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ÖZ 

NENE HATUN İLKOKULUNDA BİR EYLEM ARAŞTIRMASI :Swot 

Analizi 

Zeynep Diktaş 
Yüksek  Lisans Tezi  

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı 

Danışman: Prof. Dr. Niyazi Karasar 
Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 

 
Bu çalışma bir eylem araştırması olup, araştırmada ilköğretim okullarının SWOT 

analizi ile içinde bulunduğu durumun kritik başarı etmenleri açısından saptanması ve 
saptanan duruma dayalı eylemler planlanması ve bu planların uygulanıp 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesinde 
bulunan resmi okul olan   Nene Hatun İlkokulu, araştırmanın çalışma evreni olarak 
seçilmiştir.  Çalışmada nicel ve nitel olmak üzere farklı verilere gereksinim duyulmuştur. 
Araştırmada ilk olarak Nene Hatun İlkokulunun içinde bulunduğu durumun saptamak, 
okulun güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarıp, okulun önündeki fırsat ve tehditleri 
belirlemek için, öğretmen, öğrenci, veli ve okul yöneticilerine okuldaki kritik başarı 
etmenleri çerçevesinde birer memnuniyet anketi uygulanmıştır. 2018-2019 eğitim-
öğretim yılını kapsayan anket çalışmasında 41 öğretmen,5 yönetici, 283 veli ve 300 
öğrenci verisi kullanılmıştır. Bunun yanında öğretmen, öğrenci, yönetici, okul rehber 
öğretmeni, okul aile birliği üyesi olan veliler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 
Görüşme formlarında daha çok okulun zayıf yönlerine ilişkin önermelere dair maddeler 
yer almıştır. Elde edilen bulgular doküman analizi (İç çevre ve dış çevre analizi) ile 
desteklenmiştir. 

Belirlenen kritik başarı etmenlerinin her biri (eğitim-öğretim, alt yapı, insan 
kaynakları, toplumla ilişkiler, iletişim, araştırma geliştirme ve finans) bir eylem alanı 
olarak ele alınmıştır. Bulgular doğrultusunda her bir kritik başarı etmeni alanına yönelik 
okulda bulunan zayıf yönler için eylem planları hazırlanmıştır. Eylem planlarının 
hazırlanma aşamasında okul paydaşları ile ortak kararlar alınmış, okulun iyileşmesi ve 
gelişmesi adına sürece okul rehber öğretmeninin yönetiminde öğretmenler, öğrenciler 
okul aile birliği temsilcileri de dahil edilmiştir Eylem planlarının uygulanmasına bağlı 
olarak belli zaman aralıkları ile öğretmen, öğrenci, yönetici, okul rehber öğretmeni, okul 
aile birliği üyesi olan veliler ile tekrar görüşmeler yapılarak faaliyetlerin izleme ve 
değerlendirme raporları hazırlanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda Nene Hatun İlkokulunun eğitim öğretim, alt yapı, 
toplumla ilişkiler, iletişim, AR-GE ve finans konularında kimi zayıf yönlerinin bulunmasına 
karşı bunları sahip olduğu insan ve madde kaynakları ile  iyileştirip geliştirebilecek yeterli 
potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir. İnsan ve madde kaynaklarının etkili kullanımı 
ile okulun zayıf yönlerinin kısmen önüne geçilebileceği yapılan eylem araştırması ile 
görülmüştür. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara dayalı olarak her bir kritik başarı 
etmenine ilişkin hazırlanan eylem planlarının uygulanması ve sürece yayılması 
konusunda öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Eylem Araştırması, SWOT Analizi, Kritik Başarı Etmenleri, İç Çevre 
ve Dış Çevre Analiz. 
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 ABSTRACT  

ACTION RESEARCH IN NENE HATUN PRIMARY SCHOOL: A 

Swot Analysis 

Zeynep Diktaş 
Master’s Thesis 

Department of Educational Sciences 
Educational Management and Supervision Programme 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Niyazi Karasar 
Maltepe University Graduate School of Social Sciences, 2019 

 
The aim of this study is to determine the situation of primary schools in terms of 

critical success factors by SWOT analysis and to plan the actions based on the situation 
determined and to apply and evaluate these plans as an action research. Within the 
scope of the study, Nene Hatun Primary School, which is the official school in Sultanbeyli 
district of Istanbul, was chosen as the study population. Different data, both quantitative 
and qualitative, were needed in the study. First of all, a satisfaction questionnaire was 
applied to teachers, students, parents and school administrators within the framework of 
critical success factors in order to determine the situation of Nene Hatun Primary School, 
to reveal the strengths and weaknesses of the school and to identify opportunities and 
threats in front of the school. In the survey which covers the 2018-2019 academic year, 
41 teachers, 5 administrators, 283 parents and 300 student data were used. In addition, 
semi-structured interviews were conducted with teachers, students, administrators, 
school counselors, parents who are members of the school unity. In the interview forms, 
articles related to the propositions regarding the weaknesses of the school were mostly 
included. The findings were supported by document analysis (internal and external 
analysis) 

Each of the identified critical success factors (education, infrastructure, human 
resources, relations with society, communication, research and development and 
finance) has been considered as a field of action. In line with the findings, action plans 
were prepared for each of the critical weaknesses in the school. During the preparation 
of the action plans, joint decisions were taken with the school stakeholders, teachers and 
students under the supervision of the school counselor were included in the process for 
the improvement and development of the school. Parents who are members of the 
Parent-Teacher Association were interviewed again and monitoring and evaluation 
reports of the activities were prepared. 

As a result of the study, it was determined that Nene Hatun Primary School has 
sufficient potential to improve and improve it with its human and material resources 
against some weaknesses in education, infrastructure, community relations, 
communication, R & D and finance. It has been seen through an action research that 
effective use of human and material resources can be partially prevented by the 
weaknesses of the school. Based on the findings obtained at the end of the study, 
recommendations were made for the implementation and dissemination of the action 
plans prepared for each critical success factor. 
Keywords: SWOT Analysis, Critical Success Factors, Internal and External 
Environment Analysis 
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BÖLÜM  1. GİRİŞ 

Bu bölümde problem, amaç, önem, varsayımlar, sınırlılıklar ve tanımlara yer 

verilmiştir. 

Problem 

Bu alt bölümde problem tanımlanırken, eğitim, etkili okul, etkili okul unsurları, 

okullarda yaşanan sorunların kritik başarı etmenleri boyutunda değerlendirilmesi, durum 

analizi ve eylem planlarına yönelik kavramlar üzerinde durulmuştur.   

Eğitim, topluma faydalı olabilmeleri için bireylere çeşitli nitelikler kazandıran 

zaman ve mekânla sınırlı olmayan bir süreçtir. Bir başka ifadeyle, “eğitim, bireyin 

davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme 

sürecidir”  (Ertürk, 2013).  “Kasıt”, sözcüğü eğitimin rastlantı olmadan planlı değişmeleri 

içerirken, “istendik” sözcüğü ise her türlü değişme değil, toplumun beklentilerine uygun 

olan davranış değişikliklerini içermektedir  (Gürsel, 2012). 

  Eğitim yoluyla insanların yaşamını geliştirdiğini söylemek mümkündür (Arslan & 

Erarslan, 2003). Eğitim bireyin yaşamını dengeli ve verimli bir şekilde sürdürebilmesini, 

içinde yaşadığı topluma faydalı  bir üye olarak katkı sunmasını sağlayan bir araçtır. 

Eğitim süreci, sadece bireye iyi yönde davranış kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda 

bireyi geliştirirerek gelecekteki hayatına hazırlar (Gökçe, 2002) . 

İnsan varoluşundan bu yana eğitime gereksinim duymuş, daha nitelikli eğitim için 

yeni yeni yöntemler icat etmiş, hem kendisini hem de çevresini yüksek uygarlık 

seviyesine ulaştırmak ve ilerletmek için aklın sınırlarını zorlayarak okullar kurmuştur. 

Toplumların gelişimine yön veren kurumların başında şüphesiz okullar gelmektedir 

(Gündüz, 2015). 

Okul sosyal bir kurumdur ve belli amaçlara sahiptir. Okulun genel amacı, bireylere 

bir yandan bilgi ve beceriler kazandırarak onları hayata hazırlamak, diğer yandan bireyin 

toplumun değişen koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda  bireyin öğrenimi süresince elde ettiği bilgi, beceri ve tutumlarla toplumda 

yükleneceği görevleri  yerine getirebileceğini söylemek mümündür ("Kaya, 2015", 

Gürsel,2005:1).Okullar, sosyal yaşamın bir parçası olarak  değişim ve gelişimlere açık 
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kurumlardır. Hızla değişen hayata ve teknolojiye bağlı olarak okullarda eğitimin şekli de 

değişmektedir.Sosyal hayat açısından vazgeçilmez kurumlardan biri olan okulların ve 

buralarda verilen eğitimin değişen ve gelişen bilgi toplumunun gereklerine göre 

düzenlenmesi gerektiğini söylemek mümkündür (Turan, Açıkalın & Şişman, 2007).  

          Sosyal bir sistem içinde olan okulların amacının, bireyleri sürekli değişmekte olan 

dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yetiştirmek olduğu söylenebilir (Kutlu, 

Doğan & Karakaya, 2009). Bu bağlamda eğitim kurumlarına düşen görev, eğitim 

kalitesini artırmak adına kurumdaki eksiklikleri tespit etmek, gidermek, alınması gereken 

tedbirleri belirleyerek  okul içinde öğrenmeyi biçimlendiren unsurları düzenlemektir. Bu 

görevlerin sağlanabilmesi ise okulların ne boyutta etkili olduklarıyla ilgilidir (Alamdar, 

2015). 

 Şişman (2004), etkili okulu, “ kendisinden beklenen amaç ve işlevleri tam olarak 

yerine getiren, öğrencilerin bütün yönlerden gelişimlerini sağlayan, bunun için uygun 

öğrenme ortamları hazırlayan ve okulla ilgili herkesin beklentilerini karşılayan okuldur” 

olarak tanımlamıştır . 

    Balcı (2011)’ ya göre etkili okul, tanımlanması güç bir kavram olmakla beraber 

“öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve estetik gelişmelerinin en uygun 

sağlandığı optimum bir öğrenme çevresinin yaratıldığı okuldur”  olarak tanımlanmaktadır.  

Özdemir (2019)’ e göre  etkili okulda, 

• Açık ve anlaşılır hedefler konur ve bu hedefler üzerine dikkatle ve kararlılıkla 

yaklaşılır. 

• Yöneticilikten ziyade liderlik anlayışı hakimdir. 

• Tüm paydaşların beklentileri büyük ve olumlu yöndedir.  

•Her öğrenciye bireysel farklılıkları göz önüne alarak öğrenme imkanları sunulur  

• Öğrencinin gelişimi ve değişimi zengin akademik çalışmalarla sağlanır ve süreç 

takip edilir. 

• Okul-aile ilişkisine önem verilir.  

•Okul kültürü ve iklimi olumlu yöndedir..   

• Uygun okul iklimine sahiptirler.    

• Yöneltme sistemi etkindir. 
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Yağız (2016),  çalışmasında okulları diğer örgütlerden ayırmış, okulun örgütsel 

etkililiğinin diğer örgütlerden farklı olduğunu ifade etmiş ve örgütsel etkililiği çeşitli 

boyutlarda ele almıştır. Bu boyutları  öğretmenler, öğrenciler,  okul çevresi ve veliler , 

okul kültürü ve iklimi,okul müfredatı ve öğretim süreci ,okul yöneticisi olarak ele almak 

mümkündür. Aşağıda bu boyutların her biri incelenmektedir.  

Öğretmen okulun örgütsel etkililiğinin önemli boyutlarından biridir. Okulların 

varlık nedeni eğitim hizmetlerini üretmektir. Okullarda da eğitim hizmetlerini üretenler 

öğretmenlerdir. Bu nedenle okulun eğitim görevini üstlenen öğretmen,  sisteminin 

vazgeçilmez unsurudur (Başaran, 1996). Öğretmen sosyal bir sistem olan okulun en 

stratejik parçalarından biridir  (Bursalıoğlu, 2005). Bir öğretmenin mesleğini gerektirdiği 

gibi yapabilmesi için o meslekle ilgili bilgi, beceri ve teknikleri kazanmış olması gerekir 

(Celep, 2009). Etkili bir öğretmenin sahip olması gereken özelliklerin, mesleğinin 

gerektirdiği niteliklere sahip olma,  kendini geliştirmek adına çalışmalar yapma, öğrenciyi 

merkeze alma ve mesleğini severek icra etme olduğu söylenebilir (Can, 1998). Öğretmen 

bildikleri, kabiliyeti ve tutumlarıyla öğrencilerinin eğitimi görevini üstlenirken aynı 

zamanda davranışlarıyla da onlara model olur. Samimi, sabırlı, çocuklar ile iletişimi güçlü 

olan bir öğretmen öğrenciye istendik nitelikleri kolayca kazandırırken tam tersi 

davranışlar öğrencinin eğitimini olumsuz etkileyecektir. Öğretmen; anlatma, dinleme, 

sebep-sonuç gösterme, güdüleme, dönüt verme, pekiştirme vb. yöntem ve tekniklerle  

öğrencilerin tüm gelişim alanlarını etkilemektedir (Gökçe, 2002). 

Bu anlamda etkili öğretmenlerin sınıfta bireysel farklılıkları dikkate alarak tüm 

öğrencilerin gelişimine önem veren, iletişimde başarılı olan, elindeki tüm olanakları 

kullanarak sınıfta öğrencilerin beklentilerine ve konuların özelliklerine göre en iyi eğitim 

ve öğretim sürecini nasıl yaşatacağını bilen ve kendini sürekli geliştirmeye açık bireyler 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Okulun örgütsel etkililiğinde  diğer önemli boyut öğrencidir. Öğrenci, eğitim 

ihtiyacı olan ve bu eğitim ihtiyacını formal eğitim kurumlarından, öğrenim görerek 

karşılama amacıyla herhangi bir öğretim kurumuna katılan kimsedir. Okul içinde 

düzenlenen tüm etkinliklerin merkezi öğrencilerdir. Öğrenciler okulda bilgi ve beceriler 

dışında, onların kişilik gelişimine katkıda bulunan değerler, görüşler ve davranışlar 

öğrenir. Okullar öğrencilerle sürekliliğini sağlar. Bu  sebeple öğrenciye ihtiyacı 

doğrultusunda kaliteli eğitim sunmak ve topluma donanımlı  insan gücünü sağlamak 

okulların en onemli amacı olmalıdır (Çifci, 2009). 
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Öğrenci, okulda kazandığı bilgi ve becerilerin yanında, aynı zamanda kişiliğine 

etki eden değerler ,fikirler ve davranışlar da öğrenir. Öğrencinin okula olan uyumu ve  

okulda sergilediği başarısı ile kendisini  ve okuldaki varlığını ve görevini anlaması 

arasında güçlü bir ilişki vardır (Bursalıoğlu, 2005). Sınıf öğretiminde öğrencilerin bireysel 

öğretimlere yer verilmesi, öğrencinin değerlendirmede kendinden ne beklenildiğini 

bilmesi, sınıf içinde öğrenci başarı farklılıklarının azalmasında etkili olabilmektedir 

(Fidan, 1996). Etkili okullarda merkezde esas alınan unsur öğrenci olur ve öğrencinin 

mutluluğu temel amaçlardan biridir. Bu okullarda öğrenciler çeşitli komisyon ve kurullarda 

görev ve sorumluluk alarak,  okulu ve kendilerini ilgilendiren konularda kararlara 

katılabilmektedirler. Etkili okullarda öğrenciler sadece eğitim öğretim süreçlerine değil, 

okulu  iyileştirme ve geliştirme aşamasında çeşitli öneriler sunabilmekte ve okul 

yaşamının çeşitli yönlerine katılabilmektedirler. Yine bu okulların özellikleri arasında , 

öğrencilerin tek düze ve ezberci düşünmesinden ziyade eleştirel ve yaratıcı 

düşünmelerini sağlamak ve bu bakımdan öğrencilerin dinlediğini anlayabilme, 

yorumlayabilme, problem çözebilme, bilgiyi transfer edebilme ve uygulayabilme, 

çıkarımlar yapabilme alışkanlıklarını edinmelerine katkı sağlamanın olduğu söylenebilir 

(Şişman, 2013). 

   Okul çevresi ve veliler okulda etkililiği sağlayan önemli 

unsurlardır.Öğrencilerin ihtiyaçları, beklentileri, ilgi ve gereksinimleri çevre kaynaklıdır. 

Bu nedenle çevre bir davranış için güdüleyici olabileceği gibi engelleyici de olabilir. 

Çevre, ailenin dışında kalan ve öğrencinin günlük yaşamının büyük bir bölümünü 

geçirdiği yerdir. Okul, çevreyi yönetici ve öğretmenleri ile etkileyebildiği ve çevre ile 

bütünleşebildiği takdirde başarılı olur. Çünkü; çevre ile okul bir zincirin halkaları gibi iç 

içe geçmiş, birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir. 

Okullar belli bir sosyal çevrede bulunur. Ailenin çevredeki önemi büyük olup gerek 

çocuğun kişilik gelişiminin oluşumu gerekse öğrenci başarısının artırılmasında aile 

önemli bir yere sahiptir. Aile, çocuğu en iyi şekilde tanır ve çocuğun istek ve 

beklentilerinin neler olduğunu bilir. Eğer okulla sürekli bağlantı içerisinde olup, 

etkileşimde bulunursa, çocuğun akademik başarısını arttıracağı gibi, okul içi 

davranışlarını da takip etmiş olur (Tarhan, 2008).  

Okul-veli ve okul-aile ilişkilerinin gelişmesi, okula duyulan güveni arttırır. Veliyi 

eğitim-öğretim sürecine katan ve veli ile işbirliği içinde olan okullar amaçlarına  daha 

çabuk ulaşır. Veli, okulu benimser, okulun hedeflerini anlarsa okula katkıda bulunur. Bu 

katkı okulun etkililiği için hayati derecede önemlidir. Okulun hedeflerine ulaşabilmesi, 
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okul ve ailenin ortak amaç doğrultusunda hareket ederek ,bu ortak amaçlara uygun  

faaliyetlerde bulunması ile mümkün olabilir. Bu sebepledir ki,okulun koyduğu hedefleri  

ailelerin benimsemesi ve amaçlarını anlayabilmesi adına okul ve veli arasında güçlü bir 

iletişimin var olması,karşılıklı güvenin sağlanması önemlidir (Koçak, 1991).   

Çevresi ile iyi ve yakın ilişkiler içinde olması etkili okulların önemli özelliklerinden 

biridir. Etkili okullardaki yöneticilerin asıl sorumluluklarından birisi de okul ,çevre ve veli 

iletişimine önem vermesidir.Okul-veli iletişimi sadece velilerin katılımı ile güçlenmez. Bu 

sebeple okul sürekli çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirmede girişimci ve öncü olan taraf 

olmalıdır (Sarıtaş, 2005). Başarılı ve etkili bir okul-aile işbirliği için okul; aileleri de 

kapsayan geziler,toplantılar ve buna benzer sosyal etkinlikler gerçekleştirme, veli  

ziyaretleri planlama,okul içinde belli aralıklarla veli görüşmeleri düzenleme, okulun sahip 

olduğu kaynakları velilere kullanma fırsatı sağlama, velilerin görüşlerini almak adına 

çeşitli memnuniyet anketleri uygulama,belirli gün ve haftalarda ve önemli günlerde 

velilere sorumluluk verme,velilere yönelik semierler düzenleme, okul dergileri ve 

bültenlerine velilerin katkı sunmasını sağlama gibi etkinlikler düzenleyebilir (Arslan & 

Nural, 2004). Öğretmen-öğrenci ve veli üçgenindeki  işbirliği, öğrenci başarısını artıran 

önemli bir faktördür. Bu yönüyle öğrenci başarısının temel alındığı ve bunun için de veli 

öğretmen iş birliğinin önemi veliye hissettirilmeli ve benimsetilmelidir. Samimi  ve dostça 

yaklaşımlarla karşılıklı iş birliğine dayalı bir atmosfer oluşturulmalıdır (Yılmaz, 2007). 

Okul kültürü ve iklimi okulda örgütsel etkililiğin diğer boyutları arasındadır. 

Kültür, bir okulda yaşama geçirilmiş bir takım değerleri ve inançları kapsar. Etkili okul 

araştırmaları, etkili okullarda olumlu bir havanın-iklimin dolayısıyla kültürün varlığını 

göstermiştir. Etkili okula ulaşmada en önemli özellik mevcut kültürün değişime uğraması, 

bu değişimde yönetimin informal katkısı ve desteğinin önemli olmasıdır. Okulun temel 

görevi olan eğitim ve öğretim etkinliklerinin yerine getirilmesinde öğrenci ve öğretmenden 

neler beklendiğini tayin eden, okul kültürüdür (Çifci, 2009). 

Etkili okul araştırmalarına bakıldığında etkili okulun olmazsa olmaz 

özelliklerinden biri olarak, okulda görülen olumlu bir okul kültürünün varlığı söylenebilir. 

Okulda değişim ve gelişimi sağlamak için çeşitli çalışmalar yapılsa da ,okul ortamında 

olumlu bir iklim ve kültür sağlanmadıkça okulun gelişmesinden söz etmek mümkün 

olamaz. Okul personelinin birikimleri ile okulun geçmişinden bu yana sahip olduğu 

alışkanlıkları, inanç ve değerleri zamanla okulda, o okula has bir kültürün yerleşmesine 

sebep olmuştur.Kısaca okul kültürü için okulun yaşam tarzı olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu kültür inanç, beklenti, davranış, tutum  ve eğilimlerden 
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oluşmaktadır.Buna bağlı olarak okulda nelerin önemli ve  nelerin değersiz olduğu, ve 

yaşanan durumlar karşısında nasıl davranılması gerekeceği  konusunda personel 

arasında karşılıklı bir etkileşim meydana gelmektedir. Dolayısıyla okulun temel görevi  

olan eğitim ve öğretimde öğretmen ve öğrenciden nelerin beklenmesi ve vurgulanması 

gerektiğini belirleyen okul kültürüdür. Mükemmel okulu oluşturma yollarını bulmayı 

hedefleyen etkili okul hareketi, bunu sadece, sadece öğretmenlerin güçlü performansı 

ile sağlamaz; öncelikle öğretmenlerin kendi kişisel vizyonlarını geliştirebilecekleri sağlıklı 

bir okul kültürü ve iklimi ile gerçekleştirilebilir (Balcı, 2011). 

