (  ) (  ) 

46. Okul çevresinin okula katkısının sağlanması (  ) (  ) (  ) 
47. Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi (  ) (  ) (  ) 
48. Okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması 

(Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, 
tuvaletler, okul bahçesi vb.) 

(  ) (  ) (  ) 

49. Okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler alınması (  ) (  ) (  ) 
50. Okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması (  ) (  ) (  ) 
51. Okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması (  ) (  ) (  ) 
52. Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek 

uygulamaları yapılması 
(  ) (  ) (  ) 

53. Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye 
yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi 

(  ) (  ) (  ) 

54. Okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun olması (  ) (  ) (  ) 
55.     
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 Göstergeler  *1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir. 
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı 

1* 2* 3* 

56. Okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması (  ) (  ) (  ) 
57. Okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun olması (  ) (  ) (  ) 
58. Okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması (  ) (  ) (  ) 
59. Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve 

uygulanması 
(  ) (  ) (  ) 

60. Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak 
şekilde düzenlenmesi  

(  ) (  ) (  ) 

61. YIBO’nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması (  ) (  ) (  ) 
62. YIBO’daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, 

gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması 
(  ) (  ) (  ) 

63. YİBO’da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun 
gıdalar sağlanması  

(  ) (  ) (  ) 

64. YİBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması    
65. YİBO’da çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik 

önlemler alınması 
   

Diğer, belirtiniz:  
 

 

4.İlköğretim standartlarının ya da okul başarı göstergelerinin bir bütün olarak okul başarısını 

değerlendirmede kullanılmasını ne derece gerekli görüyorsunuz? 

Çok gerekli (  ) Gerekli (  ) Kısmen gerekli (  )    Az gerekli (  )  Hiç gerekli değil ( )  

5. Yukarıdaki başarı göstergelerinin öğrencinizin öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 

başarısının değerlendirilmesinde kullanılması durumunda tür olumlu etkiler olabilir? Belirtiniz. 

 
 
 
 
 
6. Yukarıdaki başarı göstergelerinin öğrencinizin öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 

başarısının değerlendirilmesinde kullanılması durumunda tür olumsuz etkiler olabilir? Belirtiniz. 

 

 
 

7.Bir ilköğretim okulun başarısını değerlendirmek için yukarıdaki göstergelere alternatifleriniz var 

mı? 

Evet (   )  Hayır (    ) 

Cevabınız “Evet” ise görüşlerinizi yazınız: 
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İLKÖĞRETİM OKULLARI BAŞARI GÖSTERGELERİ ÖĞRENCİ ANKETİ 
Değerli Öğrenci, 

Bu anket formu, ilköğretim okullarının başarılarının hangi göstergelere göre değerlendirilmesi 
gerektiğini belirlemek için sizlerin görüşlerini almak amacıyla hazırlanmıştır. Anketle toplanacak veriler 
yalnızca bu araştırmada kullanılacak, başka hiçbir kişi ve kuruma verilmeyecektir. 

Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgilerle, ikinci bölümde ise okul başarı 
göstergeleriyle ilgili ifadeler bulunmaktadır. Lütfen anketteki soruları dikkatlice okuyunuz; her madde 
için tek seçenek işaretleyiniz (X) ve cevapsız soru bırakmayınız.  

Sağlayacağınız katkılar için teşekkür ederiz. 

  EARGED Başkanlığı   
           Araştırma Şubesi Müdürlüğü 

İrtibat:0312 303644/4126 
 

I.BÖLÜM: KİŞİSEL BİLGİLER  
1.Öğrenim gördüğünüz ilin adı:…………………. 

2.Okulunuz:………………………………………..  