Okul müfredatı ve öğretim süreci okulu etkili kılan unsurlar arasındadır. Etkili 

okulda okul programı denince, akademik program yani müfredat programı anlaşılır. 

Bütün öğrencilere, akademik yönden ve okul dışı yaşantılarında gerekli becerileri 

kazandıran bir program, öğrenci-veli, öğretim kadrosu ve toplum katılımı ile hazırlanır. 

Öğrenci gelişimi ön planda tutularak hazırlanmış bir program okulun temel amacıdır. Bu 

nedenle olabildiğince zengin bir program hazırlanmalıdır (Şişman, 2013). 

  Etkili okuldaki iyi bir eğitim programında; eğitimin hedeflerinin neler olduğu, 

öğrencilere hangi davranışların kazandırılacağı, hangi öğrenme yaşantısı veya 

öğrencide davranış değişikliği meydana getirmek için hangi eğitim durumları içinde 

bulunmaları gerektiği, programın etkililik derecesi, öğrencide beklenen davranış 

değişikliği meydana getirip-getirmediğine yönelik ölçme ve değerlendirme araçları, 

öğretimin etkililiğine istenen seviyede ulaşılmadığında düzeltici önlemler olarak neler 

yapılacağı, yalnızca öğrencilere değil öğretmenlere de rehberlik yapılması gerekliliği gibi 

eğitim programının detayları önceden belirlenmiş olmalıdır (Tarhan, 2008). 

 Okulda müdürün eğitimde etkililiği sağlayan temel unsurlardan biri olduğunu 

söylemek mümkündür.Yönetim, okulda hedeflenen değişim ve gelişimi sağlamak adına  

insan  ve madde kaynaklarını  etkin kullanma sürecidir (Eren, 2003). 

Yönetim, amaçların belirlenmesi, belirlenen amaçlara yönelik eylemlerin 

planlanması, bu planlara bağlı olarak görev paylaşımının yapılması ,faaliyetleri 

gerçekleştirme sürecinde iç ve dış tüm unsurların uyum içinde olması ve sürecin her 

aşamasının denetlenmesi, denetim sonucu gerekli düzenlemelerin yapılması sürecidir 

(Nişancı, 2015). 

Bir eğitim yönetmeni, okulun işleyişiyle ilgili olarak eğitim programının, iş gören 

hizmetlerinin, öğrenci işlerinin, eğitim bütçesini ve genel işleri önceden planlanan 
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düzeyde gerçekleştirdiğinde okulu etkili yönetebilir. Bu şekilde okulun yönetsel, eğitsel 

ve örgütsel amaçlarını gerçekleştirebilir (Başaran, 1996) . 

Okullar belli amaçlar doğrultusunda kurulan örgütlerdir.Yönetime düşen görev  

ise bu örgütlerde, iş görenleri örgütün kuruluş amaçları etrafında bir araya getirerek, 

karşılıklı iş bölümü ve koordinasyonu sağlamak ve süreci etkili olarak yürütmektir 

(Kösterelioğlu & Argon, 2010) . 

Okulların istenilen başarıyı ve etkililiği elde edebilme noktasında okul yönetiminin 

rolü büyüktür. Okul yöneticisinin, yönetim sürecini verimli biçimde yürütebilmesi için 

Aydın (2000)’ ın  planlama, örgütleme ,yürütme, eş güdümleme ve değerlendirme olarak 

ele aldığı yönetim süreçlerini  kullanması gerekmektedir.Adı geçen yönetim süreçlerine 

değinecek olursak; 

Planlama, okulun kurumsal, eğitsel  ve idari hedeflerine ulaşmak  için gereken 

madde ve insan kaynaklarının sağlanma ve kullanma yollarının kararlaştırılması 

sürecidir. Eğitim için sağlanacak insan ve madde kaynakları, öğrenciler, eğitim iş 

görenleri, eğitim araç ve gereçleri, tesisleri, tüketim girdileri ve teknolojidir (Başaran, 

1996). 

Örgütleme, işlerin hedeflenen ortak amaçlara doğru gerçekleştirilebilmesi için 

yapılması gereken çalışmalar sistemidir.Eğitimde işgörenlerin faaliyetlerinin 

koordinasyonudur. Okullarda örgütlenme özel olarak hazırlanmış yönetmeliklerle 

sağlanır.Yönetmelik gereği okulun yönetiminden sorumlu okul müdürü bulunur.Okul 

müdürü belirli kanun ve emirler çerçevesinde okulun işlerini yürütmeye, okulda düzen ve 

disiplini sağlamaya ve süreci kontrol etmeye yetkilidir (Başaran, 1996). 

Yürütme yada önderlik etme yönetimin işlevlerinin  en karmaşık olanları 

arasındadır. Bu fonksiyonla; okulda etkililiği sağlayabilmek için insanlarla güçlü etkileşim 

içinde olmak ve onları olumlu  eylem ve  davranışlara güdüleyecek noktaların neler 

olduğunu bilecek liderlik özelliğine sahip olmak gerekmektedir (Dinçer & Fidan, 1996). 

Eş güdümleme, eğitimin amaçlarına ulaşılabilmesi ve işlerin düzenli biçimde 

yapılabilmesi için tüm işgörenlerin uyum ve işbirliği içinde, sahip oldukları görev ve 

sorumlulukların bilincinde olmasının sağlanmasıdır.Okul yönetimi, örgüt içinde iyi bir 

iletişim sistemi kurarak iş görenlerin eş güdümüne uygun ortamı kurmakla 

sorumludur.Öğretmenlerin ise öğrenciye kazandıracakları hedef ve davranışlar için 
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gerekli olan bütün eylemlerini planlı ve eşgüdüm içinde yapmaları zorunludur (Başaran, 

1996). 

Kontrol etme (denetleme)  yönetim süreçlerinin önemli unsurları arasında olup, 

okulun verimliliğini  sağlaması ve devam ettirmesi açısından önem taşımaktadır. 

Okullarda, denetleme işlevinin sağlanmasında okul yönetimi ile okul çalışanlarının 

işbirliği içerisinde olması gerekmektedir. Eğitim çalışanlarının okul yönetiminin yanında 

denetim sürecine katılması denetimin amaçlarına ulaşmasında  fayda sağlamaktadır 

(Başaran, 1996). 

  Okul yöneticisinde bulunması gereken özelliklere bakıldığında; öncelikle eğitim 

ve öğretimle ilgili son dönemlerde hızla değişen gelişmelerden, kuram ve 

uygulamalardan haberdar olması, bunları öğretimle ilişkilendirmesi gerektiği ön plana 

çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu, etkili okul yöneticisi; görev ve sorumluluk 

alanına giren konularda en doğru kararı, uygun zamanda verirken hızlı değişim 

sürecinde kendisinden de bir şeyler katmak durumundadır. Bilgi ve becerisini kullanırken 

yaratıcı kişiliğini ön plana çıkararak kurumu başarıya taşıyacak seçenekler oluşturması, 

etkili ve etkin iletişim becerilerine sahip olması, okulda çalışan ile okuldan hizmet alanları 

bir bütün olarak görerek, hiçbir tarafı ihmal etmeden herkesin ihtiyaçlarını göz önünde 

bulundurması, katılmalı bir yönetimle hareket ederek öğretmenlerin ve diğer çalışanların 

kararlara katılımını sağlaması, demokratik bir tutum sergileyerek tüm çalışanların hak ve 

sorumluluklarını bilmesi yöneticide bulunması gereken özellikler arasında sayılabilir 

(Yaralı, 2002). 

Yönetim, örgütlerde verimliliği artırmak, sürekli gelişim ve etkili değişimi sağlamak 

açısından önemlidir. Okul yönetiminin görevi, okuldaki tüm insan ve madde kaynaklarını 

en etkili biçimde  kullanarak, okulu hedeflerine uygun olarak yürütmektir. Okul 

yönetiminin  görevini etkin biçimde yapabilmesi, tutum ve davranışlarını okul 

çalışanlarının ilgi,ihtiyaç ve beklentilerini de göz önünde tuturak ayarlamasına bağlıdır 

(Bursalıoğlu, 1982).Yöneticiler; eğitimin tüm paydaşları ile ilişkilerini güçlü 

tutmalıdırlar.Paydaşların dilek ve önerilerini dikkate almalı taleplerini dinlemeli ve cevap 

vermeli, başarılarını takdir etmelidir.Toplumsal-sosyal sorumlulukların yerine 

getirilmesine destek olmalıdırlar (Dirik, 2016). 

Ancak okul yöneticileri, sorumluluklarını  yerine getirirken birçok problemle 

karşılaşabilirler.Yaşanan  sorunların kaynağı örgüt içinden etmenler olabileceği 

gibi,örgüt dışı etmenler de olabilir (Üstüner, Özer & Demirtaş, 2007). Yaşanan sorunların 
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kaynaklarına, kritik başarı etmenleri çerçevesinde değinmek mümkündür. Kritik başarı 

etmenleri etkili ve başarılı bir okul olabilmek adına  iyi ve güçlü olması gereken ölçütlerdir. 

Okulun dış çevre tarafından  tercih edilme düzeyi, başarı seviyesi,insan kaynaklarının 

niteliği, okulun sahip olduğu madde kaynakları bu etmenlerin içinde sayılabilir. Okullar 

için kritik başarı etmenlerini, alan yazında yapılan çeşitli incelemeler ışığında yedi 

başlıkta toplamak mümkündür. Bu başlıklar; eğitim öğretim, alt yapı, insan kaynakları, 

toplumla ilişkiler, ilet işim, araştırma ve geliştirme ve f inans olarak sıralanmıştır  

(Küçüksüleymanoğlu, 2004) .   

Kritik başarı etmeninin en önemlisi eğitim ve öğretim sürecidir.Toplumun 

şekillendirilmesinde önemli role sahip olan eğitim kurumlarının,topluma faydalı yeterli nicelik 

ve niteliğe sahip bireyler yetiştirebilmesi en önemli görevidir (Gökçe, 2003). Eğitim örgütleri 

çevrenin ve öğrencilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda etkili eğitime cevap 

verebilmeli, ilgi ve yeteneklerinin farkında olarak sürekli gelişime açık bireyler yetiştirebilmeli 

ve bunu yaparken öğrenme merkezli eğitimi planlayıp uygulamaya geçirmelidir (Türk, 

1999). 

  Alt yapı etmeni kritik başarı etmenlerinin diğer boyutudur. Okul binası,yapı için gerekli 

alet edevat ve teçhisat ile eğitim için gerekli  malzeme,materyal,araç ve gereçler eğitim -öğretim 

sürecinin okul açısından vazgeçilemez öğeleridir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı 

okulların fiziki durumunun, eğitimde kullanılan araç-gereç ve donanım ile bütünlük içinde olması 

önemlidir. Okullar eğitim eğitim öğretim sürecini kolaylaştırıcı ve iyi tasarlanmış bir alt yapı 

planına sahip olmalıdır (Küçüksüleymanoğlu, 2004). 

İnsan kaynakları, kritik başarı etmenlerinin  önemli boyutlarından biridir.Ahlaki ve etik 

boyutlar çerçevesinde, çalışanların örgüte yaratıcı katkılarını sağlamak  etkili yönetimin amaçları 

arasındadır  (Bingöl, 2016).  İş görenlerin sürece etkili katılımı,yaratıcı gücü ve desteği olmadan 

örgütlerden gerçek bir başarı ve gelişimin beklenmesi söz konusu olamaz. Bir örgütü 

diğerlerinden farklı kılan sahip olduğu insan gücüdür (Uzmanlık, 2002) . Etkili ve nitelikli 

yönetiminin başarıyla sağlandığı okullarda yöneticiler, öğretmenler ve diğer tüm destek 

hizmetler yeteneklerini ve becerilerini kullanma, başarılı olma, bu başarıdan dolayı onore 

edilme, sorumluluk üstlenme, bir grubun elemanı olma, dikkat çekme ve her şeyden önemlisi 

“bana gereksinim duyuluyor” duygusunu yaşayarak, kendilerini gerçekleştirme ve iş 

yaşamlarına değer kazandırma olanağına sahiptirler (Yenersoy, 1997). 

 Okul, içinde bulunduğu çevrenin bir parçasıdır ve toplumdan ayrı düşünülemez. 

Bir toplumda sosyal ve ekonomik çevrenin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına  cevap 
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verebilen okul, eğitim sisteminin en temel öğesi olarak görülür (Küçükahmet, 2012). 

Okulun içinde bulunduğu toplumun, okula olan katkı ve ilgisi çağdaş eğitim kurumlarında 

geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekli olan ilişkilerdir. 

Eğitim kurumlarının girdisi ve çıktısı insandır. Okulların etkili  olmasında iletişim 

süreci önemli bir role sahiptir. Okullarda, belirlenen hedeflere ulaşabilmek ve işleyişi başarı 

ile yürütmek için eğitimin tüm paydaşlarının etkili bir iletişimi süreci içinde olması gereklidir 

(Güçlü, 2002). Okulların sahip olduğu misyon ve vizyonları ışığında başarı elde etmesi  

için ihtiyaç duyulan şartlardan biri, etkin bir iletişim sisteminin sağlanmasıdır  (Kalder, 

2002). Sistem içinde etki uyandıran iletişim gücü sağlandığında  hizmette kaliteyi 

yakalamak kaçınılmaz olur. 

Eğitim kurumlarının asıl işlevlerinden biri  yeni bilgiler üretmek ve bu bilgileri topluma 

kazandırmaktır.Eğitim kurumları bilgiyi üreten ve tüketen kurumlardır; bu sebeple de eğitim 

kurumları bilgi üretirken araştırma ve geliştirmeye önem vermeli ,kaliteli ve çağdaş üretime 

destek olmalıdır (Doğan, 2002). Eğitim iş görenleri başta olmak üzere, eğitim kurumundaki 

tüm bireyler uzmanlık alanlarında veya  ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda kendini 

geliştirmeye açık olmalıdırlar. Bununla birlikte , öğrendiklerine mesleki tecrübeleri ile birleştirerek 

bigi ve deneyimlerini okul ve sınıf ortamında da aktarmalıdırlar. Bu tür tutum ve davranışın olduğu 

kurumlarda, eğitim öğretim başta olmak üzere birçok önemli  konu ile ilgili araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri artabilir.  

Eğitimin finansmanı eğitim paydaşlarının  para kullanarak veya para 

kullanmadan sahip olunan kaynakları, çeşitli eğitim etkinliklerini gerçekleştirmek için toplumun 

bireyleri ve grupları arasında dağıtmak açısından oldukça önemlidir  (Ünal, 1996). 

Türkiyede ekonomik koşullar düşünüldüğünde eğitim kurumlarının görevlerini maddi 

yetersizlikler içerisinde devam ettirdiklerini söylemek mümkündür. Devletin sahip olduğu 

kaynaklarından MEB için ayırdığı paylara ve hayırsever vatandaşların okullara sağladıkları 

katkılara rağmen okulların kaynak sıkıntısı çektiği gözlenmektedir (Türk, 1999). 

Eğitim-öğretim sürecinde okullarda gelişim ve değişimi sağlayabilmek adına 

yukarıda değinilen kritik başarı etmenlerinin rolü büyüktür ve bu etmenlerde 

problemlerin var olması mümkündür. Eğitim kurumlarında temel unsurun insan olması 

sebebiyle sorunların yaşanması kaçınılmazdır. Bu sorunların tamamen ortadan 

kaldırılması mümkün değildir. Önemli olan yaşanan sorunların nedenini tespit ederek, 

benzer sorunların yaşanmasına engel olmaktır. Bunu yaparken  eğitim kurumlarında yer 
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alan paydaşların, sorunların çözümü noktasında ortak hareket edebilmesi ve sürece 

olumlu yönde katkı sağlayabilmesi önem arz eder (Yapıcı & Yapıcı, 2003). 

Bu anlamda etkili bir okul olabilmek ve okulda yaşanan problemleri tespit edip 

bu problemlere yönelik çözüm önerileri sunmak adına, yukarıda değinilen kritik başarı 

etmenleri çerçevesinde öncelikle paydaş analizi, SWOT analizi, iç ve dış çevre analizleri 

yapmak, analizler çerçevesinde elde edilen bulgulara göre  hedefler belirlemek ve bu 

hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler ile eylem planları geliştirmek yani eylem 

araştırması yapmak önemlidir.  

Eylem araştırması eğitim alanlarında hizmet veren uzman,yönetici ve 

öğretmenlerin, yaşadıkları problemlere çözüm bulmak,mesleki gelişimlerine katkı 

sağlamak ve bu yolla eğitimde kaliteyi artırmak  için uygulayabilecekleri araştırma 

yöntemlerinden biridir. Eylem araştırmaları, günlük hayatta yaşanan problemlere çözüm  

sunabilmesi, küçük gruplar üzerinde yapılabilmesi  ve problemle karşılaşan kişinin 

araştırmacı olabilmesi gibi sebeplerden ötürü, başta öğretmenler olmak üzere birçok 

eğitim işgöreninin uygulayabileceği önemli bir araştırma türüdür (Beyhan, 2013). 

Alanyazın araştırması ile  yurt dışında eğitimde okulları iyileştirmek ve 

geliştirmek adına yapılan eylem araştırması çalışmaları (Sagor, 2000; Stephan, 2003; 

Carr & Routledge, 2003; Stringer, 2008; Calhoun, 1993; Elliott, 1993; Sagor & Press, 

2010; Taylor & Froncis, 1997) incelendiğinde  eylem araştırmasının bir süreç boyutunda 

öğretmenlere tanıtıldığı ,tarihten bugüne gelişimi ve nasıl kullanıldığına değinildiği, 

eylem araştırmasının örnek olay yöntemi ile kullanımının gösterildiği ve  öğretmenlerin 

mesleki gelişimine sağladığı katkılarının anlatıldığı tespit edilmiştir. 

Yurt içinde yapılan alanyazın  araştırmasında yapılan çalışmalar (Köklü, 2001; 

Aksoy, 2003; Kuzu, 2009; Beyhan, 2013), incelendiğinde eylem araştırmasının  

eğitimsel uygulamaları iyileştirme ve değiştirmede kullanılan bir yöntem olarak tanıtıldığı 

tespit edilmiştir. 

Okullarda da yaşanan sorunlara yönelik alanyazın araştırmasında yurt içinde 

yapılan çalışmalar  (Sarice, 2006; Aydemir, 2013; Ekinci, 2010; Nezihoğlu & Sabancı, 

2010; Semerci & Çelik, 2002; Çınkır, 2004; Koçak & Eves, 2010; Çatal, 2013; Demir & 

Arı, 2013; Demirtaş, Üstüner & Özer, 2007) incelendiğinde ise yaşanan sorunların 

kaynaklarının genel olarak  yönetim, öğrenci ,veli, iletişim, okul alt yapısı, eğitim -öğretim 

,finans ve insan kaynakları gibi başlıklar altında toplandığı görülmüştür. Alanyazın 
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incelemesi ile ilkokullarda durum analizi yaparak yaşanan sorunları tespit etmeye ve 

sorunların çözümüne yönelik eylem planları sunup, uygulamaya yönelik eylem 

araştırması çalışmalarının yeterli olmadığını söylemek mümkündür. 

Bu nedenle bu çalışmada, eylem araştırması ile okullarda yaşanan sorunları 

tespit edip, eğitimin vazgeçilmezleri olan öğretmen, yönetici, öğrenci ve velilerin 

yaptıkları işi daha iyi anlayarak görev ve sorumluluklarının bilincine varmalarına ve 

eğitimde arzu edilen iyileşme ve değişmeyi gerçekleştirmeye etki etmelerine katkı 

sağlanacaktır.  

Amaç 

Bu çalışma bir eylem araştırması olup, araştırmada ilköğretim okullarının SWOT 

analizi ile içinde olduğu durumun, kritik başarı etmenleri açısından saptanması ve 

saptanan duruma dayalı eylemler planlanması ve bu planların uygulanıp, 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın genel amacı kapsamında şu sorulara 

cevap aranmaya çalışılmıştır.  

 

 1- Eğitim-öğretim, insan kaynakları, alt yapı, iletişim, toplumla ilişkiler, araştırma-

geliştirme ve finans olarak ele alınan kritik başarı etmenlerine ilişkin SWOT 

analizi sonuçlarına göre Nene Hatun İlkokulunun içinde bulunduğu durum nedir? 

 

2- Nene Hatun İlkokulunun içinde bulunduğu duruma bağlı olarak okulu 

iyileştirmek ve geliştirmek adına planlanacak eylemler nelerdir? 

Önem 

Bu  araştırmada, ilgili bütün tarafların katılımı ile: 

 

           1- Bir okulun elinde bulunan insan ve madde kaynaklarının neler olduğunun 

saptanıp bu kaynakların en verimli şekilde nasıl kullanılacağının ortaya çıkarılabileceği, 

 

2- Araştırma okulunda, öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticilerin okulu başarıya 

ulaştıracak kritik başarı etmenlerine ilişkin memnuniyetlerinin ölçülerek sonuçlar 

doğrultusunda kimi değişikliklere gidilebileceği,   
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            3- Araştırma okulunda öğrenci, öğretmen ve velilerin görüşlerinin alınmasının 

ardından okulu amaçlarına ulaştıracak iyileştirme ve geliştirme planlarının belirlenip 

uygulanmaya konulabileceği, 

 

 4- Okullarda sorunların kaynağının tespit edilmesi, tespit edilen sorunlara yönelik 

çözüm yollarının belirlenmesi, eğitimde etkililiğin ve kalitenin sağlanmasına yol 

göstermesi açısından, Türkiye’ deki okullara örnek teşkil edilebileceği umulmaktadır. 

Varsayımlar 

1-  Araştırmaya katılan katılımcılar gerçek görüşlerini ifade etmişlerdir. 

 

2- Ölçme aracının bilinen geçerlik ve güvenirlik düzeylerinin yeterli olduğu kabul 

edilmiştir. 

Sınırlıklar 

1- Bu araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili, Sultanbeyli 

ilçesindeki Nene Hatun İlkokulundaki.,3. ve 4. Sınıf öğrencileri ve bu öğrencilerin velileri, 

okuldaki tüm öğretmen ve yöneticilerden sağlanan veriler ile sınırlıdır. 

 

2- Araştırma İstanbul İli Sultanbeyli İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğünden dış çevre 

için elde edilen veriler ile sınırlıdır. 

 

3- Araştırmada kullanılan kritik başarı etmenleri EFQM mükemmellik modeli ve 

Malcolm Bolridge değerlendirme kriterleri ile sınırlıdır. 

Tanımlar 

SWOT Analizi: SWOT güçlü (Strenghts), zayıf (Weaknesses), fırsat 

(Opportunites) ve tehdit (Threats) sözcüklerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden 

oluşmuştur. SWOT bir kurumun içinde bulunduğu durumunun iç ve diş  dış çevre analizi 

ile güçlü  ve iyileştirmeye açık yönlerine göre fırsat ve olanaklar da göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmesidir. (Bryson, 1995).Değerlendirme aşamasında elde 

edilen veriler ile stratejilerin oluşturulması mümkündür.  
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Kritik Başarı Etmenleri: Kurumun başarısı açısından etkili olan, iyi 

değerlendirilip yönetildiğinde kurumda kalitenin artmasını sağlayan,sayısı az fakat 

önemli olan alanlardır (Küçüksüleymanoğlu, 2004). 

 

Eylem Planları: Hedeflere varmak amacıyla ihtiyaç duyulan araç ve yolların 

önceden belirlenmesidir. Eylem planları, örgütün misyon ve vizyonlarına, amaçlarına ve 

hedeflerine başarı ile ulaşması için  kullanılan yöntemleri, stratejileri ayrıntılı birşekilde 

açıklar (Küçüksüleymanoğlu, 2004). 

 

Paydaş Analizi: Kurum çalışmalarından doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen 

herkes paydaş olarak adlandırılır. Kurum çalışanlarına iç paydaş, kurum hizmetlerinden 

yararlananlara ise dış paydaş denilmektedir (DPT, 2006). Kurumun etkileşimde olduğu 

tarafların görüşlerinin değerlendirilmesine ise paydaş analizi denir (Güldiken, 2016). 

  İç Çevre Analizi: Örgütün kendi içinde olan, fakat genellikle üst yönetimin kısa 

dönemli denetiminde olmayan (güçler ve kusurlar) değişkenlerden oluşur. Bu 

değişkenler işin yapıldığı çevreyi düzenler. Örgütün yapısı, kültürü ve kaynaklarını 

kapsar; yapı, iletişim, yetke ve iş akışı bakımından örgütlenme tarzıdır. Çoğu kez 

‘komuta zinciri’ olarak da adlandırılır ve örgüt şemasında gösterilir (Dökmeci, 2010). 

Dış Çevre Analizi: Dışsal çevre örgütün dışında var olan genelde üst yönetimin 

kısa dönemli denetimi içinde olmayan değişkenlerden (fırsatlar ve tehditler) oluşur. Dış 

çevre, görev çevresi ve toplumsal çevre olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Görev 

çevresi örgütü doğrudan etkileyen öğe veya kümeler ile örgütün ana işlemleri tarafından 

etkilenenleri kapsar. Bu öğeler bazı hissedarlar, hükümetler, tedarikçiler, yerel 

toplumlar, rakipler, müşteriler, alacaklılar, işbirlikleri, özel çıkar kümeleri ve ticari 

birliklerdir. Toplumsal çevre, örgütün kısa dönemli etkinlikleriyle doğrudan ilişkili 

olmayan, fakat çoğu kez uzun dönemli kararları etkileyebilen daha genel güçleri içerir. 

Bu güçler ekonomik, sosyokültürel, teknolojik ve politik- yasal güçleri içermektedir 

(Dökmeci, 2010).  
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BÖLÜM  2. YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırma modeli, çalışma grubu, veriler ve toplanması, verilerin 

çözümlenmesi ve yorumlanması konularında bilgi verilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Araştırma örnek olay tarama modeline uygun olup, çalışmada eylem araştırması 

deseni uygulanmıştır. Eylem araştırması, durumun içinde olan kişinin direkt kendisi yada 

bir araştırmacı ile gerçekleştirdiği, mevcut durum içerisinde var olan problemleri 

belirlemeye ya da belli olan bir problemi anlamaya ve gidermeye yönelik, sistemli olarak 

veri toplama ve  analiz etmeye dayanan bir araştırma yöntemidir. Eylem 

araştırmalarında, uygulamayı yapan kişi kişisel ön yargı ve ve varsayımlarından uzak 

durmak kaydıyla, şahsi yorum ve algılarını araştırmaya katabilir ve bu bakımdan 

araştırmacının kendisi de veri toplama aracı olarak  uygulamaya dahil olabilir. Elde edilen  

sonuçlar,  benzer gurup veya ortamlara genellenemez. Eylem araştırması uygulamayı 

yapan kişinin bizzat kendisi ya da bir araştırmacı tarafından yapılabilir. Katılımcı gözlemci 

rolündeki araştırmacı, araştırma süreci boyunca uygulayıcıyla işbirliği içinde olur ve 

ihtiyaç duyulduğunda  uzmanlık alanı doğrultusunda  uygulamaya katkı sağlar. 

Uygulayıcılar da süreç boyunca yaptıkları çalışmaları araştırmacıyla paylaşırlar Böylece 

araştırmacı ile uygulayıcı arasında güçlü bir paylaşım ve etkileşim  söz konusudur 

(Yıldırım & Şimşek, 2018). 

 Eğitimde eylem araştırması öğretmenler, müdürler, yöneticiler ve eğitim-

öğretimin diğer paydaşları tarafından yürütülen sistematik araştırmalardır. Bu araştırma 

sürecinde öğrencilerin öğrenmesi, öğretmenlerin öğretmesi ya da okulun çalışma sistemi 

gibi konularda bilgi toplanır. Bu bilgileri toplamaktaki amaç işleyişi görmek, içe bakmak, 

okul çevresini olumlu yönde etkileyecek yansıtıcı uygulamalar geliştirmek, öğrenci 

çıktılarını ve onların yaşamlarını geliştirmektir (Ocak & Baysal, 2018). 

 Eylem araştırması okula dayalı mesleki gelişme, sistem planlaması, program 

geliştirme, okulu yeniden yapılandırma ve bir değerlendirme aracı olarak kullanılır 

(Ferrance, 2000). Eylem araştımasının en büyük amacı eğitim alanında ortaya çıkan 

sorunları anlayıp yorumlayarak, bu alanda  etkili değişim ve gelişimi sağlamaktır (Kuzu, 

2009). 

Eylem araştırması, çoğunlukla  katılımcıların kendi sorunlarını belirleme, 

sorunlara yönelik çözüm üretme ve var olan durumu geliştirmeyi hedefleyen ve diğer 
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çalışanlarla birlikte yapılan araştırma türüdür (Greenwood & Levin, 2007). Bu araştırma 

yönteminde araştırmaya ilişkin sorular katılımcıların da görüşleri alınarak belirlenir. 

Çalışmada araştırmacının üstlendiği rol çoğunlukla sorunun belirlenmesinde ,danışma 

sürecinde etkili olup araştırmayı kolaylaştırıcı özellik taşır (Marshall & Rossman, 2006). 

Eylem araştırması, tanılama – değişim – araştırma şeklinde devam eden 

dairesel bir süreçtir. Tanılamanın sonuçları değişim için fikir verir; değişim aynı sisteme 

uyarlanır ve değişimin etkileri sonraki araştırma ve tanılama süresince not edilir 

(Cummings & Worley, 1997). 

Swan (2002)’ a göre eylem araştırması, uygulamalı bir yöntem olup 

araştırmacının içinde bulunduğu durumda yaşadığı bir sorundan  veya belirsizlikten 

ortaya çıkar.Araştırma yöntemi genellikle üç koşulun sağlanmasıyla gerçekleştirilir. 

Bunlardan birincisi; araştırılan konunun sosyal uygulamalarda belirlenen sorunlara veya 

geliştirilmesi gereken konulara yönelik olması, ikincisi; araştırmacı ve katılımcıların 

işbirliği içinde olduğu katılımlı faaliyetlerle gerçekleştirilmesi, üçüncüsü; araştırmanın 

planlama, uygulama, gözlemleme ,yansıma döngüleri içinde sistematik olarak 

yapılmasıdır.  

Eylem araştırmasını kısaca ifade etmek gerekirse  yaparak ve yaşayarak 

öğrenme olarak tanımlamak mümkündür. Bir grup katılımcı, problem olarak görülen bir 

durumu belirler, sorunu çözmek için bir takım eylemler  yapar, yaptıklarının ne derece 

etkili olduğuna bakar, yeterli olamaması halinde yeniden problemi çözmeye çalışır 

(O’Brien, 2001). 

Eğitim alanında yaşanan bir takım problemleri düzeltmek için özellikle eylem 

araştırmalarının önemi büyüktür.  Eğitim alanında eylem araştırması, yapılan 

uygulamaları anlamak, değerlendirmek ve daha sonra değiştirmek ve iyileştirmek için 

yapılan araştırmalardır (Köklü, 2001). 

Bu çerçevede araştırma modeli doğrultusunda çalışmanın, İstanbul İli Sultanbeyli 

ilçesindeki Nene Hatun İlkokulunda anket, yarı yapılandırılmış gurup görüşmeleri ve 

doküman analizi teknikleri kullanılarak desteklendiği söylenebilir. Bu amaç kapsamında  

eğitim uygulamalarının değiştirilmesi veya  geliştirilmesi amacıyla araştırma çalışması  

doğal ortamında yapılmış  olup, araştırmacının görev yaptığı okulda gerçekleştirilmiştir. 
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Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu, İstanbul iline bağlı Sultanbeyli ilçesinin Nene Hatun 

İlkokulundaki 52 öğretmen, 5 yönetici, okulun 3. ve 4. sınıflarında kayıtlı olan 600 öğrenci 

ve 600 öğrenci velisi oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ulaşma konusunda zorluk 

yaşanmaması  ve daha güvenilir bulgulara ulaşılacağının  düşünülmesi nedeniyle, 

çalışmada gruptan örneklem alma yoluna gidilmeyerek, çalışma grubu oluşturan tüm 

öğretmen, öğrenci ve veliler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Buna karşın anketlerde 

gönüllülük esas alındığından evrendeki tümsayıya ulaşılamamıştır.  Araştırmada 1. ve 2. 

sınıf öğrencileri (n=750 ) araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Araştırmacı, sınıf 

öğretmeni ve okul rehber öğretmenin de görüşü alınarak 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin 

yaşlarından dolayı anketlerde yer alan ifadeleri algılayıp anlamalarında sorun 

çıkabileceği ve sorgulanan fikirlere ilişkin net bir fikre sahip olamayacakları sebebiyle bu 

öğrencilere araştırmada yer verilmemiştir. Birinci ve ikinci sınıf  öğrencileri kapsam 

dışında tutulduğu için bu öğrencilerin velileri de araştırmaya dahil edilmemiştir.  

Araştırmaya dahil edilenler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

 
Anket Dağıtılan Grup     Dağıtılan Anket       Yanıtlanan Anket         Yanıtlanmayan Anket 

                                             Sayısı                    Sayı        Yüzde               Sayı          Yüzde 

                                                (n)                        (n)           (%)                   (n)             (%) 

Yönetici                           5      5     100                0              0           

Öğretmen                      52                       41     78,8              11             21,2 

Öğrenci                       600                     300           50                300           50 

Veli                                   600                     283           47,1             317           52.9        

 

Veriler ve Toplanması 

Araştırmada Nene Hatun İlkokuluna yönelik var olan durumun güçlü ve zayıf 

yönleri ve okulun önündeki fırsat ve tehditler saptanarak eylem planları yapılacağı için 

farklı verilere gereksinim duyulmuştur. Bu verilerin toplanmasında nitel ve nicel 

yaklaşımlar kullanılmıştır. Nicel veriler anket yoluyla, nitel veriler ise öğrenciler, veliler, 

öğretmenler, müdür yardımcıları ve okul rehber öğretmeni ile yapılan görüşmeler ve 

okuldaki yazılı belgelerin incelenmesi yoluyla toplanmıştır. 

Tablo 1.  Araştırma Grubu ve Kullanılan Anketler 
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  Araştırmanın ilk aşamasında Nene Hatun İlkokulunun mevcut durumunu 

belirleyip, okulun güçlü ve zayıf olan yönlerini  saptamak, okulun önündeki fırsat ve 

tehditleri ortaya çıkarmak için öğrenciler , öğretmenler ve yöneticiler ile velilere yönelik 

birer memnuniyet anketi uygulanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 

Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (YÖDGED) tarafından 2001 

yılı içerisinde , adı geçen birimdeki konu ile ilgili uzmanlar tarafından geliştirilen veri 

toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmada kullanılacak veri toplama araçları EK 3, Ek 4 

,EK 5 te sunulmuştur. 

Veri toplama araçlarının güvenirliği Cronbach alfa katsayısı yöntemi kullanılarak 

istatistiksel yolla değerlendirilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler neticesinde, 

araştırmada kullanılan öğrencilerin memnuniyetine ilişkin ölçeğin güvenirlik katsayısı 

α=0,95, velilerin memnuniyetine ilişkin ölçeğin güvenirlik katsayısı α=0,96 ve 

öğretmenlerin ve yöneticilerin memnuniyetine ilişkin ölçeğin güvenirlik katsayısı α=0,97 

olarak tespit edilmiştir. Cronbach Alfa katsayısının değerlendirilmesinde uyulan ölçütlere 

göre uygulanan anketler yüksek derecede güvenilir düzeydedir. Veri toplama araçları için 

gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uygulamaya geçilmeden önce, İstanbul İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünden gerekli izin onayı alınmıştır. Anketlerin araştırma grubuna 

uygulanması 2018-2019 eğitim-öğretim yılının Ekim ayında 3 hafta içinde yapılmıştır. 

Kullanılan veri toplama araçlarına bakıldığında, öğrenci veri toplama aracında 18 

alt boyut ve 66 önerme yer almaktadır. Öğretmen veri toplama aracında 14 alt boyut ve 

62 önerme, veli veri toplama aracında ise 16 alt boyut ve 57 önerme vardır. Veri toplama 

araçlarındaki önermelere verilen yanıtlar 5’li katılım düzeyine göre; 1-kesinlikle 

katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-kararsızım, 4-katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum 

şeklindedir. 

Araştırmanın görüşme kısmında, öncelikli olarak öğrenci, veli, öğretmen ve 

yöneticilere uygulanan memnuniyet anketlerinin sonuçlarında, okulun zayıf yönleri olarak 

saptanan konularda ayrıntılı bilgi sahibi olmak amacıyla, öğretmen, öğrenci, yönetici, 

okul rehber öğretmeni, okul aile birliği üyesi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış 

ve notlar tutulmuştur. Veri toplama tekniklerinden olan görüşmeler,  uygulanan kuralların 

katılığına göre yapılanmış (formel), yarı yapılanmış (yarı formel) ve yapılanmamış 

(informel, serbest) olmak üzere üçe ayrılabilir (Karasar, 2016). Araştırmacının kullandığı 

yarı yapılandırılmış görüşmelerde, araştırmacı önceden öğrenmeyi planladığı konulara 

ilişkin sorularını hazırlar.Buna karşın görüşme sırasında araştırmacı görüşmenin gidişine 
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göre farklı alt ya da yan sorularla görüşmenin akışını etkileyerek kişinin cevaplarını 

ayrıntılandırarak açmasını sağlayabilir. Eğer kişi görüşme sırasında  bazı soruların 

cevaplarını başka soruların içerisinde yanıtlamış ise araştırmacı bu soruları sormayabilir. 

Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği sahip olduğu standartlık ve esneklik sebebiyle 

eğitimbilim araştırmalarına daha uygun bir teknik görünümü vermektedir (Türnüklü, 

2000). Bu görüşmelerin hangi tarihlerde ve kimlerle yapıldığı EK 6 ‘da sunulmuştur. 

Görüşmeler yürütülürken sorular üzerinde gerekli görülen yerlerde bazı değişiklikler 

yapılmıştır Görüşmelerde elde edilen veriler not alma sistemi ile kaydedilmiştir. Görüşme 

formundaki soruların dil ve anlatım ile ilgili eksikliklerinin giderilmesi amacıyla Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi, Eğitim fakültesi Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun bir 

öğretmenden yardım alınmış ve form son haline getirilmiştir. 

İç çevre analizi için ilgili alan yazın taraması ve araştırmacının   okuldaki öğrenci, 

öğretmen, yönetici, veli ve okul rehber öğretmeni ile yaptığı görüşmelerin incelenip 

değerlendirilmesi neticesinde  iç çevre analizi için gereken verileri içeren sorulardan 

oluşan bir form (EK 12) geliştirilmiştir. Araştırmacı için gereken kaynaklar, müdür 

yardımcılarından, okul rehber öğretmeninden sağlanmıştır. Bu konuda okul 

yönetiminden gerekli izinler alınmıştır. 

Dış çevre analizi içinse ilgili alanyazın taraması sonucu araştırmacı tarafından 

hazırlanan bir form (EK 13) ile İstanbul İli, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

başvurulmuş ve veriler toplanmıştır. 

  Yapılan çalışmalar sonucunda 2018-2019 eğitim -öğretim yılının ilk döneminde 

anket ve görüşmelerden elde edilen bulgular doğrultusunda, araştırma okulunun durum 

analizi tespiti yapılarak okulun zayıf yönleri bulunmuş ve okulun zayıf yanlarına yönelik 

eylem planları geliştirilmiştir. Okulun 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 

hazırlanan eylem planları uygulanmış ,değerlendirilmiş ve okulun gereksinimi  

doğrultusunda sürece yayılmıştır. Değerlendirme aşamasında yapılanmamış (informal) 

görüşme tekniği aynı kişilere uygulanarak eylem planlarının işlevselliği tespit edilmiştir. 

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

Öğrenci, veli ve öğretmenlere uygulanan veri toplama araçlarından elde edilen 

veriler SPSS programına aktarılarak her bir önermeye verilen seçeneklerin frekans ve 

yüzde dağılımları hesaplanmıştır. Toplanan verilerin frekans ve yüzde dağılımları EK 

14,15 ve 16’ da sunulmuştur. Sonuçlar bulunurken her bir önermenin yüzde ve frekansı 
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alındıktan sonra, yine her bir önermenin ranjı, aşağıdaki tabloya göre belirlenmiştir. 

Anketlerde beşli likert sistemi kullanıldığından dolayı 0,79 ‘luk ranj yüzlük sisteme göre 

uyarlanmıştır. SPSS sisteminde yapılan ortalama hesaplamasının sonucunda ranjı 3,39 

ve altında kalan önermeler okulun geliştirilmeye açık alanı olarak tespit edilmiştir. Ranjı 

3,40 ve üzerinde çıkan önermeler ise okulun kuvvetli veya çok kuvvetli alanı olarak 

değerlendirilmiştir. Öğrenci, veli ve öğretmenlere uygulanan veri toplama araçlarında 

kritik başarı etmenleri adı altında 7 farklı alt boyut bulunmaktadır. Sonuçlar bulunurken 

bu boyutlara dikkat edilmiştir. 

Tablo 2’de ranj değerlerine yer verilmiştir. 

 

              Ranj           Derece      Rakam                 Yanıt                      Tespit 

               1,00- 1,79         Çok kötü            1               Kesinlikle Katılmıyorum      Geliştirmeye Açık Alan 
  

               1,80- 2,59          Kötü                  2                Katılmıyorum                     Geliştirmeye Açık Alan 

            2,60- 3,39          Kararsız            3                Kararsız   Geliştirmeye Açık Alan 

               3,40- 4,19          İyi                      4                Katılıyorum                         Kuvvetli Alan                

            4,20- 5,00          Çok iyi               5               Kesinlikle Katılıyorum         Çok Kuvvetli Alan 

 

Nitel verilerin analizi için veri indirgeme, veri gösteri ve sonuç çıkarma ve 

doğrulama olmak üzere üç alt süreç izlenmiştir (Ekiz, 2003) .Görüşmelerden elde edilen 

verilerin analizinde alan notlarında bulunan veriler konularına göre ayrıştırılıp, 

basitleştirilerek  kodlamaları yapılmıştır. Kodlama sırasında sorulan soru ile ilgili 

olmayan cevaplar elenerek benzer veya aynı olanlar bir araya getirilmiştir. Veri 

gösterme aşamasında, veriler sonuç çıkarmaya ve uygulamaya yönelik olarak 

konularına göre düzenlenip bir araya getirilmiştir. Sonuç çıkarma ve doğrulama 

aşamasında ise elde edilen verilerin ne anlama geldiğine araştırmacı tarafından karar 

verilmiştir. Elde edilen bilgiler memnuniyet anketine göre okulun zayıf yanları olarak 

ortaya çıkan konuların derinlemesine açıklanıp yorumlanmasında kullanılmıştır. 

İç çevre ve dış çevre analizi ( Ek 12 ,EK 17) sonunda elde edilen veriler anket 

ve görüşme sonuçlarını desteklemek ve alternatif açıklamalar getirmek amacı ile 

kullanılmıştır. 

Tablo 2. Puan Aralığı ve Değerleri 



21 
 

Belirlenen kritik başarı etmenlerinin her biri bir eylem alanı olarak alınmıştır. Her 

bir alandaki ihtiyaçlar doğrultusunda eylem planları düzenlenmiştir. Hazırlanan Eylem 

planlarında ilgili alanın zayıf yönüne ilişkin  stratejik amaç, stratejik hedefler ile faaliyete 

katılacak olan kişiler, faaliyetin başlama-bitiş zamanı ve faaliyette yapılacaklar ayrıntılı 

olarak belirtilmiştir. Eylem planlarının uygulanmasının ardından her bir eylem planı için 

faaliyet izleme raporları hazırlanmış, raporda faaliyette yapılanlar ve faaliyet 

değerlendirmesi yer almıştır. Faaliyet değerlendirme kısmına öğrenci, öğretmen ve 

velilerle yapılan görüşmeler sonucu  edinilen bulgular işlenmiştir.  