3.Öğrenim gördüğünüz yerleşim birimi: 
1.(  ) İl Merkezi (Büyükşehir belediyesi sınırları içinde 
olan yerleşim birimleri dahil) 

2.(   ) İlçe Merkezi 3.(  ) Belde/Köy 

4.    Sınıfınız: 
1.(   ) 6.Sınıf 2.(   ) 7.Sınıf 3.(   ) 8.Sınıf 

 
 
II. BÖLÜM: OKUL BAŞARI GÖSTERGELERİ 

1.Öğrenim gördüğünüz okulu hangi göstergelere göre başarılı buluyorsunuz? Önem sırasına göre 
üç tanesini yazınız: 

1. 
2. 
3. 

2.Bir okulun başarısının değerlendirilmesinde aşağıda verilen göstergelere ilişkin görüşünüzü 
belirtiniz.  

 Göstergeler              *1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir. 
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı. 

1* 2* 3* 

1. Okulun, amaçlarının oluşturulmasında öğrenci ve velilerin görüşlerinin 
alınması 

(  ) (  ) (  ) 

2. Okulun öz değerlendirme çalışmalarının ilgililere bildirilmesi  (  ) (  ) (  ) 
3. Okul gelişim planlamasının yapılmasında veli ve öğrencilerin görüşlerinin 

alınması  
(  ) (  ) (  ) 

4. Okul gelişim planlamasının uygulama sonuçlarına göre geliştirilen stratejik 
planlamaların uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

5. İdarecilerin, veli ve öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi; bu sonuçlara 
göre önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

6. Öğretmenlerin, öğrenci ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi; bu 
sonuçlara göre önlemler alınması  

(  ) (  ) (  ) 

7. Öğretmenlerin, mesleki gelişim çalışmalarının ihtiyaçlarına göre yürütülmesi (  ) (  ) (  ) 
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 Göstergeler              
*1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir. 
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı. 

1* 2* 3* 

8. Okuldaki eğitim personelinin mesleki yeterliklerini geliştirmeye yönelik 
çalışmaların okula katkısının değerlendirilmesi 

(  ) (  ) (  ) 

9. Personel hakkında yapılan veli ve öğrenci memnuniyet anketlerinin 
sonuçlarına göre önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

10. Öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarında alınan 
kararların uygulama sonuçları  

(  ) (  ) (  ) 

11. Öğrenci meclisinde alınan kararların uygulama sonuçları (  ) (  ) (  ) 
12. Veli toplantılarında alınan kararların uygulama sonuçları (  ) (  ) (  ) 
13. Uyum etkinliklerinin yapılma durumu (  ) (  ) (  ) 

14.
Öğrencilerin ve velilerin motivasyonuna yönelik olarak yapılan etkinliklerin 
sıklığı (sosyal etkinlikler, ödüllendirme, yeni gelenlere okulun tanıtımı ve 
okulun çevreye tanıtımı vb.)  

(  ) (  ) (  ) 

15. Öğrencilere, velilere, okul personeline ait bilgilerin ve alınan kararların 
gizliliğinin korunması 

(  ) (  ) (  ) 

16.
Öğrencilerin, akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik yapılan 
planlamaların uygulanışı ve takibi (SBS sıralamaları, okul içi ölçme 
çalışmaları, yönlendirme çalışmaları vb.) 

(  ) (  ) (  ) 

17. Öğrencilerin akademik başarılarının geliştirilmesine yönelik stratejilerin 
uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

18. Öğrencilerin akademik başarılarını geliştirmede başka kurum ve kuruluşlarla 
yapılan iş birlikleri ve sonuçları 

(  ) (  ) (  ) 

19.
e-okul sisteminin eğitim-öğretim sürecinde etkili olarak kullanılması (ders 
çizelgeleri, sınav tarihleri, notlar, yazılı sınav değerlendirmeleri, veli bilgileri, 
duyurular vb.)  