  



22 
 

BÖLÜM  3. BULGULAR ve YORUMLAR  

Giriş 

Bu bölümde okuldaki kritik başarı etmenlerine ilişkin SWOT analizi sonuçları ile 

okulun içinde bulunduğu durum saptanmıştır. Durum saptaması yapılırken doküman 

analizi (Bakınız EK 12, Ek 13) ve görüşmelerin sonuçları ile veli, öğrenci ve öğretmen ve 

yönetici memnuniyet anketlerinden toplananlar ile istatistiksel çözümlemeler (Bakınız EK 

14, EK 15, EK 16) birlikte yorumlanmıştır. Bulgular ve yorumlarda, araştırmanın 

amacında belirtilen ilgili soruların sırası takip edilmiştir. Bulgular bu amaçlara göre 

sıralanmıştır. Daha sonra araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda Nene Hatun 

İlkokulunun zayıf yönlerine ilişkin eylem planları geliştirilmiştir. Geliştirilen eylem planları 

uygulanmış ve paydaş analizi (informal görüşme) sonuçları doğrultusunda 

değerlendirilmiştir.  

Nene Hatun İlkokulunun SWOT analizi yapılırken eylem planlarının yapılacağı 

kritik başarı etmenleri (eğitim öğretim, alt yapı, insan kaynakları  , toplumla ilişkiler, 

iletişim, araştırma ve geliştirme, finans ) konusunda, araştırmacının yaptığı doküman 

analizi ve görüşme sonuçları ile okuldaki süreçler ile ilgili olarak öğrenci, veli, öğretmen 

ve yöneticilerin memnuniyet anketlerine verdikleri cevaplar dikkate alınmıştır. 

Eğitim Öğretim Kritik Başarı Etmeni  

Elde edilen bulgular doğrultusunda Nene Hatun İlkokulunun güçlü yönlerinin ve 

okul için fırsat olabilecek unsurlarının olduğu belirlenmiştir.Güçlü yönler ve fırsatların 

yanında okulun zayıf yönlere ve okul için tehdit oluşturabilecek unsurlara da sahip 

olduğunu söylemek mümkündür.  

Nene Hatun İlkokulunun  eğitim öğretim etkinlikleri ile ilgili SWOT analiz sonuçları 

Tablo 3’ te verilmiştir. 
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GÜÇLÜ YÖNLER 
1)Öğrenci devamı 
 
2)Öğrenci ve velilere göre ders programlarının etkin kullanılması 
a) Öğrencinin okulda edindiği bilgilerin günlük hayatta işine yarayacağını 
düşünmesi 
b) İşlenen konuların öğrencinin anlayabileceği düzeyde olması 
c)Derslerin işlenişi için yeterli sürenin ayrılmış olması 
d)Derslerin içeriğinin öğrencinin ilgisini çekecek düzeyde olması 
 
3)Öğrenci ve velilere göre öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinin 
etkin kullanılması 
a) Dersler farklı yöntemler kullanılarak işlenmektedir. 
b) Öğrencilere öğrenme ve başarma fırsatı tanınmaktadır. 
c)Öğrenilen teorik bilgiler yapılan uygulamalarla kalıcı hale getirilmektedir. 
 
4)Öğrenci ve velilere göre sınıf atmosferinin uygun olması: 
a)  Derste anlaşılmayan bir şey öğretmenlere rahatlıkla sorulabilmektedir. 
b) Öğrenciler sınıfta görüş ve önerilerini rahatlıkla dile getirebilmektedir. 
c) Öğrenciler hata yapmaktan korkmaması 
 
5)Ders Araç gereçleri 
a) Öğrenci ve veliye göre derste konuya uygun araç ve gereçler 
kullanılmaktadır. 
b) Mevcut  ders araç ve gereçleri aktif olarak kullanılmaktadır. 
c) Ders kitapları konuya uygun seçilmiştir. 
 
6)Öğrenciye göre Sosyal kültürel etkinlikler ve Sportif Faaliyetler 
a) Okulumuzda yeterli miktarda sosyal kültürel ve sportif faaliyetler 
düzenlenmektedir ve öğrenciler bu faaliyetleri beğenmektedir. 
b) Düzenlenen bu faaliyetlere katılımda herkese fırsat tanınmaktadır. 
 
7)Velilere göre sosyal kültürel ve sportif faaliyetler 
a) Okulda yeterince sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. 
b) Düzenlenen bu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri beğeniyorum. 
8) Öğrencilere Göre Belirli Gün ve Haftalar 
a) Okulumuzda bayramlar neşe içinde kutlanmaktadır. 
b) Okulumuzda yapılan belirli gün ve haftaların kutlamalarını beğenerek 
izliyorum 
 
9)Veli ve öğrencilere göre, değerlendirme ödül takdir ve teşekkür 
belgeleri 
a) Öğrenci başarıları değerlendirilirken objektif davranılır. 
b) Yapılan değerlendirmeler öğrencilerin gerçek başarısını ölçmektedir. 
c)Okulda her türlü ödüllendirme objektif kriterlere göre yapılır. 
 
10)Öğrenci ve velilere göre olumlu davranış kazanma ve eğitim  
a) Okulda Atatürk ve devlet büyükleri daha iyi tanınır ve onlara duyulan sevgi 
artar. 
b) Okulda öğrencilere milli ve manevi değerler öğretilmektedir. 
c)Okulda öğrencilere temel ahlaki değerler kazandırılmaktadır. 
 
 
 

 
ZAYIF YÖNLER 
 
 
1)İkili eğitim 
 
2)Öğrenci ekipleri ve takım sayıları 
 
 
3Öğrencilere göre, var olan ders araç gereçleri (bilgisayar, 
tepegöz, deney araçları vb.) öğrencilere 
kullandırılmamaktadır. 
  
4)Öğrenci ve Velilere Göre Ders Araları 
 
a) Ders araları zaman açısından yetersizdir. 
b) Öğrenciler ders aralarında dinlenme imkanı 
bulunmamaktadır. 
c) Öğrenciler ders aralarında ihtiyaçlarını 
giderememektedir. 
 
5) Velilere ve öğrencilere sportif faaliyetler 
 
 a) Okulda yeterince sportif faaliyetler düzenlenmemektedir. 
 b) Düzenlenen bu faaliyetlere katılımda herkese fırsat 
tanınmamaktadır. 
 
6) Eğitici kol  çalışmaları 
a) Okulda öğrenci istekleri ve yetenekleri esas alınarak 
eğitici kol ve bu kollara katılacak öğrenciler belirlenmez. 
b) Eğitici kol çalışmalarının faydalı olduğunu 
düşünmüyorum. 
c)Eğitici kol çalışmalarına severek katılmıyorum. 

 

 

FIRSATLAR: 

 

1)Okula yakın kamu ve özel kuruluşlar  

 

TEHDİTLER: 

1) Öğrenci kontenjanları belirlenirken okulun etkin bir role 

sahip olmaması 

2)Yabancı Uyruklu Öğrenci kayıtlarının artması 

Eğitim Öğretimde Güçlü Yönler   

Eğitim öğretim kritik başarı alanına göre  güçlü yönler öğrenci devamı, ders 

programları, sınıfta öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinin etkin kullanımı, sınıf 

atmosferi, olumlu davranış kazanma, belirli günler ve haftalar,ders araç ve gereçleri 

Tablo 3.Eğitim -Öğretime İlişkin SWOT Analiz Sonuçları 
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,sosyal kültürel ve sportif faaliyetler , değerlendirme ,ödül, takdir, teşekkür , ve eğitim  

alanlarında toplanmıştır. Bunlar, aşağıda özetler halinde verilmiştir.  

Öğrenci Devamı : Yapılan iç çevre analizi çalışmalarına göre Nene Hatun 

İlkokulunda 2018-2019 Eğitim öğretim yılında devamsızlıktan sınıfta kalan öğrenci sayısı 

17‘dir. Okul müdür yardımcısı ve okul rehber öğretmeninden edinilen bilgilere göre, bu 

öğrencilerin 7 ‘si Suriye uyruklu olup “düzensiz aile hayatı ve aile içi sorunlardan” dolayı, 

diğerleri ise “zorunlu sağlık nedenlerinden” okula gelememişlerdir. Okulda öğrenci 

devamsızlık sayılarının az olması, öğrencilerin  okula istekle geldiği, öğretmen ve 

yöneticilerin öğrenci devamı konusunda dikkatli olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Ders Programları :Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğrenciler ve veliler 

okulda edinilen bilgilerin günlük hayatta ve daha sonraki hayatta işe yarayacağını 

düşünmektedirler. Aynı zamanda işlenen konuların öğrenci düzeyine uygun, ilgi çekici 

ve derslere ayrılan sürenin yeterli olduğu düşünülmektedir. Bu bulgu   (Gelen & Beyazıt, 

2007)’ ın  ilköğretim 1. kademe öğrencilerinin ,öğretmenlerinin, yöneticilerinin ve 

müfettişlerinin  eski ve yeni ilköğretim programlarına, öğrenme ve öğretme sürecine, 

ünitelere ve ölçme ve değerlendirmeye dair görüşleri arasında yeni program lehine 

anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuyla örtüşmektedir. Tablo 4’ te öğrenci ve velilerin 

ders programları ile ilgili memnuniyet göstergeleri yer almaktadır. 

 

                                   

                                   Kesinlikle               Katılmıyorum             Kararsızım                Katılıyorum              Kesinlikle 

                                 Katılmıyorum                                                                                                                  Katılıyorum 

 
                                   f          %                     f          %                     f         %                        f            %             f        % 

 
Okulda edinilen bilgilerin günlük hayatta ve sonraki hayatta işe yarayacağını düşünüyorum 

Öğrenci                   29        9,3                    21       7                   43        14,3                  61        20,3             147      49 

Veli                          2          0,7                    5       1,8                  18        6,4                    103      36,4            155     54,8            

 
İşlenen bilgiler öğrencinin anlayabileceği düzeydedir. 

Öğrenci                  21        7                       30      10                    51       17                      62        20,7             136     45,3      

Veli                         1       0,4                       7        2,5                   16        5,7                   108       38,2             151     53,4                  

 
Derslerin işlenişi için yeterli süre ayrılmıştır 

Öğrenci                  31      10,3                  26       8,7                   54         18                     69         23                120       40 

Veli                          1       0,4                      8       2,8                   12          4,2                 118       41,7              144      50,9 

 

Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Tekniklerinin Etkin Kullanımı : Öğrencilerden 

ve velilerden elde edilen anket sonuçlarına göre, öğretmenler derslerini işlerken farklı 

yöntemler kullanmakta olup, derste öğrencilere öğrenme ve başarma fırsatı 

Tablo 4. Öğrenci ve Velilerin Ders Programları ile İlgili Memnuniyet Göstergeleri 
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tanınmaktadırlar. Öğrencilere göre dersler zevkli geçmekte olup uygulanan derslerin 

(proje, ödev vb. ) uygulaması da yapılmaktadır. Bulgular  Akçadağ (2010)’ ın 

öğretmenlerin alışagelmiş öğretim ilke ve yöntemlerinin dışında farklı yöntem ve 

tekniklerinin farkına varmaları gerektiği görüşünü destekler niteliktedir.  

Tablo 5’ te öğrenci ve velilerin öğrenme -öğretmen yöntem ve tekniklerine ilişkin 

görüşleri ve sayıları yer almaktadır. 

 

                           

                           Kesinlikle              Katılmıyorum            Kararsızım            Katılıyorum        Kesinlikle 

                        Katılmıyorum                                                                                                       Katılıyorum 

 
                            f           %                f        %                      f         %                  f       %                f        % 

 
Derslerin işlenişinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

 

Öğrenci         25       8,3                  29      9,7                     67    22,3              67    22,3            112      37,3              

Veli                 7        2,5                  11      3,9                     48      17               99    35               118      41,7 

 
Öğrencilere öğrenme ve başarma fırsatı tanınmaktadır. 

 

Öğrenci         18         6                   23       7,7                   40      13,3              84     28              135       45 

Veli                  3       1,1                  10       3,5                   20        7,1             107     37,8          143       50,5 

 
Öğrenilen teorik bilgilerin (deneyler, projeler, ödevler) uygulaması da gösterilmektedir. 

Öğrenci          26       8,7                 22        7,3                  64      21,3             75       25              113    37,7 

Veli                  4      1.4                   10        3,5                  38      13,4           111      39,2            120      42,4 

 
Dersler zevkli geçmektedir. 

Öğrenci          30         10                28      9,3                     33       11              71       23,7             138       46 
 

 

Sınıf Atmosferi : Araştırmanın yapıldığı okulda veliler ve öğrencilerden elde 

edilen bulgular çoğunlukla öğrencilerin anlamadığı bir konuyu öğretmenlerine rahatlıkla 

sorabildiği, görüş ve önerilerini rahatlıkla dile getirebildiği ve hata yapmaktan 

korkmadıkları yönündedir. Bu tür öğrenci gruplarında öğrenciler derste daha katılımcı 

olabilirler. Kendini sürekli yenileyen ve öğrenen örgütlerde öne çıkan öğrenci 

özelliklerinden birinin de kendilerine güven duymaları olduğu söylenebilir. Karşı (2012) 

‘ya göre öğretmenin öğrencileri ile iyi ve güçlü iletişim halinde olması ve sınıfında olumlu 

bir sınıf iklimi oluşturması, öğrencilerin derse etkin katılımda bulunmasını sağlar. 

Öğretmeni ile olumlu iletişim kurabilen, beklediği iletileri ve dönütleri alabilen öğrenciler 

olumlu davranışlarını arttırırlar. Belirtilen bilgiler ışığında, yapılan bu çalışmada 

Tablo 5.Öğrenme -Öğretme Yöntem ve Teknikleri 
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öğrencilerin sınıf atmosferini güvenle yaşıyor olmalarının, oldukça olumlu bir bulgu 

olduğu düşünülebilir.  

Tablo 6 ’da öğrenci ve velilerin sınıf atmosferine yönelik görüşleri ve sayıları yer 

almaktadır. 

 

                            

                             Kesinlikle                   Katılmıyorum              Kararsızım           Katılıyorum                  Kesinlikle 
                           Katılmıyorum                                                                                                                      Katılıyorum 

 
                           f  %    f   %       f    %         f         %           f          % 

 
Öğrencinin anlamadığı bir konu öğretmene rahatlıkla sorulabilmektedir. 

 

Öğrenci            32          10,7            27         9                45       15             63         21              133        44,3                     

Veli                     6           2,1              3         1,1              14       4,9             89       31,4           171        60,4  

 
Öğrenciler sınıfta görüş ve önerilerini rahatlıkla dile getirebilmektedir. 

 

Öğrenci              30          10            19        6,3              68        22,7           70         23,3          113       37,7      
Veli                      3           1,1             8         2,8             19         6,7            99         35              154       54,4   

 
Öğrenciler hata yapmaktan korkmamaktadır. 

 

Öğrenci             47        15,7             38        12,7             56        18,             64      21,3           95       31,7 

 

 

Ders Araç ve Gereçleri : Araştırmanın yapıldığı okuldaki anket sonuçlarında 

velilere göre öğretmenlerin var olan araç gereçleri aktif olarak kullandıkları tespit 

edilmiştir. Araç gereç konusunda öğrencilere ve velilere göre elde edilen diğer bulgu ise, 

ders kitaplarının işlenen  konuya uygun olarak seçildiği ve  öğretmenlerin derste konuya 

ilişkin uygun araç ve gereçler kullandığı yönünde olmuştur. Bu durum öğrenci ve velilerin 

okulda yeteri kadar araç ve gereç yoktur bulgusu ile çelişmektedir. Konuya ilişkin velilerle 

yapılan görüşmede “öğretmenimiz var olan araç gereçleri konuya uygun olarak 

kullanıyor”, “konuya ilişkin araç ve gereçleri kendi imkanları doğrultusunda temin etmeye 

çalışıyor” şeklindeki ifadeler alınmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmede sınırlı sayıda 

olan etkinlik materyallerinin diğer sınıflarla dönüşümlü olarak kullanıldığına dair bilgiler 

edinilmiştir. Çalışmanın yapıldığı okulda araç ve gereçlerin yetersiz olmasına karşın 

öğretmenlerin var olan araç ve gereçler ile ders kitaplarını, aktif ve derste işlenen konuya 

uygun olarak kullanmasının araştırma için olumlu bulgu olduğu söylenebilir. 

Tablo 7’ de öğrenci ve velilerin sınıf araç gereç kullanımına ilişkin sayıları ve 

görüşleri yer almaktadır. 

                                  Tablo 6. Sınıf Atmosferi              



27 
 

Tablo 7.Ders Araç Gereçleri 

                       

           Kesinlikle             Katılmıyorum           Kararsızım           Katılıyorum          Kesinlikle 

                       Katılmıyorum                                                                                                      Katılıyorum 

 
                          f          %                  f           %                  f         %                f         %                f         % 

 
Derste konuya uygun araç gereç kullanılmaktadır. 

 

Öğrenci           25       8,3                 25       8,3               36       12              63      21              151       50,3  

Veli                    4       1,4                   4       1,4               25       8,8            112    39,6           138        48,8 

 
Ders kitapları işlenen konuya uygun olarak seçilmiştir. 

 

Öğrenci           34       11,3               16     5,3                54       18              59       19,7          137       45,7 

Veli                   5         1,8                 6      2,1                21        7,4          112       39,6          139       49,1                     

 

Var olan ders araç ve gereçleri aktif biçimde kullanılmaktadır.  

            
Veli                    4         1,4              11     3,9             33        11,7          121        42,8            114         40,3 

 

 

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler: Araştırmanın yapıldığı Nene Hatun 

İlkokulunda her sene okul zümre toplantıları kararları doğrultusunda şubelerin, ünite 

konuları kapsamında ayda en az bir kere olmak kaydıyla sosyal ve kültürel faaliyetler 

düzenlediği yapılan öğretmen görüşmelerinde tespit edilmiştir. Okul müdür 

yardımcılarından edinilen bilgiye göre zümre sınıfların ünite konuları kapsamında yaptığı 

etkinlikler dışında her ay olmak kaydıyla okul yönetimi tarafından belirlenen yetkili 

kişilerce okulun çok amaçlı salonunda çeşitli tiyatro, simülasyon, fen deneyleri, karagöz-

hacıvat oyunları gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Eğitim-öğretimin önemli parçalarından 

birinin bu tür etkinlikler olduğunu ve yapılan bu etkinliklerin öğrencilerin bilişsel ve fiziksel 

gelişimlerine katkı sağladığı söylenebilir. Döş&Kır (2013) ‘ ın çalışmaları,okullarda 

yapılan  sosyal etkinlik faaliyetlerinin, öğrencilerin kendilerini tanıyıp  daha iyi ifade 

etmelerine ve sosyalleşmelerine  yardımcı olup  öğrencilerde  sorumluluk bilincinin 

güçlenmesini sağladığı yönündedir. Uygulanan anket sonuçlarına göre öğrenciler ve 

veliler okulda yeterince sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlendiğini ve düzenlenen 

sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri beğendiklerini bildirmişlerdir.  

Tablo 8’ de öğrenci ve velilerin sosyal ve kültürel etkinliklere ilişkin görüşleri ve 

sayıları yer almaktadır. 
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                                Kesinlikle  Katılmıyorum Kararsızım           Katılıyorum          Kesinlikle 

                              Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %               f  %                f  %              f   %              f  % 

 
 

Okulda yeterince sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. 

Öğrenci                  37       12,3           27        9              51     17              72        24              113    37,7             

Veli                         11        3,9            18        6,4           63      22,3          92        32,1             99      35 

 
 

Düzenlenen sosyal kültürel ve sportif faaliyetleri beğeniyorum. 

Öğrenci                  26         8,7           27         9             61       20,3         67         22,3           119    39,7 

Veli                         10         3.5           15         5,3          67       23,7         102       36               89      31,4 

 

 

Belirli Gün ve Haftalar : Milli ve manevi değerlerin yerleşmesinde oldukça 

önemli olan bayramlar çalışma yapılan okulun öğrencilerinin %66,6 ‘sına göre okulda 

neşe içinde kutlanmaktadır. Bu günlerde yapılan etkinlikler milli ve manevi değerlerin 

paylaşımı ve güçlendirilmesi için araç olarak görülmelidir.  Kutlamalar sırasında yapılan 

farklı ve ilgi çekici etkinliklerde öğrencilerin yer almasının, velilerin ve toplumun diğer 

kesimlerinin de davet edilip kutlamalara katılımının sağlanmasının, okulda birlik 

duygusunu geliştireceği ve milli değerlerin güçlenmesini sağlayacağı söylenebilir. Elde 

edilen bulgular doğrultusunda çalışma yapılan okulda bayram kutlamalarının milli 

değerler dikkate alınarak yürütüldüğü söylenebilir. 

Çalışma yapılan okulda belirli gün ve haftaların kutlamalarının ise öğrenciler 

tarafından %56,7 oranında beğenerek izlendiği tespit edilmiştir. Belirli günler ve haftalar 

eğitim-öğretim dönemlerinin sosyal etkinlik aktivitelerine konu olan zamanlardır. Çalışma 

yapılan okulda öğrencilerin sosyalleşmesi, tarihini hatırlaması ve belli konularda 

farkındalık kazanmasını sağlayan belirli günler ve haftaların kutlamalarının beğenerek 

izlenilmesi okulun güçlü yönü olarak değerlendirilebilir. 

Tablo 9’ de öğrencilerin belirli gün ve haftalar yönelik görüşleri ve sayıları yer 

almaktadır. 

  

Tablo 8. Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 
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                      Kesinlikle             Katılmıyorum        Kararsızım        Katılıyorum          Kesinlikle 

                     Katılmıyorum                                                                                               Katılıyorum 

 

 
                      f            %                  f          %                f         %             f         %                f          % 

 
 

Okulumuzda bayramlar neşe içinde kutlanmaktadır. 

 

Öğrenci       34        11,3               26        8,7              40     13,3           58       19,3           142       47,3 

 
 

Okulumuzda yapılan belirli gün ve haftaların kutlamalarını beğenerek izliyorum. 

 

Öğrenci        34          11,3             26       8,7              70       23,3         65       21,7          105        35 

 

 

Değerlendirme, Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri : Öğrenci ve velilerle 

yapılan anket çalışması doğrultusunda öğrenci başarısı değerlendirilirken ve öğrenci 

ödüllendirilirken objektif davranıldığı ve hazırlanan sınav soruları ve yapılan 

değerlendirmelerin öğrencilerin gerçek başarısını ölçtüğü yönünde bulgular tespit 

edilmiştir. Öğretim sürecinin önemli bir boyutu olan ölçme ve değerlendirme, öğrenci 

başarısını veya eksikliğini tespit etmek, öğretim yöntem ve tekniklerinin süreçteki 

etkililiğini belirlemek ve öğretim programın güçlü ve zayıf yanlarını anlamak için yapılır 

(MEB, 2004).Ölçme ve değerlendirme sürecini gereğine uygun olarak gerçekleştirebilen 

öğretmenler,  öğrencilerini ve kapasitelerini daha yakından görme ve öğretim sürecini 

tekrar gözden geçirerek varsa eksikliklerini giderici çalışmalar yapabilme fırsatları 

yakalayacaklardır (Birgin & Gürbüz, 2008).Çalışma okulunda değerlendirmeye ve 

ödüllendirmeye yönelik öğrenci ve velilerden elde edilen bulguların, olumlu yönde 

olduğunu söylemek mümkündür.   

Öğrenci ve velilerin değerlendirme, ödül, teşekkür ve takdir belgelerine yönelik 

memnuniyet görüşleri ve sayıları Tablo 10’ da gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9. Belirli Gün ve Haftalar 
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                       Kesinlikle            Katılmıyorum           Kararsızım           Katılıyorum             Kesinlikle 

                    Katılmıyorum                                                                                                       Katılıyorum 

 
                      f            %                 f          %                   f           %               f          %                 f           % 

 

 
 

Öğrenci başarılarının değerlendirilmesinde objektif davranılır. 

 

Öğrenci       30        10                  18        6                  56       18.7             78       26               118      39,3 

Veli               3         1,1                  4        1,4                28        9,9            106       37,5            142      50,2 

 
 

Okulda her türlü ödüllendirme objektif kriterlere göre yapılır. 

 

Öğrenci       27         9                  19         6.3              73        24.3            66         22              115     38.3   

Veli              2          0,7                10         3,5              45        15,9           105        37,1           121     42,8 

 
 

Hazırlanan sınav soruları ve yapılan değerlendirmeler öğrencilerin gerçek başarısını ölçmektedir. 

 

Öğrenci     24          8                   24          8               51          17             74          24,7          127      42,3 

 

 

Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim :  Akademik bilginin yanı sıra, okulda 

verilen eğitim ve yürütülen etkinlikler yolu ile, öğrencilerin Atatürk ve diğer devlet 

büyüklerine saygı ve sevgi ile milli ve manevi değerler bilinci ve temel ahlaki değerleri 

(demokratik tutum ve davranışlar ile doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik vb.) kazandığı 

elde edilen bulgularda ortaya çıkmıştır. Atatürk ilkelerinin demokrasinin var olması ve 

geliştirilmesinde ve temel ahlaki değerlere ulaşma hedefine varılmasında önemli bir yeri 

olduğu dikkate alındığında elde edilen bulguların okulun güçlü yönünü temsil ettiği 

düşünülebilir.  

Tablo 11’ de öğrencilerin olumlu davranış kazanma ve eğitim yönündeki görüşleri 

ve sayıları yer almaktadır. 

  

Tablo 10. Değerlendirme, Ödül, Takdir ve Teşekkür Belgeleri 
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                              Kesinlikle           Katılmıyorum           Kararsızım           Katılıyorum          Kesinlikle 

                            Katılmıyorum                                                                                                   Katılıyorum 

 
                               f           %              f          %                 f            %               f           %              f            % 

 
Öğrenciler okulda Atatürk ve diğer devlet büyüklerini daha iyi tanımakta ve onlara sevgileri 
artmaktadır. 
 
Öğrenci                35        11,7           21         7                 48         16             58        19,3          138       46 
Veli                        4           1,4           4          1,4              17           6            112        39,6          146     51,6  
 

 
Okulda öğrencilere milli ve manevi değerler kazandırılmaktadır. 
 
Öğrenci                32        10,7         21         7                 46           15,3           68        22,7        133      44,3     

Veli                        2          0, 7          6         2,1               13             4,6         116        41           146       51,6 
 

 
Okulda öğrencilere temel ahlaki değerler kazandırılmaktadır. 
 
Öğrenci                24          8           26         8,7               47           15,7           65        21,7         138       46        

Veli                         3        1,1            4         1.4               24             8,5         114         40,3         138    48,8 
 

Öğrenciler okulda Cumhuriyetin temel niteliklerini tanımakta, demokratik tutum ve davranışlar 
kazanmaktadırlar. 
 
Veli                        3          1,1            9         3,2              12            4,2          120        42,4          139    49,1    
          

Okulda çocuklarımız olumlu bir kişilik kazanabilmektedir. 

Veli                         3          1,1           4          1,4              24            8,5          114        40,3        138      48,8   

     

Eğitim ve Öğretimde Zayıf Yönler 

Eğitim öğretim kritik başarı etmenine ilişkin zayıf yönler ikili eğitim, öğrenci ekipleri 

ve takım çalışmaları, ders araç ve gereçlerini öğrencinin  kullanımı, ders arası, sosyal 

kültürel ve sportif faaliyetler, eğitici kol çalışmaları alanlarında toplanmıştır. Belirtilen 

alanlar aşağıda özet halinde verilmiştir. 

İkili Eğitim : Araştırmanın yapıldığı okulda ikili eğitim yapılmaktadır. Velilerle 

yapılan görüşmelerde ‘‘dersler çok erken saatte başlıyor, çocuklar zor uyanıyor”, 

“kahvaltı yapmadan okula gidiyor, özellikle kış günleri karanlıkta okuldan dönüyorlar ve 

öğrendiklerinin tekrarını yapmak için zaman kalmıyor’’ şeklinde açıklamalar edinilmiştir. 

Öğrencilerle yapılan görüşmelerde ise ‘’sabahları ilk ders uykulu oluyorum”, “akşamları 

son derslerde anlatılanları anlayamıyorum’’ şeklinde cevaplar alınmıştır. Öğretmenler 

ikili eğitim uygulamasının okulun zayıf yanlarından biri olduğunu yapılan görüşmelerde 

dile getirmişlerdir. Görüşmelerde öğretmenlerden “ikili öğretim uygulamasında 

teneffüsler kısa olduğu için zümre öğretmenlerle sınıflarımız hakkında sıklıkla 

Tablo 11. Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 
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görüşemiyoruz” , “kısa ders aralarından ötürü  bir sonraki derse hazırlanmakta güçlük 

çekiyoruz’’, ‘’öğrencilerin sabah uykulu olması derse katılımlarını olumsuz etkiliyor’’ ,’’ikili 

öğretim öğrencilerin verimini düşürüyor ‘’ şeklinde cevaplar alınmıştır. Yapılan çalışmada 

elde edilen İkili öğretim ile günlük okul sürelerinin erken ve geç saatlere sıkıştırılmasının 

eğitimde kaliteyi düşürdüğüne dair edinilen bulgu Onarıcıoğlu  (2018) ‘nun aşağıda 

maddelenen tespit ve önerileri ile örtüşmektedir. 

1. İkili öğretimdeki kısa ders araları ve öğle tatillerinin olmaması çocuklara hızlı 

ve sağlıksız yemek yeme alışkanlıkları kazandırmaktadır. Bunun da ikili öğretimin sebep 

olduğu kilo problemine dair başka bir araştırmanın sebebi olabileceği düşünülmektedir. 

2. Normal öğretime geçilmesiyle okulda öğrenciler arasındaki kavga ve iletişim 

problemlerine ait sebeplerin minimuma ineceği düşünülmektedir. 

 3. Normal öğretime geçen öğretmenlerin öğrencilerle olan ilgisinin arttığı 

düşünülmektedir. 

  4. Sürekli devre değişimi çocukların hayat düzenlerini olumsuz etkilemekte ve bu 

durum da başarılarını düşürmektedir. 

Bu bağlamda okul müdür yardımcıları ile yapılan görüşmelerde ikili eğitimden 

okul yönetiminin de  “memnun olmadığı”, “tekli eğitime geçilmesi durumunda sınıfların 

çok kalabalık olacağı”, “bu konuda ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birçok kez farklı 

ortamlarda konuşulduğu fakat bölgede okula olan talebin ve nüfusun fazla olması 

nedeniyle bir şey yapılamadığı” yönünde  bulgular elde edilmiştir. Yalnızca, yetkililer 

‘ileriki yıllarda   belirlenen uygun bir bölgeye yapılacak yeni okul inşası ile tekli eğitime 

geçebileceklerini’’ vurgulamışlardır. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda ikili eğitimin okulun zayıf yanlarından birini 

oluşturduğu söylenebilir. 

Öğrenci Ekipleri ve Takım Çalışmaları :  Araştırmanın yapıldığı okulda satranç, 

futbol, halk oyunları ekipleri vardır. Veliler ile yapılan görüşmeler sonucunda bu ekiplerin 

sayı olarak yetersiz olduğu “üç takım bu kadar öğrenci için yetersiz”, ‘’benim çocuğumun 

ilgisini çekecek takım yok’’, ‘’basketbol sahamız var, takımımız da olabilir’’ ifadeleri ile 

tespit edilmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde  “takımlar çok çabuk doluyor”, 

“okulumuzda benim istediğim takım yok”, “basketbol, tiyatro, izcilik ve müzik gurupları 

vb. kurulsa güzel olur’’ gibi ifadelerle öğrenciler farklı ekiplerin kurulmasına ihtiyaç 

duyduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde “öğrenciler farklı ekip 
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ve takımlar kurulsun istiyor fakat iş yükü ve zaman darlığından dolayı yapamıyoruz” 

açıklamaları alınmıştır. Okul yönetimi ise  ‘’ okulda şube sayısının fazla olmasından 

dolayı mekan kısıtlı,’’ ‘’bu takımları ve ekipleri çalıştıracak öğretmenlerin ücretlerinin 

karşılanmasında sıkıntı çekiyoruz‘’ ,’’ekip ve takım sayılarının fazla olmasının çok önemli 

olduğuna inanıyoruz ama  sayıyı fiziksel ve maddi olanaksızlıklardan dolayı 

artıramıyoruz’’ ifadeleri ile görüşlerini bildirmiştir. 

Eğitim programı her ne kadar öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları 

doğrultusunda hazırlansa da hedeflere ulaşmada yetersiz kaldığı durumlar da vardır. Bu 

bağlamda öğrencilerin gelecek yaşantılarını etkileyecek bilgi ve becerilerin 

kazandırılması okul gezileri, aile katılımı kapsamında evde bir arada yapılan etkinlikler 

vb. ders ve okul dışı etkinliklerle sağlanabilmektedir ("Ekici, Bayraktar & Uğur, 2009", 

Pehlivan,1998:259). Bu etkinliklerle programın işlevselliği artacak, kitaplarda verilen 

bilgilerin yalnızca anlatım yöntemiyle öğrencilere öğretilmesinin önüne geçilecek, 

öğrencilerin deneyim ve yaşantı sahibi olmaları, girişimci, özgüvenli, bireysel ve 

toplumsal sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır. 

Ayrıca kişinin duygusal, fiziksel, bilişsel gelişimini dikkate alarak onları ilgi ve tutumlarına 

uygun faaliyet veya okul klüplerine yönlendirmek adına bu etkinlikler büyük önem 

taşımaktadır. ("Ekici, Bayraktar & Ugur, 2009" , Karaküçük &Yetim,1999:53) Bu anlamda 

ders dışı etkinliklerin (resim, müzik, tiyatro vb.) öğrenci gelişimine katkı sağladığı 

düşünüldüğünde okul yönetiminin okulda kurulan ekiplerin sayı ve çeşidini arttırmak 

sebebiyle birtakım  çalışmalar yapmasının gerekli olduğu söylenebilir. 

Ders Araç ve Gereçlerini Öğrencinin Kullanımı : Öğrencilerden elde edilen 

anket sonuçlarında   ders araç ve gereçlerinin ders dışında öğrencilere kullandırılmadığı 

bulgusu edinilmektedir. Öğrencilerle yapılan görüşme sonucunda, ”öğretmenimiz sınıfta 

araç-gereç kullanıyor fakat ders dışında kullanmamıza izin vermiyor”  ifadeleri tespit 

edilmiştir. Öğretmenlerle “araç-gereç temininde zorluk çektiğimiz için öğrencilerin zarar 

verme ihtimaline karşı yalnızca kontrolümüz altında kullanmalarına izin veriyoruz” 

ifadeleri öğrencilerden elde edilen bulgularla ile örtüşmektedir. Sınıfta, kütüphanede 

veya etkinlik odasında bulunan araç ve gereçlerin yalnızca ders sırasında ya da 

öğretmen kontrolünde sınırlı zamanlarda kullandırılması, öğrencilere ders dışında kalan 

zamanlarında kendi kendine öğrenebilmek için olanak tanımamaktadır. 

Öğrencilerin gelişimi adına, kazandırılması hedeflenen davranışların kısa sürede 

gerçekleşmesi ve etkili olmasının sağlanması için eğitimde araç -gereç kullanımının ve 

çeşitliliğinin gerekliliği söylenebilir. Öğrencilerin ders dışında okulun fiziki olanaklarını 
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ders araç ve gereçlerini yeterince kullanmasının öğrenciye derste öğrenilenleri tekrar 

etme, yeni fikirler üretme, kendi kendine öğrenme ve başarma gibi olanaklar tanıyacağı 

ve boş zamanını değerlendirmesine katkı saylayacağı öne sürülebilir. 

Tablo 12 ‘de ders araç gereçlerini öğrencilerin kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri 

ve sayıları yer almaktadır. 

 

                              

                        Kesinlikle               Katılmıyorum         Kararsızım           Katılıyorum          Kesinlikle 

                     Katılmıyorum                                                                                                       Katılıyorum 

 
                        f              %               f             %                f            %            f            %            f              % 

 

Ders araç ve gereçlerini (bilgisayar, tepegöz, deney araçları vb.) kullanabiliyoruz. 

Öğrenci          48           16              30            10              81        27           63           21            78         26 

 

Ders Arası : Öğrenci ve velilerle yapılan anket çalışmasından elde edilen 

bulgulara göre ders araları yetersiz olup, öğrenciler yeteri kadar dinlenme imkanı 

bulamamakta ve ihtiyaçlarını giderememektedir. Nene Hatun İlkokulunda 5 teneffüs 

vardır. Bu teneffüslerin hepsi 10 dakikadır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde ‘hemen zil 

çaldığı için teneffüste karnımı doyuramıyorum’’, ‘’2. Dersin teneffüsünde kantinde sıra 

olduğu için yiyecek ve içecek alamıyorum’’,’’ teneffüste okul bahçesine inene kadar ders 

zili çalıyor’’ şeklinde ifadeler alınmıştır. Velilerle yapılan görüşmelerde ‘’Beslenme 

koyamadığım zamanlarda çocuğum kantinden vakitlice yiyecek alamıyor’’, “çocuğum 

teneffüste tuvaletlerde sıra olduğu için ihtiyacını gideremediğini söylüyor’’ şeklinde 

ifadelerde bulunmuşlardır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde ise “öğrenciler 

teneffüste beslenmelerini tamamlayamadıkları için beslenmelerinin bir kısmı derse 

sarkmaktadır’’, ‘’öğrenciler tuvalette sıra olmasından dolayı teneffüste tuvalet ihtiyacını 

gideremedikleri için ders sırasında izin istemektedirler’’ ‘ifadeleri edinilmiştir. Okul 

yöneticileri ise görüşmelerde “ikili öğretimden dolayı ders aralarını fazla uzatamıyoruz” 

açıklamasını yapmışlardır. 

Kaliteli bir teneffüs geçiren öğrencilerin fiziksel ihtiyaçlarını giderip anlamlı 

oyunlar oynayarak sınıfa geri döndüğünde, kendine güveninin arttığı ve öğrenmeye hazır 

hale geldiği söylenebilir. Pozitif okul iklimine katkısı olduğunu söyleyebileceğimiz 

teneffüs sürecini, öğrencilerin kaliteli yaşayabilmesi için okul müdürlerinin öğrenci 

Tablo 12. Ders Araç-Gereçlerini Öğrencinin Kullanımı 
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yaşlarını ve yaşa bağlı ihtiyaçlarını da göz önünde tutarak teneffüs sürelerini 

düzenlemeleri gerektiği söylenebilir.    

Tablo 13’ te öğrenci ve velilerin ders aralarına ilişkin görüşleri ve sayıları yer 

almaktadır. 

 

                            

             Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım           Katılıyorum          Kesinlikle 

                          Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                              f %  f  %  f  %  f  %  f  % 

 
Ders araları (teneffüsler) zaman açısından yeterlidir. 

 

Öğrenci                61 20,3 34 11,3 42 14 57 19 106 35,3 

Veli                       68 24 29 10,2 34 12 84 29,7 68 24  

 

 Ders aralarında öğrenciler dinlenme imkanı buluyor. 

Öğrenci     58 193,3 29 9,7 53 17,7 59 19,7 101 33,7 

Veli                        63 22,3 29 10,2 30 10,6 82 29 79  27,9 

 
 
Ders aralarında öğrenciler ihtiyacını giderebilmektedir. 

 

Öğrenci                 63 21 26 8,7 43 14,3 69 23 99 33 

Veli                        62 21,9 24 8,5 31 11 74 26,1 92 32,5 

 

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler : Çalışmanın yapıldığı okulda öğrenci ve 

velilere yapılan anket çalışmasında okulda yeterince sportif faaliyetlerin yapılmadığı 

velilerden ve öğrencilerden elde edilen anket bulguları ile tespit edilmiştir.  Öğrenciler  

yapılan görüşmelerde  “yapılan etkinlikler sadece futbol turnuvaları şeklinde oluyor”, 

“takımlara çoğunlukla erkek öğrenciler alınıyor’’ şeklinde ifadelerde bulunmuşlardır. 

Velilerle yapılan görüşmelerde ‘okulumuzdaki sportif faaliyetlerin sayısı çok az”, 

“çocuklarımızın daha fazla sportif faaliyete ihtiyaçları var”, “okulumuzda basketbol, masa 

tenisi ve voleybol oynama imkanı olduğu halde yapılmıyor’’ şeklinde açıklamalar tespit 

edilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmede elde edilen, “okulumuzda spor salonu 

olmadığı için özellikle ilk dönem soğuk havalarda fazla spor etkinlikleri yapamıyoruz’’ 

bilgisi öğrenci ve velilerden elde edilen bulguları doğrular nitelikte olmuştur. Sporun 

öğrencilerin fiziksel gelişimini sağlaması yanında zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine 

de katkı sağladığı söylenebilir. Bu anlamada okullarda yapılan sportif etkinliklerin 

Tablo 13. Ders Arası 
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sayısının ve çeşitliliğinin artırılmasının öğrencilerin gelişimine olumlu yönde katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın yapıldığı Nene Hatun İlkokulunda veli ve öğrencilere göre elde edilen 

bir başka bulgu ise, sosyal ve kültürel etkinliklerde herkese eşit olanak sağlanmadığı 

bilgisidir. Bu konuda velilerle yapılan görüşmelerde ‘’hep çalışkanları seçiyorlar”, 

“düzenlenen gezilerin yol ve ihtiyaç masrafı fazla olduğu için çocuğumu 

gönderemiyorum”  şeklinde ifadeler edinilmiştir.  Öğrencilerle yapılan görüşmelerde 

‘’düzenlenen etkinliklerin ücretli olanlarına annem göndermiyor”, “ücretsiz olan 

etkinliklere çalışkanlar gidiyor” şeklinde ifadeler tespit edilmiştir. Okul rehber öğretmeni 

ve okul yönetimi ile yapılan görüşmelerde “bazı ailelerin maddi durumları yeterli olmadığı 

için yapılan okul gezilerine çocuklarını gönderemiyorlar” açıklaması edinilmiştir.  Eğitimin 

temel ilkelerinden biri fırsat eşitliğidir. Bu ilke, eğitim ve öğretimin vaz geçilmezi olan 

sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde herkese ayrım yapılmaksızın eşit olanak 

sağlanması gerektiği biçiminde yorumlanabilir. Derslerde çok başarı kaydetmeyen ve 

özgüveni diğer öğrencilere göre düşük olan öğrencilerin sosyal kültürel ve sportif 

etkinliklere etkin katılımının bu öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Tablo 14’ te çalışmanın yapıldığı okulda öğrencilerin ve velilerin sosyal kültürel 

ve sportif faaliyetlere ilişkin görüşleri ve sayıları yer almaktadır. 

 

                    

                      Kesinlikle               Katılmıyorum         Kararsızım        Katılıyorum         Kesinlikle 

                     Katılmıyorum                                                                                               Katılıyorum 

 
                      f           %                  f          %                  f         %            f          %             f          % 

 
Okulda yeterince sportif faaliyetler düzenlenmektedir. 

Öğrenci       46     15,3                37       12,3      66    22      65     21,7        86      28,7    

Veli              51     18              22        7,8     61        21,6      79        27,9        70       24,7 

       

 Düzenlenen bu faaliyetlere katılımda herkese fırsat tanınmaktadır. 

Öğrenci       52     17,3              24       8                   67       22,3          68        22,7         89       29,7 
Veli               52      18,4              18      6,4                 62       21,9          83     29,3       68      24 

 

Eğitici Kol Çalışmaları : Yapılan anket çalışmasında da öğrenciler eğitsel kol 

çalışmalarına seçilirken istek ve ilgi alanları dikkate alınarak seçimlerin yapılamadığını, 

bu kollara severek katılmadığını ve kolların faydalı olmadığını bildirmişlerdir. Öğrencilerle 

  Tablo 14. Sportif Faaliyetlerin Yeterliliği ve Sosyal Faaliyetlerde Fırsat Eşitliği 
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yapılan görüşmede ‘’Okulumuzdaki kulüp sayısı çok az’’, “okul kulüp çalışmaları her 

zaman yapılmıyor ’’, “hangi kulüpte olduğumu unutuyorum’’ şeklinde açıklamalar 

yapılmıştır. Okul yönetimi ile yapılan görüşmede eğitici kol çalışmalarının “çoğunlukla 

evrak üzerinde yapılıyor, çok işlevsel yürütülmüyor ve bunun nedeni öğretmenlerin 

zaman darlığı ve müfredatın yoğunluğu diye düşünüyoruz’ yönünde açıklamalar 

alınmıştır. Nene Hatun İlkokulundan elde edilen bulgulara göre , okul içinde bu kollara 

öğrenci seçilirken genellikle ilgi, istek ve becerilerinin göz ardı edildiği ve buna bağlı 

olarak  öğrencilerin eğitsel kol çalışmalarına severek  veya yararlı olduğunu düşünerek 

katılmadıklarını söylemek olasıdır. Türk Milli Eğitimin temel amaçlarından biri 

öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve 

birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, 

kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi 

olmalarını sağlamaktır. Okulda yürütülen eğitsel kol çalışmaları bu amaca hizmet 

edebilir. Eğitici kol çalışmalarının öğrencilerin sosyalleşip kendini ifade ettikleri, 

becerilerini sergileyip geliştirdiği, uzun vadede öğrenciyi hayata hazırlayan ve gelişimine 

olumlu katkı sağlayan etkinlikler   olduğunu söylemek olasıdır. Okullarda yapılan kulüp 

çalışmalarının MEB eğitici kol yönetmeliğinin esaslarına uygun olarak yapılmasının 

öğrencinin kişisel ve sosyal gelişimine  katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Aşağıdaki tablo 15’ te öğrencilerin eğitsel kol çalışmaları ile ilgili görüşleri ve 

sayıları yer almaktadır. 