(  ) (  ) (  ) 

20. Okulun, kayıt kabul alanındaki nüfusa kayıtlı veya kayıtlı olmayan okul 
çağındaki çocukları okula kayıt etmede yaptığı planlamaların uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

21. Okul yönetimince öğrencilerin devamsızlıklarının düzenli olarak takip 
edilmesi ve ilgillere bilgilendirme yapılması 

(  ) (  ) (  ) 

22.
Öğretim programlarında belirlenen beceri ve kazanımların kazandırılmasına 
yönelik önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

23.
Öğrenme ve öğretim süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli, üst yönetim ve 
mezun görüşlerinin yansıtılması 

   

24.
Her sınıf düzeyinde öğrencilerin akademik hazır bulunuşluk düzeylerinin 
belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçları  

(  ) (  ) (  ) 

25.
Öğrencinin eğitsel ve akademik gelişimini gösteren dosyanın ilgililerle 
paylaşılması (  ) (  ) (  ) 

26.
Öğrencilerin özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre sınıf içi öğrenme 
etkinlikleri planlanması ve etkililiğinin değerlendirilmesi  

(  ) (  ) (  ) 

27.
Öğrenme öğretme sürecinde sınıf denetimlerinin etkililiğinin 
değerlendirilmesi  

(  ) (  ) (  ) 

28. Öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik etkinlik yapılması  (  ) (  ) (  ) 

29.
Öğrenme materyallerinin öğrencinin öğrenme becerilerini destekleyecek 
şekilde kullanılmasının sağlanması 

(  ) (  ) (  ) 

30.
Bilgi iletişim ve eğitim teknolojilerinin öğrencinin öğrenme becerilerini 
destekleyecek şekilde kullanılması 

(  ) (  ) (  ) 

31.
Genel ve bölgesel düzeyde ölçme ve değerlendirme raporlarına dayalı olarak 
stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması (Okul, il, ilçe düzeyinde) 

(  ) (  ) (  ) 

32.
Ölçme-değerlendirme etkinliklerinin, programların amaç/kazanım/beceri ve 
öğrencilerin bireysel özelliklerinin dikkate alınarak planlanması ve 
uygulanması 

(  ) (  ) (  ) 

33.
Öğrencinin akademik başarısını ve yeteneğini tarafsız kurumlar tarafından 
belirlemeye yönelik sınavların yapılması; sonuçlarına göre önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 
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 Göstergeler              
*1.Kesinlikle dikkate alınmalı. 
*2.Dikkate alınabilir; ancak vazgeçilmez değildir. 
*3.Kesinlikle dikkate alınmamalı. 

1* 2* 3* 

34. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre stratejiler geliştirilmesi (  ) (  ) (  ) 
35. Akademik sonuçların okulun gelişimine katkısının tanımlanması (  ) (  ) (  ) 

36.
Akademik başarı dışında öğrenci başarısını gösteren diğer hususlarla (spor, 
müzik, münazara vb.) ilgili etkinlikler yapılması ve stratejiler geliştirilmesi 

(  ) (  ) (  ) 

37.
Akademik olmayan başarıların (spor, müzik, münazara vb.) okulun devam 
etmekte olan gelişmesine katkısı (  ) (  ) (  ) 

38. Sınıf ve okul düzeyinde yapılan rehberlik faaliyetlerinin etkililiği (  ) (  ) (  ) 

39.
Okulda, öğrencileri üst öğrenime, mesleğe yönlendirme ve kariyer 
bilinçlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapılması (  ) (  ) (  ) 

40.
Özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitim-öğretim süreçlerine uyum 
ve katılımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması  

(  ) (  ) (  ) 

41.
Sosyal, sanatsal, kültürel, sportif etkinliklerin yapılma oranı ve bu 
etkinliklerin değerlendirilmesi (  ) (  ) (  ) 

42.
Eğitim-öğretim mekânlarının, öğrencilerin öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını 
karşılamasına yönelik önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

43.
Eğitim-öğretimin gelişmesini sağlayacak okul-çevre iş birliğinin 
gerçekleşmesine yönelik uygulamalar yapılması 

(  ) (  ) (  ) 