 

 

                       

                         Kesinlikle               Katılmıyorum         Kararsızım           Katılıyorum          Kesinlikle 

                        Katılmıyorum                                                                                                   Katılıyorum 

 
                       f              %               f             %                f            %              f            %            f              % 

 

Okulda öğrenci istekleri ve yetenekleri esas alınarak eğitici kol ve bu kollara katılacak öğrenciler 

belirlenir. 

Öğrenci         49          16,3 24   8     82    27,3       64      21,3         81           27            
                                      

 Eğitici kol çalışmalarının faydalı olduğunu düşünüyorum 

Öğrenci         58          19,3            25            8,3            60        20             57          19          100        33,3 
 

Eğitici kol çalışmalarına severek katılıyorum. 
 
Öğrenci          61           20,3          29           9,7              81         27             43         14,3        85         28,3       

Tablo 15. Eğitici Kol Çalışmaları 
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Eğitim Öğretime İlişkin Fırsatlar 

Eğitim öğretim kritik başarı etmenine ilişkin fırsat olarak okula yakın kamu ve özel 

kuruluşların varlığı söylenebilir.   

Okulun yakın çevresinde birçok kuruluş olduğu tespit edilmiştir. Okulun eğitim 

öğretim ile ilgili sosyal, kültürel ve sportif birçok gereksinimine bu kuruluşların katkı 

sağlayabileceğini söylemek olasıdır. Yapılan dış çevre analizine göre bu kuruluşların 

okula olan uzaklıkları, TOGEMDER Özel Anaokulu 100 metre, Sultanbeyli İlçe Emniyet 

Müdürlüğü 750 metre, Sultanbeyli Rehberlik Araştırma Merkezi 1,2 km, Sultanbeyli 

Belediyesi Spor Salonu 1,6 km, Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi 1,7 km, 

olarak tespit edilmiştir. Bölgede bulunan bu kuruluşlara ulaşım kolaylığının olması 

yapılacak olan iş birliğine ve yardımlaşmaya olumlu katkı sağlayacağı düşünüldüğünde, 

fırsat olarak değerlendirilebilir. 

Eğitim Öğretime İlişkin Tehditler 

Eğitim öğretim kritik başarı etmenine ilişkin tehditler öğrenci kontenjanı 

belirlenirken okulun etkin role sahip olmaması ve yabancı uyruklu öğrenci sayısının 

yıllara göre artması olarak ele alınmış ve aşağıda özetle ifade edilmiştir. 

Öğrenci Kontenjanı Belirlemede Okulun Rolünün Yetersizliği  :Milli Eğitim 

Bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliği gereğince ‘Öğrencilerin, yerleştirilecekleri 

okulları belirlemek üzere mart ayında il/ilçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği 

müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesindeki okulların 

özelliklerine göre seçilen en çok beş okul müdüründen öğrenci yerleştirme komisyonu 

oluşturulur.’ İlgili madde gereğince öğrenci belirleme noktasında okul etkin role sahip 

değildir. Oysa her okulun kendi ihtiyacı ve okulunun kapasitesi doğrultusunda kendi 

kontenjanını belirlemesinin eğitim sürecine olumlu yönde katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu anlamda öğrenci belirlerken Nene Hatun İlkokulunun etkin role 

sahip olmamasının okul için tehdit olduğu düşünülmektedir. 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının Artışı : Yapılan doküman analizi 

sonuçlarına bakıldığında okula kayıt yaptıran ve nakil gelen özellikle Suriyeli öğrenci 

sayısının son 3 yıla göre artış gösterdiği görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre 2016-

2017 eğitim-öğretim döneminde 40 kişi olan Suriyeli öğrenci sayısı, 2017-2018 eğitim-

öğretim döneminde 90 kişi, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ise 130 kişi olarak artış 

göstermiştir. Suriyeli öğrencilerin eğitiminde de karşılaşılan  sorunlara ilişkin Levent & 
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Çayak (2017)’ ın çalışma bulgularına göre  Suriyeli öğrenciler; dil, kültür ve yaşam 

tarzlarının farklı oluşu nedeniyle Türk toplumuna uyum sağlamada zorlanmakta bu 

durum beraberinde eğitimde  dil problemi ,iletişim engeli , seviye olarak denklik 

karmaşası gibi sorunları getirmektedir. Belirtilen bulgular ışığında Suriyeli öğrenci 

sayısının yıllara göre artışı Nene Hatun İlkokulu için tehdit unsuru olduğu söylenebilir.    

Alt Yapı Kritik Başarı Etmeni 

 Nene Hatun İlkokulunda var olan alt yapı hizmetleri ile ilgili SWOT Analiz sonuçları 

Tablo 16’ da verilmiştir. 

 
GÜÇLÜ YÖNLER 

Okulun Fiziki Ortamı 
-- Okulun tiyatro salonunun, etkinlik odasının, toplantı 
salonunun, kütüphanesinin ve çocuk parkı ve yeşil alanın 
olması 
-- Öğrenciye göre sınıfta rahatlıkla oturulabiliyor, dersler en 
iyi şekilde izlenebiliyor. 
-- Veli ve öğrencilere göre sınıflar ders işlemeye uygundur. 
-- Veli ve öğrencilere göre okulda masa, sandalye, sıra, 
mobilya ve eşyalarının yerleşim biçimi (ergonomi) güzeldir. 
-Öğrenciye göre okulun kütüphanesinden yeterli düzeyde 
yararlanılabilmektedir. 
Okulun Temizliği 
--Okulun içi ve dışı temizdir 
Güvenlik 
-- Veli ve öğrencilere göre okulda yeterli güvenlik önlemleri 
alınmaktadır 
-- Öğrenciler okulda kendini güvende hissetmektedir. 
--Öğrencilere ve velilere göre okul servisleri güvenlidir. 
Araç-Gereç 
 --Öğretmenler göre okulumuz çalışanlarına internet, 
bilgisayar, fotokopi vb. teknolojik imkanlar sunmaktadır. 
--Öğretmenlere göre Okulda çalışanlara, sınıflara bürolara 
yapılan araç gereç dağıtımında eşitlik  ilkesi uygulanır. 
Öğrenci İşleri 
--Öğrencilere ve velilere göre okulda sağlık hizmetleri 
yeterlidir. 
--Öğrencilere göre öğrenci işlerinde her türlü işler hızla 
yerine getirilir. 
--Velilere göre öğrenci kayıt kabul işlemleri gerektiğinde 
alınacak nakil öğrenci belgesi vb. belgeler zamanında 
düzenlenir. 

 
ZAYIF YÖNLER 

Okulun Fiziki Ortamı 

--Veli ve öğrencilere göre okul binası ve diğer fiziki 

mekanlar yeterli değildir. (spor salonu, bilgisayar lab, müzik 

odası fen lab, yabancı dil sınıfı ,revir  vs.), 

Fiziki Mekanlara Ulaşabilirlik 

a)Öğrencilere göre okulun etkinlik sınıfından yeterince 

yararlanılamaz.. 

Otoparkının Olmaması 

Kantin 

-- Veli ve öğrencilere göre okul kantininde satılan eşyalar 

kaliteli ve güvenilir değildir. 

-- Veli ve öğrencilere göre okul kantininde satılan gıda 

ürünleri sağlıklı değildir. 

Araç gereç 

-- Veli, öğrencilere göre sınıfta veya laboratuvarlarda yeteri 

kadar araç gereç bulunmamaktadır. 

--Öğretmenlere göre okul teknik donanım bakımından 

yeterli araç gerece sahip değildir. 

--Öğretmenlere göre okulda ihtiyaç duyulan malzemeye 

zamanında ulaşılmaz. 

 
 
FIRSATLAR  
-Okulun ana yola yakın olmamasının güvenlik ve kontrol 
açısında kuşku uyandırmaması 
-Okulun ilçenin gelişmekte olan bir bölgesinde olması 

TEHDİTLER 

-Okulun 1993 yılında yapılan eski bir bina olması ve Alt yapı için mali 

yetersizlik 

-Okulun şehir merkezine uzaklığı 

 

Alt Yapıya  İlişkin Güçlü Yönler 

Alt yapı kritik başarı etmenini okulun fiziki ortamı, okulun temizliği, güvenlik, araç 

gereç ve öğrenci işleri alanlarında toplanmış ve aşağıda özetlenmiştir. 

Tablo 16.Alt Yapı Kritik Etmenine İlişkin SWOT Analiz Sonuçları 
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Okulun Fiziki Ortamı : Araştırmaya yönelik yapılan iç çevre ve dış çevre analizi 

sonuçlarına göre, okulun eğitim öğretime yönelik okul gereksinimlerine yanıt verecek 

düzeyde olduğu söylenebilir. Nene Hatun İlkokulunun sahip olduğu fiziki ortamlar 

anasınıfı, özel eğitim sınıfı, derslikler, etkinlik sınıfı, tiyatro salonu, toplantı salonu, kantin, 

kütüphane, çocuk parkı ve yeşil alan şeklinde sıralanacak olursa okulun, öğrencilerin 

akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak fiziki durumda olduğu düşünülebilir. 

Öğrenci ve velilerden elde edilen bulgular bunu büyük ölçüde doğrulamaktadır. Anket 

çalışmasının sonuçlarına göre   veli ve öğrenciler sınıfların ders işlemeye uygun 

olduğunu ve okulda masa, sandalye, sıra, mobilya ve eşyaların yerleşim biçiminin 

(ergonomi) güzel olduğunu düşünmektedirler. Öğrencilere göre bir başka bulgu ise  

sınıfta rahatlıkla oturabilip dersleri en iyi şekilde izleyebildikleri yönündedir. Fiziki 

ortamlara ilişkin diğer anket bulgusu da öğrencilerin okulun kütüphanesinden yeterli 

düzeyde yararlanılabiliyor olmasıdır. 

Okul fiziki mekanları öğrenme öğretme hizmetlerinin niteliğinde önemli rol oynar. 

Şöyle ki okul fiziki ortamı öğrenci başarısını artırma veya kısıtlama rolleri ile başarıyı 

etkiler (Göksoy, 2017) .Bu anlamda elde edilen bulgulara göre Nene Hatun İlkokulunun 

fiziki ortam açısından öğrenme-öğretme niteliğini olumlu etkilediği söylenebilir.  

Tablo 17’ de öğrenci ve velilerin okulun fiziki ortamına ilişkin sorulara yönelik 

görüşleri ve sayıları yer almaktadır. 

 

                              

                              Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Sınıfta rahatlıkla oturabiliyor, dersleri en iyi şekilde izleyebiliyorum 

Öğrenci                 27  9  32  10,7  48  16  65  21,7  128 42,7

Sınıflar ders işlemeye uygundur. 

Öğrenci               26  8,7  20  6,7  43  14,3  77  25,7  134  44,7         

Veli                      3  1,1  8  2,8  20  7,1  119   42   133   47   

 
Okulumuzun sıra, masa, sandalye, mobilya vb. eşyalarının yerleşim biçimi güzeldir. 

Öğrenci               24  8  30  10   60  20  71 23,7 115 38,5 

Veli                     5 1,8 11 3,9 27 9,5 117 41,3 123 43,5  

 
Okulun kütüphanesinden yeterli düzeyde yararlanabiliyorum 
Öğrenci  28 9,3 26 8,7 51 17 58 19,3 78 26 

 

Tablo 17. Okulun Fiziki Ortamı 
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Okulun Temizliği : Öğrenci ve veli anketlerinde okulun temizliği kuvvetli alan 

olarak çıkmıştır. Okul müdür yardımcısından alınan bilgi doğrultusunda 2018-2019 

Eğitim öğretim yılında Nene Hatun İlkokulu ‘okul sağlığı teftişini başarı ile geçirmiş ve 

beyaz bayrak almaya hak kazanmıştır. Eğitim hedeflerinin gerçekleşmesinin 

önkoşullarından biri öğrencilerin sağlıklı olmasıdır. Bu nedenle okulların temizlik 

konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir (Yalçın, 2010). 

Araştırmanın yapıldığı Nene Hatun İlkokulunda ikili öğretim yapılmakta olup sınıf 

mevcutları 30 ile 35 kişi arasında değişmektedir. Sınıfların kalabalık olmasına  ve 

dönüşümlü olarak kullanılmasına rağmen  öğrenci ve velilerin temizlik konusunda  olumlu 

görüşlerde bulunmasının okul için güçlü bir yön olduğu söylenebilir.  

Tablo 18’ de veli ve öğrencilerin temizlik konusundaki görüş ve sayıları yer 

almaktadır. 

 

                              

                              Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Okulun içi ve dışı temizdir. 

Öğrenci                 28 9,3 50 16,7 69 23 65 21,7 88 29,3 

Veli                         6 2,1 11 3,9 36 12,7 98 34,6 132 46,6 

 

Güvenlik : Araştırma okulunda yapılan anket bulgularına göre veli ve öğrencilere 

göre okulda yeterli güvenlik önlemleri alınmakta olup öğrenciler okulda kendini güvende 

hissetmektedirler. Anketlere göre diğer bir bulgu ise velilere ve öğrencilere göre okul 

servislerinin güvenli olduğu yönündedir. Okul yönetiminden alınan bilgilere göre Nene 

hatun İlkokulu İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu İş güvenliği teftişini başarı 

ile geçirmiştir. Yapılan iç çevre analizi çalışmalarına göre okul toplam 12 adet kamera ile 

izlenmektedir. Okulların başta gelen görevlerinden biri de öğrencilerin güvenliğini 

sağlamaktır. MEB 2018/10 sayılı Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması konulu 

genelge çerçevesinde okul yönetimi, öğretmenler, okul rehber öğretmeni ve okul 

çalışanlarına ciddi sorumluluklar yüklenmektedir. Elde edilen bulgular 

Tablo 18. Okulun Temizliği 
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değerlendirildiğinde Nene Hatun İlkokulunda okul güvenliğine ilişkin çalışmalara önem 

verildiği söylenebilir. 

Tablo 19’ da velilerin ve öğrencilerin okul güvenliğine ilişkin görüşleri ve sayıları 

yer almaktadır. 

 

                               

                             Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum           Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Okulda yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

Öğrenci                   22 7,3 26 8,7 47 15,7 83 22,7 122 40,7 

Veli                          9 3,2 15 5,3 55 19,4 105 37,1 99 35     

Okul servisleri güvenlidir. 

Öğrenci          25 8,3 32   10,7 73 24,3 68 22,7 102    34    

Veli                       41 14,5 16 5,7 79 27,9 80 28,3 67 23,7 

 

Araç Gereç : Öğretmenlerden elde edilen anket sonuçlarına göre, okulda 

çalışanlara internet, bilgisayar, fotokopi vb. teknolojik araçlar sunulmakta olup; 

çalışanlara, sınıflara ve bürolara yapılan araç gereç dağıtımında eşitlik ilkesi 

uygulanmaktadır.  

Teknolojisinin her geçen gün ilerliyor olmasının, bunun okulda da kullanımını 

zorunlu hale getirdiğini söylemek mümkündür. İlköğretim kurumları yönetmeliğinde 

ilköğretimin amaçlarına  (madde 6,k bendi)  göre ilköğretim kurumlarında kaynaklar etkili 

ve verimli olarak kullanılarak, eğitim-öğretimde kalite artırılmalı ve  kurumun rekabet 

gücü geliştirilmelidir. Bu bağlamda okul yöneticilerinin gerekli teknik donanımı sağlarken 

okulu bir bütün olarak düşünerek kaynakları genele yaymasının okulda kaliteyi artıracağı 

söylenebilir. Nene Hatun İlkokulunda elde edilen bulgular olumlu yöndedir. 

Tablo 20’ de öğretmenlerin memnuniyetine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

  

Tablo 19. Okulun Güvenliği 
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                              Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Okulumuz çalışanlarına internet, bilgisayar, fotokopi vb.teknolojik imkanlar sunmaktadır. 

 

Öğretmen      0 0 8         17,4 4 8,7 20 43,5 14 30,4              

 
Okulda çalışanlara, sınıflara,/bürolara yapılan araç-gereç dağıtımında eşitlik ilkesi uygulanır. 

 

Öğretmen           0 0 2 4,3 7 15,2 23 50 14 30,4       

                   

 

Öğrenci İşleri : Araştırmanın yapıldığı okulda 4 müdür yardımcısı ve  destek 

çalışan olarak ise 1 güvenlik görevlisi, 5 hizmetli görev yapmaktadır. Okulda 

kütüphaneci, büro memuru, teknisyen, sağlık elemanı gibi destek elemanların 

olmamasına karşın öğrenci ve velilerden elde edilen bulgulara göre öğrenci işleri 

aksatılmadan yürütülmektedir. Anket sonuçlarındaki bulgular doğrultusunda öğrenci ve 

velilere göre okulda sağlık hizmetleri yeterlidir. Yine sonuçlar öğrencilere göre öğrenci 

işlerinde her türlü işlerin hızla yerine getirildiği, velilere göre öğrenci kayıt kabul işlemleri 

gerektiğinde alınacak nakil öğrenci belgesi vb. belgelerin zamanında düzenlendiği 

yönündedir.  

Okulların var olma sebeplerinin temelinde öğrencilerin eğitim ve öğretim 

gereksinimlerinin giderilmesi yatmaktadır. Bu sebeple okullarda yürütülen faaliyetlerin 

tümü bu gereksinimleri gidermeye yöneliktir. Öğrenci hizmetleri; okula öğrencinin 

kaydından itibaren, okula öğrenci adına yapılacak tüm özlük işlerini, eğitim işlerini 

kapsar, bununda ötesinde öğrencinin mezun olduktan sonra takip edilmesine dek uzanır 

("Tan, 2015" ,Memduhoğlu & Meriç , 2014:653).  

Okul sağlığı hizmetlerini ise sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, 

öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi olarak 

yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlamak mümkündür.  

Bu anlamda Nene Hatun İlkokulunda elde edilen bulgular doğrultusunda okulda 

öğrenci işlerinin ve okul sağlığı hizmetlerinin etkili yürütüldüğü öne sürülebilir. Tablo 21’ 

de öğrenci işlerine ilişkin, öğrenci ve veli görüşleri ile sayıları yer almaktadır. 

Tablo 20. Öğretmenlere Göre Araç Gereç Kullanımı 
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                             Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

Okulda sağlık hizmetleri yeterlidir. Okulda sağlık sorunu yaşandığında gerekli hassasiyet gösterilir. 

Öğrenci                 35 11,7 23 7,7 68 22,7 74 24,7 100 33,3               

Veli          3 1,1 7 2,5 21 7,4 105 37,1 147 51,9                  

 

Öğrencilerin her türlü işleri hızla yerine getirilir. (kayıt kabul, nakil, öğrenci belgesi vs.) 

Öğrenci                 25 8,3 36 12 69 23 68 22,7 102 34     

Veli                          0 0,7 8 2,8 39 13,8 123 43,5 111 39,2           

Alt Yapıya  İlişkin Zayıf Yönler 

Alt yapı kritik başarı etmenine ilişkin zayıf yönler okulun fiziki ortamı, fiziki 

mekanlara ulaşabilirlik, otoparkın olmaması, araç -gereç yeterliliği ve kantin başlıklarında 

toplanmış ve aşağıda özetle açıklanmıştır. 

Okulun Fiziki Ortamı : Çalışma okulunun, fiziki ortam açısından birtakım 

imkanlara (toplantı salonu, tiyatro salonu, öğrenci parkı, yeşil alan vs.) sahip olmasına 

karşın yapılan anket sonuçlarında veli ve öğrenci görüşlerine göre “okul binası ve diğer 

fiziki mekanlar yeterli değildir” bulgusu edinilmiştir. Bu anlamda Nene Hatun İlkokulunda 

bazı fiziki ortamların okulda mevcut olması olumludur fakat yeterli değildir denilebilir. 

Öğrencilerle yapılan görüşmede “okulumuzda bir spor salonumuz bile yok”, “kışın fiziksel 

etkinlikler dersi yapamıyoruz”, “okulumuzun bilgisayar salonu ve yüzme havuzu olmasını 

çok isterdim’ şeklinde ifadeler edinilmiştir. Velilerle yapılan görüşmede “öğrencilerimizin 

kapalı spor salonuna ihtiyacı var fakat okul binasında bunun için uygun bir yer yok 

“açıklaması alınmıştır. Okul müdür yardımcıları ise “okulumuzda spor salonu, müzik 

odası, bilgisayar salonu, revir gibi mekanların yapımı  için maddi kaynağımız ve  uygun 

alanlarımız mevcut değildir”, “belki  bulunacak bir hayırseverin desteği ile okul bahçesinin 

uygun bir kısmına kapalı spor salonu yaptırılabilir” şeklinde açıklamalarla görüşlerini 

bildirmişlerdir. 

Okulda spor salonunun olmamasının öğrencilerin bedensel ve sosyal gelişiminin 

eksik kalmasına, müzik ve resim dersliklerinin olmamasının  sanatsal ve yaratıcı 

düşünmelerine engel olmakta, bilgisayar laboratuvarının olmamasının  araştırma 

yapmamasına yol açmakta ve teknolojik anlamda çağı yakalamasına engel teşkil etme 

Tablo 21. Öğrenci işleri 
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olduğu söylenebilir. Okulların amaçlarına ulaşabilmesi ve öğrencilerde bilgi, beceri, 

tutum ve değerler kazandırabilmesi yönünde öğrenme çevresinin ihtiyaçları gidermeye 

yönelik düzenlenmesi ve etkili hale getirilmesinin önemli olduğu öne sürülebilir. 