44. Çevrenin eğitiminde okulun olanaklarının kullanıma sunulması (  ) (  ) (  ) 

45.
Okulun çevresinin ve toplum hayatının öğrenme öğretme süreçlerine 
etkisinin belirlenip önlemler alınması 

(  ) (  ) (  ) 

46. Okul çevresinin okula katkısının sağlanması (  ) (  ) (  ) 
47. Öğrencilerde kamu malına zarar vermeme bilincinin geliştirilmesi (  ) (  ) (  ) 

48.
Okul mekânlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler alınması 
(Öğrencilerin toplu kullandıkları alanlar, spor salonları, koridorlar, tuvaletler, 
okul bahçesi vb.) 

(  ) (  ) (  ) 

49. Okulun yakın çevresinin güvenliği için önlemler alınması (  ) (  ) (  ) 
50. Okulda acil ve riskli durumlar için planlamalar yapılması (  ) (  ) (  ) 
51. Okul servis araçlarında güvenlik önlemlerinin alınması (  ) (  ) (  ) 

52.
Öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için psikolojik ve sosyal destek uygulamaları 
yapılması 

(  ) (  ) (  ) 

53.
Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini takip etme, destekleme ve geliştirmeye 
yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi (  ) (  ) (  ) 

54. Okulda sunulan yiyeceklerin öğrencilerin sağlığına uygun olması (  ) (  ) (  ) 
55. Okulda sunulan içme suyunun sağlığa uygun olması (  ) (  ) (  ) 
56. Okuldaki temizlik hizmetlerinin sağlık kurallarına uygun olması (  ) (  ) (  ) 
57. Okul tuvaletlerinin sağlık kurallarına uygun olması (  ) (  ) (  ) 

58.
Öğrenci yatakhanelerinin temizlik denetim planlaması yapılması ve 
uygulanması (  ) (  ) (  ) 

59.
Öğrenci yatakhanelerinin öğrencilerin sağlıklı uyumalarını sağlayacak 
şekilde düzenlenmesi  (  ) (  ) (  ) 

60. YIBO’nun pansiyonlarında güvenlikle ilgili önlemler alınması (  ) (  ) (  ) 

61.
YIBO’daki barınma mekânlarının ve donanımın, çocukların sayısına, 
gelişimsel özelliklerine ve psikososyal ihtiyaçlarına uygun olması 

(  ) (  ) (  ) 

62.
YİBO’da çocuklara öğün aralarında ve akşam yemeği sonrasında uygun 
gıdalar sağlanması  (  ) (  ) (  ) 

63. YİBO banyolarının temizliği ile ilgili denetim planlarının uygulanması    

64.
YİBO’da çocukların kişisel temizlik ve bakımlarının sağlanmasına yönelik 
önlemler alınması    

Diger, belirtiniz:  
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3.Bir okulun yukarıdaki göstergelere göre değerlendirilmesi gerekli midir? 
Çok gerekli (     )   Gerekli (     )  Kısmen gerekli (     )   
Az gerekli   (     )   Hiç gerekli değil (     ) 
 
4.Yukarıdaki başarı göstergelerinin okulunuzun başarısının değerlendirilmesinde kullanılması 
durumunda okulunuza ne tür olumlu etkileri olabilir? Belirtiniz 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Yukarıdaki başarı göstergelerinin okulunuzun başarısının değerlendirilmesinde kullanılması 
durumunda okulunuza ne tür olumsuz etkileri olabilir? Belirtiniz 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Bir ilköğretim okulun başarısını değerlendirmek için yukarıdaki göstergelere alternatifleriniz var 
mı? 
Evet (   )  Hayır (    ) 
Cevabınız “Evet” ise görüşlerinizi yazınız: 
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EK-5 
ANKET UYGULAMA YÖNERGESİ 

MEB EARGED tarafından ilköğretim okullarının başarı göstergelerinin belirlenmesine yönelik 

hazırlanan “İlköğretim Okulları Başarı Göstergeleri” araştırması anket formları,  

1.İL-İLÇE MEM YÖNETİCİSİ ve İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ ANKETİ,   

2.OKUL YÖNETİCİSİ ve ÖĞRETMEN ANKETİ,  

3.ÖĞRENCİ ANKETİ  

4.VELİ ANKETİ olmak üzere dört türden oluşmaktadır. 