Tablo 22’ de  Nene Hatun İlkokulunda fiziki yapıya ilişkin veli ve öğrenci 

memnuniyeti ve sayıları yer almaktadır. 

 

                               Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum           Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Okulun binası ve fiziki mekanlar yeterlidir. 

Öğrenci       71 23,7 17 5,7 44 14,7 67 22,3 101 33,7                

Veli                       68 24 26 9,2 41 14,5 80 28,3 68 24 

 

Fiziki Mekanlara Ulaşılabilirlik : Yapılan anket çalışmasında öğrencilere göre 

okulun etkinlik sınıfından yeterince yararlanılamadığı bulgusu elde edilmiştir. Öğrenciler 

ile yapılan görüşmede “okulun etkinlik sınıfına öğretmen ne zaman isterse o zaman 

gidiyoruz”, “teneffüslerde etkinlik sınıfının kapısı kilitli oluyor”, “etkinlik sınıfından daha 

çok yararlanmak istiyoruz “, “etkinlik sınıfı bazen boş oluyor ,kimse kullanmıyor” şeklinde  

ifadelerde bulunmuşlardır. Öğretmenlerle yapılan görüşmede “okul yönetimi bize etkinlik 

sınıfı kullanım planı veriyor bizlerde haftada 1 saat olmak kaydıyla sadece plandaki gün 

gidebiliyoruz.” açıklamalarında bulunmuşlardır. Okul müdür yardımcısı görüşmelerde 

“okulumuz kalabalık, tüm sınıfların yararlanabilmesi için nöbetleşe kullanım sağlıyoruz” 

ifadesini kullanmıştır, 

Yapılan araştırma sonucuna göre öğrencilerin okulun kaynaklarını etkili 

kullanamamasının okulun zayıf yönü olduğu söylenebilir. 

Tablo 23’ te etkinlik sınıfına erişime ilişkin,öğrencilerin memnuniyet durumları yer 

almaktadır. 

 

 

 Tablo 22.Okulun Fiziki Yapısı 
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                            Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum            Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Okulun etkinlik sınıfından yeterince yararlanıyorum. 

Öğrenci                  57 19 33 11 59 19,7 73 24,3 78 26   

 
Otoparkının Olmaması : Araştırmadaki gözlemlere göre, okul servisleri ve okula 

araba ile ulaşan öğretmen ve veliler için otoparkın olmaması ciddi bir engeldir. Servis 

saatlerinde (özellikle sabahçı öğrencilerin çıkış ve öğlenci öğrencilerin giriş saatlerinde) 

okul kapısında oluşan yoğunluk ve buna karşın servislerin okul çevresindeki yollara 

araçlarını park etmesi hem öğrencilerin güvenliği için hem de çevrede yaşayanların 

huzur ve güvenliği için engel oluşturmaktadır. Bunun yanında okulun çevresine gelişi 

güzel park eden araçlar okul ve öğrenciler için kimi zaman sorunlar çıkarmaktadır. 

 

Araç-Gereç Yeterliliği : Araştırma okulunda var olan araç gereçlerin sınıflara eşit 

olarak dağıtılması ve sınıflarda aktif olarak kullanılması olumlu bulgudur   fakat veli 

öğrenci ve öğretmen memnuniyet görüşlerine göre okul yeterli araç gerece sahip değildir. 

Yine öğretmenlere göre anket sonuçları okulda ihtiyaç duyulan malzemeye zamanında 

ulaşılmadığı ve okulun teknik donanım bakımından yetersiz olduğu yönündedir. Okul 

müdür yardımcısı ile yapılan görüşmede ‘’maddi yetersizlikten kaynaklı araç gereç 

temininde zorluklar yaşanmaktadır” ifadesi alınmıştır. 

Öğrencilerin gelişimi için amaçlanan davranışların kısa zamanda, kolay, doğru ve 

kalıcı bir biçimde kazandırılabilmesi için eğitimde araç -gereç kullanımının ve çeşitliliğinin 

gerekli ve önemli olduğu söylenebilir. 

Elde edilen bulgular ışığında okul müdürünün ekonomik nedenlerden kaynaklı 

araç gereç temini sorununu çözmek adına okul aile birliği ile aktif çalışması gerektiği ve 

öğretmenlerin velilerle iş birliği içinde olması gerektiği düşünülmektedir. 

Tablo 24 ‘te araç-gereç konusuna ilişkin öğrenci, veli ve öğretmen görüşleri ve 

sayıları yer almaktadır. 

 

                                                       

Tablo 23. Etkinlik Sınıfına Erişim 
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                             Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum           Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Sınıfta veya laboratuvarlarda yeterli araç-gereç bulunmaktadır. 

Öğrenci                   67 22,3 33 11 56 18,7 57 19 86 28,7 

Veli                         55 19,4   9 3,2 68 24 78 27,6 73 25,8             

Okul teknik donanım bakımından yeterli araç gerece sahiptir. 

Öğretmen   3 6,5 8 17,4 11 23,9 17 37 7 15,2 

Okulda ihtiyaç duyduğum malzemeye zamanında ulaşabilirim. 

Öğretmen              0 0 12 26,1 14 30,4 14 30,4 6 13      

 

Kantin : Eğitimin gerçekleşmesinin en önemli gerekliliği sağlıklı olmak, sağlıklı 

olmanın ön koşulu ise sağlıklı beslenmektir. Çocukların büyüme ve gelişmelerinin 

desteklenmesinde okulların etkisi önemsenmelidir. Derslerde yer verilen bedensel 

faaliyetler ve beslenme kültürü sağlıklı bir yaşamı da beraberinde getirir (Garipağaoğlu 

& Özgüneş, 2008). Bu anlamda araştırmanın yapıldığı okulda beslenme ve kantin 

görüşüne ilişkin bulgular olumsuz yöndedir. Anketten elde edilen bulgularda veli ve 

öğrencilere göre kantinde satılan eşyalar sağlıklı, kaliteli ve güvenilir değildir. Velilerle 

yapılan görüşmede “kantindeki meyve suları kalitesiz ve sağlıksızdır’’, ‘’hamburger ve 

patates kızartmaları zararlıdır’’, ‘’ kantinde meyve satışı yapılsın’’ ,’’çocuklarımıza şekerli 

gıdaların satılmasını istemiyoruz”, “kantinde zaman zaman zararlı oyuncaklar satılıyor’’ 

şeklinde cevaplar alınmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde “bazı yiyecekler çok 

ucuz ama kalitesiz’’, ‘’kantinde meyve olsa alırdım’’ şeklinde açıklamalar yapılmıştır. 

Öğretmenlerle yapılan görüşmede “kantinde tost yemekten bıktık”, “çorba ve meyve gibi 

sağlıklı yiyecekler olmalı”, “kantindeki köfte ve ekmek aralarına güvenemediğim için 

dışarıdan yiyecek getiriyorum’’, “çocuklara da evden getirmelerini söylüyorum’’ , “ küçük 

çocuklar kantin sırasında eziliyor”  şeklinde cevaplar verilmiştir. Okul yönetimi ile yapılan 

görüşmede “zaman zaman velilerden aldığımız şikayetler olduğunda  kantin 

denetimlerini artırarak duruma müdahale ediyoruz” şeklinde ifadeler alınmıştır. 

Çocukların sağlıklı beslenmesinde yalnızca okula değil aileye de büyük 

sorumluluklar düşmektedir. Çocuğun bebeklik ve çocukluk dönemindeki beslenme 

Tablo 24.Araç-Gereç Yeterliliği 
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alışkanlığı gelecek yıllarda kazanacağı beslenme alışkanlığının temelini oluşturur. Okul 

kantinleri öğrencilerin yeme-içme gereksinimlerini karşıladıkları yerlerdir. Bu nedenle 

kantindeki ürünlerin sağlıklı beslenmeyi destekleyecek, gelişime katkı sağlayacak 

besinler olmasına dikkat edilmelidir (Demirer, 2008). 

Tablo 25’ te öğrenci ve velilere göre okul kantinine ilişkin görüş ve sayılar yer 

almaktadır. 

 

                             

                              Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Okulda satılan malzemeler kaliteli ve güvenilirdir. 

Öğrenci                  47 15,7 30 10 92 30,7 65 21,7 66 22    

Veli                          21 7,4 34 12 90 31,8 83 29,3 55 19,4                 

Okul kantininde satılan gıda ürünleri sağlıklıdır. 

Öğrenci                 47 15,7 43 14,3 101 33,7 56 18,7 53 17,7   

Veli                        24 8,5 29 10,2 110 38,9 72 25,4 48 17          

Alt Yapıya İlişkin Fırsatlar 

Alt yapı kritik başarı etmenine ilişkin fırsatlar okulun Sultanbeyli ilçesinin 

gelişmekte olan bir bölgesinde olması ve ana yoldan uzak olması başlıkları altında 

toplanmış ve aşağıda özet halinde açıklanmıştır. 

Okulun Gelişmekte Olan Bölgede Olması : Nene Hatun İlkokulu şehir 

merkezine uzak olmasına karşın gelişmeye açık bir alandadır. Okul müdür yardımcısı ile 

yapılan görüşmede “ son beş yılda okulun bulunduğu Mimar Sinan Mahallesine güvenlikli 

birçok site yapıldığı ve bu sitelerin hızla dolduğu ‘’ bilgisi edinilmiştir. Yeni sitelerin ve bir 

takım özel kuruluşlarının bölgede yapımının devam etmekte olduğunu gözlemlemek 

mümkündür. Okulun ilçenin az gelişmiş mahallerindeki okullarından nakil öğrenci alması 

ve bu okullara nakil öğrenci vermesi tespit edilen bulguyu doğrular niteliktedir. 2018 -

2019 eğitim öğretim yılı iç çevre analizi verilerine göre Nene Hatun İlkokulu 150 öğrenci 

nakil almış,156 öğrenci nakil vermiştir. Nakil gelen öğrencilerin bilgi formları 

Tablo 25. Kantin 
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incelendiğinde bir kısmının öğrenci velisinin eğitim ve sosyo-ekonomik düzeylerinin 

yüksek olduğu ileri sürülebilir. 

Bu sebeple Nene Hatun İlkokulunun gelişmekte olan bir bölgede bulunduğu ve 

bu durumun okul için bir fırsat olduğu ileri sürülebilir. 

Okulun Ana Yoldan Uzak Olması : Nene Hatun ilkokulu konum olarak cadde 

kenarında değil, caddeye yakın sokak üzerindedir. Bu sebeple özellikle öğrencilerin giriş 

ve çıkışlarında trafiğin ana yola göre nispeten daha sakin olması öğrencilerin güvenlik 

ve kontrolü açısından kuşku uyandırmamaktadır. 

Alt Yapıya  İlişkin Tehditler 

Altyapı kritik başarı etmenine ilişkin tehditler eski yapı ve mali yetersizlik ile okulun 

şehir merkezine uzaklığı başlıkları altında toplanmış ve aşağıda özet halinde 

açıklanmıştır. 

Eski Yapı ve Mali Yetersizlik : Yapılan araştırmaya göre Nene Hatun İlkokulu 

1993 yılında yapılmış olup eski bir yapıdır. Binada bir takım güçlendirme çalışmaları 

yapılmış olmasına rağmen dış cephe duvar mermerleri sökük, yağmur suyu olukları kırık 

ve istinat duvarı yer yer zedelenmiştir.  Pahalı olan öğretim alt yapısının (materyal, eğitim 

teknolojileri) temini için okulun maddi olanakları yetersizdir. Bu durumun okul için tehdit 

oluşturduğu düşünülebilir. 

Okulun Şehir Merkezine Uzaklığı :Araştırmalar sonucunda Nene Hatun 

İlkokulunun şehir merkezine 4 km uzaklıkta olduğu tespit edilmiştir. Sultanbeyli Milli 

Eğitim Müdürlüğü şehir merkezinde olduğu için evrak teslimatları konusunda zaman 

zaman gecikmeler yaşanmaktadır. Devlet hastanesi, ilçe belediye binası gibi kurumların 

merkezde olması ve ihtiyaç duyulduğunda belirtilen  mekanlara ulaşımın geç 

sağlanmasının okul için tehdit oluşturduğu söylenebilir. 

İnsan Kaynakları Kritik Başarı Etmeni 

Nene Hatun İlkokulunda yürütülen insan kaynakları etkinlikleri ile ilgili SWOT 

analiz sonuçları Tablo 26’ da verilmiştir.  
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GÜÇLÜ YÖNLER 
 
 
-Teftişlerde İnsan Kaynakları Yönetimi İle İlgili 
Yapılan Değerlendirmeler 
 
-Sınıf öğretmenlerinin nicelik bakımından yeterli 
olması 
 
-Okulda Oluşturulan Birimler 
 
-Öğretmenlere göre yöneticilerin öğretmene 
kariyer belirleme konusunda destek olması 
 
-Öğretmene göre okulda çalışanın görevi ile ilgili 
güçlü kılınması 
 
-Öğretmene göre okul takdir-tanıma sisteminin 
etkin olması 
 
-Öğretmene göre okulda  performans 
değerlendirme sisteminin etkin olması 
 
 

 
 

ZAYIF YÖNLER 
 

 

-Branş öğretmenlerinin sayısının az olması 

 

-Öğretmenleri aldığı ücreti yetersiz bulması 

 

-Öğretmen devamsızlık ve rapor sayısı 

 

 
FIRSATLAR  
 
-Genç ve Dinamik Kadro 

 
TEHDİTLER 
 
-Öğretmen başına düşen öğrenci saysının 
yıldan yıla artması 
-Öğretmen atamalarında okulun etkin role 
sahip olmaması 
 
 

İnsan Kaynaklarına  İlişkin Güçlü Yönler 

İnsan kaynakları kritik başarı etmenine ilişkin güçlü yönler personelin güçlü 

işbirliği, sınıf öğretmenlerinin sayısal yeterliliği, okulda oluşturulan birimler, kariyer 

belirleme, okulda çalışanın görevi ile ilgili güçlü kılınması, okulda takdir tanıma sisteminin 

etkin olması ve performans değerlendirme başlıkları altında toplanmış olup aşağıda 

özetle açıklanmıştır. 

Personelin Güçlü İşbirliği : Okul yönetimi ile yapılan görüşmede’ senede en az 

bir kere öğretmen teftişi yapıldığı ve yapılan teftişlerde okulda ekiplerin dayanışma içinde 

olduğu, zümre öğretmenlerin iş birliği içinde çalıştığı, öğretmenler arasında eğitim-

öğretim sorunlarının tartışıldığı bir ortamın olduğu bildirilmiştir. Bu saptamalar okulun 

insan kaynakları yönetimi ile ilgili güçlü bir yönü olarak kabul edilebilir. 

Tablo 26.İnsan Kaynakları Kritik Başarı Etmenine İlişkin SWOT Analiz Sonuçları 
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Sınıf Öğretmenlerinin Sayısal Yeterliliği : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul 

müdür yardımcısının belirttiği üzere araştırmanın yapıldığı Nene Hatun İlkokulunda sınıf 

öğretmeni eksiği yalnızca bir kişidir. Bu eksiğin de yapılacak ilk atamada dolacağı tahmin 

edilmektedir. Sultanbeyli ilçesinde bulunan ilkokullardaki öğretmen sayıları ek de 

verilmiştir. 

Okulda Oluşturulan Birimler : Okulda yapılan araştırmalar doğrultusunda 

Toplam Kalite Yönetimi kapsamında okulda çeşitli birimler kurulduğu tespit edilmiştir. Bu 

birimleri okul-aile işbirliği, eğitim-öğretimin planlanması, satın alma işleri, öğrenci sosyal-

kişilik hizmetlerinin planlanması, öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi ,sosyal 

etkinliklerin planlanması ,okul gelişim ve yönetim birimleri olarak ayırmak mümkündür. 

Kurulan bu birimlere katılımlar öğretmenlerin ilgi ve talepleri doğrultusunda 

sağlanmaktadır. Okulda kaliteyi elde etmek adına bu birimlerin araştırmanın yapıldığı 

okul için önem taşıdığı düşünülmektedir. 

Kariyer Belirleme : Araştırmanın yapıldığı okulda anket sonuçları doğrultusunda 

öğretmenlere göre  yöneticiler ,çalışanların hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için 

kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çalışanlarin mesleki gelişimlerine  destek verir. Okul 

yönetiminden edinilen bilgiye okulda öğretmenlerin mesleki gelişime yönelik iş güvenliği 

semineri , öğrenen -lider öğretmen semineri ,kapsayıcı eğitim gibi bir takım seminerler 

verilmiştir. 

Ayşen & Yusuf  (2001) ‘a göre öğretmene mesleki gelişimini sağlaması  ve kariyer 

hedefine ulaşması adına, zaman, mekan, kaynak, fırsat, uzman yardımı  müdür 

tarafından sağlanabilir. Öğretmenlerin kariyerlerini geliştirmek için eğitim almış ve asli 

görevinin bu olduğu bilincinde müdür yetiştirmemiz gerekmektedir. Ancak kendini 

geliştirmek için hedef ve imkan gören öğretmenler; kaliteli okula ulaşmak konusunda 

atılım yapabilirler. Bu anlamda Nene Hatun İlkokulunda yöneticilerin öğretmenlere 

kariyer belirleme ve geliştirme konusunda destek olmasının  önemli bir bulgu olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 27’de kariyer belirlemeye ilişkin, öğretmen görüşleri ve sayıları yer 

almaktadır. 
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                              Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 

                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Yöneticiler çalışanlarının hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kişi ve kuruluşlarla işbirliği 

yapar. 

Öğretmen 0 0 3 6,5 5 10,9 23 50 15 32,6 

 

Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır. 

Öğretmen 0 0 2 4,3 4 8,7 29 63 11 23,9 

 
Yöneticiler, çalışanların mesleklerinde gelişmeleri için gerekli desteği verir 

Öğretmen          0 0 1 2,2 3 6,5 20 43,5 22 47,8  

          

 

Okulda Çalışanın Görevi ile İlgili Güçlü Kılınması : Araştırma okulunda yapılan 

anket çalışması doğrultusunda çalışanların görevi ile ilgili güçlü kılınmasına ilişkin olumlu 

bulgular edinilmiştir. Anket çalışmalarına göre öğretmenler işiyle ilgili yeterli yetkiye ve 

yaşanan sorunların çözümüyle ilgili inisiyatif kullanma hakkına  sahip olduklarını 

düşünmektedirler. 

Öğretmenin özgür çalışabildiği bir ortam ve eğitim programının esnek olması  

eğitimin etkililiğinde ve etkinliklerin geliştirilmesinde dikkate alınması gereken en önemli 

maddelerden biridir. Öğretmenlere sağlanan özgürlük ve yeterli yetki verme, 

öğretmenlerin görevlerini yerine getirmesinde sağlanan en büyük destektir. Öğretim 

programında öğretmenin eğitim durumları üzerinde değişiklik yapma hakkı, materyal 

seçimi, içerik ve hedef belirlemedeki özgürlüğü öğrenmenin kalıcılığını arttırdığı gibi 

öğretmenin alanını kısıtlamaz ve geliştirmeye açık bir hale gelir. Bununla birlikte 

öğretmen okulla ilgili alınan kararlarda kendi kararlarını sunmalı ve verilen kararlarda 

gereklilikleri yerine getirmelidir. 

Bu bağlamda Nene Hatun İlkokulunda elde edilen bulguların olumlu yönde 

olmasının okulda yaratıcı, özgür ve pozitif bir ortamın sağlanması bakımından önemli 

olduğu düşünülebilir. 

Tablo 28’ de yetkilendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri ve sayıları yer almaktadır 

 

 

Tablo 27.Kariyer Belirleme 
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                             Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum           Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Okulumuzun sorunlarının çözümünde inisiyatif kullanma olanağına sahibim. 

Öğretmen    1   2,2 2 4,3 12 26,1 21 45,7 10 21,7 

 
Okulda işimle ilgili inisiyatif kullanma olanağına sahibim 

Öğretmen              0 0 1 2,2 4 8,7 23 50 18 39,1 

 
Okulda görev alanıma giren iş ve işlemlerin yürütülmesinde liderlik yapma fırsatı   tanınmaktadır. 

Öğretmen    0 0 0 0 0 0 24 52,2 22 47,8  

 

Okulda işimle ilgili yeterli düzeyde yetki sahibiyim. 

Öğretmen                 0 0 1 2,2 2 4,3 21 45,7 22 47,8         

 

Okulda Takdir Tanıma Sisteminin Etkin Olması : Öğretmenlere yapılan anket 

çalışmasında elde edilen bulgular okul yöneticisinin iyi performans gösteren personeli 

(veya ekibi)aylıkta ödül, takdir, teşekkür vs. ile ödüllendirdiği ve yine yöneticilerin iyi 

performans gösteren personeli veya ekibi öğretmenler kurulu toplantılarında törenlerde 

vb. duyurarak takdir ettiği yönünde olmuştur. 

Yıldırım (2008)’ ın araştırmasındaki bulgulara göre okul yöneticileri, pozitif bir okul 

ikliminin sağlanması, okulda işgörenlerin çalıştığı ortamı benimseyip  sevmesi ve 

mesleklerini icra ettikleri okulda uzun süre kalmalarının sağlanması için eğitim iş 

görenlerini etkili bir şekilde ödüllendirmelidirler. Okul yöneticileri ödüllendirmede 

adil,hakkaniyetli, açık ve şeffaf olmaya özen göstermelidirler.Bu bilgiler ışığında ve 

çalışma okulunda elde edilen bulgular doğrultusunda Nene Hatun İlkokulunda etkili bir 

ödüllendirme sisteminin gerçekleştiği söylenebilir.  

  

Tablo 28.Yetkilendirme (Çalışanın Görevi İle İlgili Güçlü Kılınması) 
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Tablo 29’ da, takdir tanıma sistemine ilişkin elde edilen bilgiler  yer almaktadır. 

 

                              

                              Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Okul yöneticisi iyi performans gösteren personeli (veya ekibi)aylıkta ödül, takdir, teşekkür vs. İle 

ödüllendirir. 

Öğretmen      1 2,2 2 4,3 10 21,7 17 37 16 34,8  

Yöneticiler iyi performans gösteren personeli (veya ekibi) öğretmenler kurulu toplantılarında 

törenlerde vb. duyurarak takdir eder. 