Anketlerin doldurulması ve okulların seçiminde aşağıdaki hususlar göz önüne alınacaktır. 

  İL-İLÇE MEM YÖNETİCİSİ ve İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞİ ANKETİ; 

 İl millî eğitim müdürü,  

 İl millî eğitim müdür yardımcıları,  

 İl millî eğitim şube müdürlerinin tamamı,  

 İlin bütün ilçelerindeki ilçe millî eğitim müdürü,  

 İlçe millî eğitim şube müdürlerinin tamamı, 

 Tablo 1’de belirtilen sayıda ilköğretim müfettişleri tarafından doldurulacaktır. 

  İl Millî Eğitim Müdürlükleri; 

 Anketlerin uygulanacağı ilköğretim okullarını Tablo 1’de belirtilen sayıda 

belirleyecektir. Uygulanan anketlerin MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi 

Başkanlığına 15 Haziran 2010’a kadar geri dönüşümünü sağlayacaktır. 

 Anket uygulanacak ilköğretim okulu belirlenirken okulların bulunduğu sosyo-ekonomik 

düzey göz önüne alınacak; dağılımın dengeli olması sağlanacaktır. 

 Anket uygulanacak ilköğretim okulları belirlenirken il merkezlerinden (Büyükşehir 

olan illerde ilçeler dahil) üçte iki oranında, ilçelerden üçte bir oranında seçim 

yapılacaktır. Örneğin Adana ilinde 25 okulun 17’si il merkezindeki ilköğretim 

okullarından geri kalan 8 okul ilçelerden seçilecektir. Bilecik ilinde ise 2 okul il 

merkezinden diğer okul ilçelerden birinden ve YİBO olacaktır. Anket uygulanacak okul 

belirlenirken en az bir YİBO seçilecektir. İldeki okul sayısının durumuna göre bu sayı 

4’e kadar çıkarılabilir. 

 Anket uygulaması için belirlenen ilköğretim okullarında “OKUL YÖNETİCİSİ ve 

ÖĞRETMEN ANKETİ”, “ÖĞRENCİ ANKETİ” ve “VELİ ANKETİ” 

uygulanmasını sağlayacaktır.  

  OKUL YÖNETİCİSİ ve ÖĞRETMEN ANKETİ; 

 İlköğretim okulu müdürü, 

 İlköğretim okulunda görev yapan müdür yardımcılarının tamamı, 

 3 sınıf öğretmeni,  

 3 branş öğretmeni tarafından doldurulacaktır.  

  ÖĞRENCİ ANKETİ ve VELİ ANKETİ;   

 6, 7, 8.sınıftan birer öğrenci ve bu öğrencilerin velileri tarafından doldurulacaktır.  

  Anketlerin eksik olması durumunda anket uygulanacak ilgili birim yeterli sayıda çoğaltılmasını 

sağlayacaktır. 

  Bütün birimler anketlerin eksiksiz doldurulmasını sağlayacaktır.  
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EK-6 
Anket Uygulanacak İl, Okul, Eğitim Yöneticisi, Eğitim Denetçisi, Öğretmen, 
Öğrenci ve Veli Sayıları  
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Adana  25 8 75 75 25 25 25 75

Adıyaman  20 5 60 60 20 20 20 60

Ankara  39 20 117 117 39 39 39 117

Ardahan  6 5 18 18 6 6 6 18

Artvin  4 5 12 12 4 4 4 12

Balıkesir  18 5 54 54 18 18 18 54

Bilecik  3 5 9 9 3 3 3 9
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