Öğretmen 1 2,2 3 6,5 5 10,9 18 39,1 19 41,3 

                    

 

Performans Değerlendirme : Değerlendirme eğitim sürecinde yaşanan 

eksikliklerin ve yanlışlıkların giderilmesi veya bunların belirlenip süreç içerisinde önüne 

geçilmesi yani önleminin alınması için en önemli gerekliliklerden biridir. Bir öğrencinin 

değerlendirilmesi nasıl ki ihtiyaç ve hedeflerin sürecin başında belirlenmesi ile oluyorsa 

personelin değerlendirilmesi için de beklenenler önceden belirlenmelidir. Performansın 

sonunda eksik veya yanlışların gideilmesi için neler yapılacağı önemli bir noktadır. 

Değerlendirme sonuçları personellere açık ve anlaşılır, yargılamadan ve yapıcı bir dille 

anlatılmalıdır. Değerlendirmede hedef rehber olmak, öğretmene dönüt vermek ve onu 

geliştirmek olmalıdır (Akşit, 2006). Bu anlamda Nene Hatun İlkokulundaki  öğretmen 

görüşlerine göre performans değerlendirmeye ilişkin anket sonuçlarının  eğitim- öğretim 

sürecine olumlu anlamda  katkı sağlayıcı yönde olduğu söylenebilir. 

   

  

Tablo 29.Takdir Tanıma Sistemi 
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 Tablo 30’ da performans değerlendirmeye ilişkin ,öğretmen görüşleri ve sayıları yer 

almaktadır. 

 

                               

                             Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Yöneticinin çalışanları değerlendirirken kullandığı kriterler çalışanlara duyurulur 

Öğretmen                1 2,2 2 4,3 7 15,2 24 52,2 12 26,1                                 

 

Yöneticiler çalışanların performansını etkileyen sebepleri araştırmaktadır. 

Öğretmen                1 2,2 5 10,9 16 34,8 17 37 7 15,2          

 

Okulumuz çalışanları için hedefler belirlemekte ve hedeflere ilişkin performansları 

değerlendirmektedir. 

Öğretmen     1 2,2 2 4,3 13 28,3 21 45,7 9 19,6  

 

Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız ve objektif olarak yapılmaktadır. 

Öğretmen                2 4,3 1 2,2 6 13 24 52,2 13 28,3       

 

Her türlü ödüllendirme ve terfilerde bireysel performans değerlendirme sonuçları esas 

alınmaktadır. 

Öğretmen      1 2,2 1 2,2 10 21,7 22 41,8 12 26,1 

 

 Yöneticiler, çalışanların performanslarını yükseltmek için gerekli önlemleri alır 

Öğretmen      1 2,2 1 2,2 8 17,4 23 50 13 28,3  

İnsan Kaynaklarına İlişkin Zayıf Yönler 

İnsan kaynakları kritik başarı etmenine ilişkin zayıf yönler branş öğretmenlerinin 

sayısının az olması, öğretmen devam ve rapor sayısı ve öğretmenlerin aldığı ücreti 

yetersiz bulması başlıkları altında toplanmış olup aşağıda özetle açıklanmıştır. 

Tablo 30.Performans Değerlendirme 
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Branş Öğretmenlerinin Sayısının Az Olması :Yapılan araştırmada Nene Hatun 

İlkokulunda sınıf öğretmeni sayısının yeterli olmasına karşı, branş öğretmen sayısının 

yeterli olmadığı tespit edilmiştir. İlköğretim kurumları yönetmeliğinin 4.fıkrası gereğince 

ilkokullarda yabancı dil dersi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince 

okutulması esastır. İlköğretim kurumları haftalık ders çizelgesine göre yabancı dil dersi 

2.3. ve 4. sınıflarda haftalık 2 ‘şer saat, din kültürü ve ahlak bilgiler dersi 4. sınıflarda 

haftalık 2 saat okutulmalıdır. Nene Hatun İlkokulunda 1 din kültürü ve ahlak bilgiler dersi 

öğretmeni ve 1 yabancı dil dersi öğretmeni mevcuttur. Okulda toplamda İngilizce dersi 

okutulacak 30 şube olduğundan Yabancı dil dersi öğretmeninin tüm sınıflarda derse 

girmesine ihtimal yoktur. Bu durum branş öğretmenine sınıf seçiminde zorluk yaşatmakta 

olup öğrenciler için de yeterli yabancı dil eğitimi alma ve bu alanlarını etkili geliştirme 

konusunda engel teşkil etmektedir. 

Nene Hatun İlkokulunda yapılan bir diğer araştırma bulgusunun ise özel eğitim 

gereksinimli öğrenciler için okulda 4 sınıfın olduğu fakat konuya ilişkin kadrolu özel eğitim 

sınıfı öğretmeninin  olmadığı yönündedir. Özel eğitim gereksinimli öğrencilerin derslerine 

alanında uzman olmayan ücretli öğretmenlerin girdiği düşünüldüğünde bu durumun okul 

için olumsuz yön olduğu düşünülebilir.  

Öğretmen Devam ve Rapor Sayısı  :Yapılan araştırmada 2018-2019 eğitim 

öğretim yılında öğretmenlerin farklı nedenlerden 56 kez rapor aldıkları tespit edimiştir. 

Eğitim öğretimin sürekliliğinin önemi göz önüne alındığında bu sayının yüksek olduğu 

ileri sürülebilir. Bu durumun okul için zayıf bir yön olduğu kabul edilebilir. Müdür 

yardımcıları ile yapılan görüşmelerde devamsızlık ve rapor konusunda ‘’öğretmenler 

ufacık bir rahatsızlıkta rapor alıyor”, “öğretmen rapor aldığında bir şey yapamıyoruz 

çünkü yasal hakkını kullanıyor’’ ifadeleri ile konu hakkındaki görüşlerini belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerle yapılan görüşmede “öğretmenlerin gerçekten hasta olduklarında rapor 

aldıklarını düşünüyorum’’,  ‘’doğruyu söylemek gerekirse okul yönetiminin bu konudaki 

iyi niyeti biraz suistimal ediliyor’ ifadeleri edinilmiştir. Öğretmenlerin rapor ve devamsızlık 

konusunda okul yönetimi kadar özenli olmadıkları düşünülmektedir.       

Öğretmenlerin Aldığı Ücreti Yetersiz Bulması : Yapılan araştırmada Nene 

Hatun İlkokulunda öğretmenlerin %56,5 ‘i aldığı ücretten memnun değildir. OECD (2015) 

verilerine göre, Türkiye’de öğretmen maaşlarının  OECD ortalamasının altında olduğu 

düşünüldüğünde bu bulgu öğretmenlerin konuya ilişkin fikirlerini doğrular niteliktedir. 
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  Süngü (2012) ‘ye göre öğretmenlerin ekonomik durumları, mesleki 

memnuniyetleri ya da iş tatminleri üzerine yapılmış çok sayıda araştırma bulunmaktadır. 

Türkiye’de bu konuda yapılan araştırmaların sonuçları genellikle öğretmenler açısından 

olumsuzdur. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin çoğunluğu ekonomik sorunların 

öğretmenlerin en başta gelen sorunu olduğunu, çalışmalarının karşılığında hak ettikleri 

geliri elde edemediklerini, gelirlerinin geçinmeleri için yeterli olmadığını, geçinmek için ek 

iş yapmak zorunda kaldıklarını belirtmektedirler. 

Bu anlamda öğretmenlerin maaşlarını yetersiz bulması zayıf yön olarak 

düşünülebilir. Tablo 31 ‘de öğretmenlerin aldığı ücrete  ilişkin, görüşleri ve sayıları yer 

almaktadır. 

 

                            

                              Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Aldığım ücret yeterlidir. 

Öğretmen         9 19,6    8 17,4   3 6,5   18 39,1   8 17,4     

İnsan Kaynaklarına İlişkin Fırsatlar 

İnsan kaynakları kritik başarı etmenine ilişkin fırsat unsurunu dinamik kadro 

şeklinde ele almak mümkündür.  

Öğretmen sürekli öğrenen ve öğrendiklerini çevresiyle paylaşan bir bireydir. Bir 

öğretmenin en önemli sorumluluklarından biri bilgi ve birikimlerini toplumun yararı adına 

çevresiyle paylaşmasının yanında topluma model olmasıdır. Bu sebeple öğretmenin; 

meraklı, sürekli öğrenmeye ve değişime açık, araştıran ve bilgiyi yayan bir kişiliği 

olmalıdır. (Abazoğlu, Yıldırım & Yıldızhan, 2014). Bu anlamda Nene Hatun İlkokulunda 

yapılan araştırmalar sonucunda öğretmen kadrosunun %90 ‘a yakınının 35-45 yaş 

arasında olduğu ve bilgisayar, projeksiyon, akıllı tahta vb. teknolojik aletleri etkili 

kullanmayı bilen ,yıl içinde verilen hizmet içi eğitimlere katılarak kendini geliştirmeyi 

hedefleyen öğretmenler olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre  Nene Hatun 

İlkokulundaki 51 öğretmenden, 21 kişisi okulda eğitim-öğretime yönelik yaptığı olumlu 

performanslarından ötürü Sultanbeyli Kaymakamlığından teşekkür belgesi almaya hak 

Tablo 31.Öğretmenlere Göre Alınan Ücret 
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kazanmıştır. Bu anlamda çalışma okulunda öğretmenlerin gelişime açık ve dinamik 

yapısı fırsat olarak değerlendirilebilir. 

İnsan Kaynaklarına  İlişkin Tehditler 

İnsan kaynakları kritik başarı etmenine ilişkin tehditler öğretmen atamalarında 

okulun etkin role sahip olmaması ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının yıllara 

göre artış göstermesi başlıkları altında toplanmış olup aşağıda açıklanmıştır. 

Öğretmen Atamalarında Okulun Rolünün Yetersizliği :OECD ülkelerinin 

çoğunda öğretmen seçimi ve istihdamında okullar yetkilidir. MEB’in merkeziyetçi 

yapısından dolayı okullar kendi gereksinim duydukları öğretmenlerin atamasında etkin 

role sahip değillerdir (Küçüksüleymanoğlu, 2004). Okulların kendi akademik ihtiyaçları 

doğrultusunda çalışma koşullarına göre kendi istedikleri nitelikteki öğretmenleri seçme 

olanağına sahip olmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu durum Nene Hatun 

İlkokulu için bir tehdit oluşturmaktadır. 

Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Artış Göstermesi : Yapılan araştırmaya göre 

Nene Hatun İlkokulunda sınıflara düşen öğrenci sayısı artış göstermektedir. Son üç yılın 

verilerine bakıldığında 2016-2017 eğitim öğretim döneminde   sınıf başına düşen öğrenci 

sayısı 27 iken, 2017-2018 yılında 30 ‘a, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 32’ ye 

yükselmiştir. Yıllara göre yaşanan bu artışın ileride eğitim öğretimde kaliteyi yakalamak 

adına çeşitli engeller oluşturacağı düşünüldüğünde, bu durumun Nene Hatun İlkokulu 

için tehdit oluşturduğu düşünülebilir. 

Toplumla İlişkiler Kritik Başarı Etmeni 

Nene Hatun İlkokulunda toplumla ilişkiler ile ilgili SWOT analiz sonuçları tablo 

32’ de verilmiştir. 

 

Tablo 32. Toplumla İlişkiler Kritik Başarı Etmenine İlişkin SWOT Analizi Sonuçları 

GÜÇLÜ YÖNLER 

-Okulun çevre korunmasına duyarlılığı 

-Okulun web sayfasının aktif kullanımı 

-Okulun diğer okullar ve kurumlarla iletişiminin 

güçlü olması 

ZAYIF YÖNLER 

-Okulun periyodik bir dergisinin olmaması 

-Mezunlarla az İletişim 

 

FIRSATLAR 

-Hayırseverlerin desteği 

-İletişim ve haberleşme teknolojisinin sağladığı 

olanaklar 

-İlçede bulunan özel okullar 

TEHDİTLER 

-Toplum ile iletişim kurulmasına mali güçlükler 
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Toplumla İlişkilere  İlişkin Güçlü Yönler 

Toplumla ilişkiler kritik başarı etmenine ilişkin güçlü yönler okulun çevre 

korumasına duyarlılığı, okulun web sayfasının olması ve etkin kullanımı ve okulun diğer 

okul ve kurumlarla iletişiminin güçlü olması başlıkları altında toplanmış ve aşağıda 

özetlenmiştir. 

Okulun Çevre Korunmasına Duyarlılığı : Okul yönetiminden ve velilerden elde 

edilen bilgilere göre okulda çevre korumasına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. 

Sultanbeyli Belediyesi ile iş birliği yapılarak belediyenin gösterdiği boş bir alana öğrenci 

ve öğretmenlerin katılımı ile fidan dikilmiş ve çevrenin yeşillendirilmesine katkı 

sağlanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin kurul toplantısında aldığı karar doğrultusunda   

uygulamaya koyduğu çöpsüz okul projesi ile sınıflardaki çöp kovaları koridorlara 

çıkarılmış böylece öğrencilerin kendi çöplerini biriktirerek çöp kovalarına atmaları 

sağlanmıştır. Proje ile öğrencilere temizlik alışkanlığının kazandırılması ve mümkün 

olduğunca az çöp üreterek doğaya katkı sağlanması amaçlanmıştır.2018-2019 eğitim- 

öğretim yılını kapsayan sıfır atık projesinde ise Nene Hatun İlkokulu öğrencileri yaklaşık 

250 kg civarında kağıt atık biriktirmiş ve bunları ilçe milli eğitim tarafından 

görevlendirilmiş personellere teslim ederek geri dönüşüme katkı sağlamıştır. 

Araştırmada elde edilen bilgiler ışığında Nene Hatun İlkokulunda çevre korunmasına 

ilişkin duyarlılığın olduğu söylenebilir. 

  Okulun Web Sayfasının Olması ve Etkin Kullanımı : Yapılan araştırmaya göre 

Nene Hatun İlkokuluna ait web sitesi mevcuttur ve aktif olarak kullanılmaktadır. Web 

sayfası aracılığı ile okul ile ilgili duyurular, okulun topluma tanıtılması ve başka örgütler 

ile iletişim ve etkileşim sağlanmaktadır.  

Ergün & Ergün (2008)’ e göre eğitimin paydaşları, Web iletişim yönteminin hem 

okul yönetimini etkili kılma, hem öğrenci başarısına olumlu etki etme hem de eğitim 

uygulamalarına dair değişik alanlarda önemli role sahip olduğuna inanmaktadırlar. Web 

üzerinden kurulan bu yeni iletişim biçimi okul yönetimini, öğretmenlerin çalışmasını, 

eğitim uygulamalarını ve bir bütün olarak okul kültürünü değiştirmektedir. Bu bağlamda 

çalışma okulunda Web sitesinin etkin kullanımının olumlu bir yön olduğu söylenebilir. 

Okulun Diğer Okul ve Kurumlarla İletişimin Güçlü Olması :Yapılan 

araştırmalar sonucunda Nene Hatun İlkokulunun diğer okul ve kurumlarla iletişiminin 

güçlü olduğu tespit edilmiştir. Araştırmalar ışığında Nene Hatun İlkokulundan çevredeki 

ihtiyacı olan okullara 5 adet beyaz tahta verildiği, çevredeki okullardan ise bir adet 
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monitör ve bir adet bilgisayar kasası temin edildiği tespit edilmiştir. Diğer kurumlarla 

sağlanan güçlü iletişim ile okulda düzenlenen meslekleri tanıyorum projesi kapsamında 

ilçe polis teşkilatından, itfaiye teşkilatından, sosyal hizmetler, motorlu taşıtlar sürücü 

kursu vb. kurumlardan gelen personeller öğrencilere meslek tanıtımına yönelik 

seminerler vermişlerdir. Bu anlamda okulun diğer okullar ve kurumlarla iyi ilişkiler içinde 

olmasının olumlu yön olduğu söylenebilir. 

Toplumla İlişkilere  İlişkin Zayıf Yönler 

Toplumla ilişkiler kritik başarı etmenine ilişkin zayıf yönler okulun periyodik bir 

dergisinin olmaması ve üst kuruma geçen öğrencilerle az iletişim başlıkları altında 

toplanmış ve aşağıda özetle sunulmuştur. 

Okulun Periyodik Bir Dergisinin Olmaması : Veli ve öğrenciler ile yapılan 

görüşmelerde Nene Hatun İlkokuluna ait periyodik bir derginin olmadığı bilgisi 

edinilmiştir. Velilerle yapılan görüşmelerde “okulumuzda sadece bir kere dergi çıkarıldı”, 

“tıpkı web sitesi gibi dergilerden de okulumuz hakkında bilgi edinmek istiyoruz” şeklinde 

açıklamalar edinildi. Öğrenciler ise “okulumuzda bir kere çıkarılan dergiyi hala 

saklıyorum”, “dergimiz sayesinde okulumuzu diğer okullar da tanıdı” ifadeleri alınmıştır. 

Okul müdür yardımcısı ise “okul dergisi için çok emek harcanıp çok masraf yapılmasına 

karşın bastırılan çok sayıda dergi elimizde kaldı”, “dergi yoluyla okulumuza velilerden 

yeterince destek alamadık” ifadeleri alındı. 

Masrafları yeterince aza indirgeyerek ve velilerle iş birliği içinde okulda yapılan 

her turlu akademik ve yönetsel etkinliğin dergiler aracılığı ile veli ve toplumun değer 

kesimlerine duyurulmasının okul için faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Üst Kuruma Geçen Öğrencilerle Az İletişim : Okul müdür yardımcılarının ve 

okul rehber öğretmeninin belirttiğine göre okul yönetimi dördüncü sınıfı bitirip üst kuruma 

geçen öğrencilerle iletişim kuramamaktadır. Okul müdür yardımcısı ve PDR uzmanı ile 

yapılan görüşmelerde mezunlar ile iletişim konusunda “yoğunluktan mezunları arayıp 

bilgi almaya vakit bulamıyoruz”, “mezun öğrencilere ulaşmak çok zor, ulaşmış olsak dahi 

yaşadıkları sorunlara yönelik müdahale etmek yasal olarak ta çok kolay değil”, “ 

okulumuzda 2 tane PDR uzmanı olması gerekirken tek öğretmenimiz var mezun 

öğrencilere zaman ayırmakta güçlük çekiyor ”  ifadelerini kullanarak görüşlerini 

bildirmişlerdir. 
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Rehberlik servisinin önemli işlevlerinden birinin de devamlılık ilkesini hayata 

geçirmek olduğu düşünüldüğünde, mezun olan öğrencileri izleme çalışmalarının, yıl 

boyunca okul içinde yapılmış olan rehberlik çalışmalarının verimliliğini değerlendirip elde 

edilen geri bildirimler ile rehber öğretmenin çalışmalarını yeniden kurgulama ve 

geliştirme imkanı sağlayacağı söylenebilir. Bu anlamda çalışma okulunda rehber 

öğretmenin okul yönetimi ile iş birliği içinde hem mezun öğrenciye akademik ve sosyal 

anlamda destek sağlaması hem de yıl içinde yaptığı çalışmaları değerlendirmesi 

açısından izleme çalışması yapmasının önem taşıdığı söylenebilir. 

Toplumla İlişkilere  İlişkin Fırsatlar 

Toplumla ilişkiler kritik başarı etmenine ilişkin fırsatlar hayırseverlerin varlığı, 

iletişim ve haberleşme  teknolojisinin sağladığı olanaklar ve ilçede bulunan özel okullar 

olarak belirlenmiş ve aşağıda özetle halinde sunulmuştur. 

Hayırseverlerin Varlığı : Yapılan araştırmalar sonucunda Nene Hatun İlkokuluna 

bazı hayırseverler maddi destek sağlamıştır. Bu destekler sayesinde okulun kütüphanesi 

öğrencilerin ilgisini çekecek yeni tasarımla düzenlenmiş ve kitaplığı yeni kitaplarla 

zenginleştirilmiştir. Araştırma okulunda yine hayırseverlerin yardımı ile eski ve kırık olan 

sınıf kapıları yenilenmiştir. Eğitim-öğretim sürecine sundukları katkı düşünüldüğünde 

hayırseverlerin desteği okul için fırsat olarak düşünülebilir. 

İletişim ve Haberleşme Teknolojisinin Sağladığı Olanaklar : İletişim ve 

haberleşme teknolojisi (e-mail, web sayfası, vb.) kullanılarak diğer okullarla, kişi ve 

kurumlarla ortak çalışmalar içerisinde olması, çalışma yapılan okulun toplum ile ilişkilerini 

sürdürmesi anlamında fırsat olarak değerlendirilebilir. Haberleşme araçları sayesinde 

halkla ilişkilerin geliştirilip okul kimliğinin güçleneceği düşünüldüğünde Nene Hatun 

İlkokulunun iletişim ve haberleşme adına sahip olduğu olanakların olumlu yönde olduğu 

düşünmek mümkündür. 

İlçede Bulunan Özel Okullar : Nene Hatun İlkokulunun bulunduğu ilçede toplam 

16 tane özel okul bulunmaktadır. Bu özel okullardan bir tanesi de Nene Hatun 

İlkokulunun tam karşısındadır. Özel okulların devlet okullarının sahip olduğu imkanlara 

göre daha iyi bina, donanım ve kaynaklara sahip olduğu düşünüldüğünde bu iki okulun 

karşılıklı iş birliği ve iletişim ile olanakları birlikte kullanması söz konusu olabilir. Bu 

durumun çalışma yapılan okul için bir fırsat olduğu söylenebilir. 
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Toplumla İlişkilere İlişkin Tehditler 

Toplumla ilişkiler kritik başarı etmenine ilişkin tehdit unsurunu, toplum ile iletişim 

kurulmasına mali güçlükler şeklinde  ifade etmek mümkündür. 

Yapılan araştırma sonucunda çalışma okulunun toplumla ilişki kurulmasına 

yönelik bir takım mali güçlüklerle karşılaştığı düşünülebilir. Mezun öğrenciler için 

yapılacak izleme formları, toplu sms yoluyla velilere duyurular yapma vb. gibi faaliyetlerin 

yapılamaması mali bir tehdit olarak algılanabilir. 

İletişim Kritik Başarı Etmeni 

Nene Hatun İlkokulunda iletişim kritik başarı etmeni ile ilgili SWOT analiz 

sonuçları Tablo 33’ te verilmiştir. 
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Güçlü Yönler  

Ulaşabilirlik ve İletişim 

a) Öğrenci ve velilere göre öğretmenlerle ihtiyaç duyulduğunda rahatlıkla görüşülebilir. 

b) Veliye göre okul müdürüne, yardımcılarına ve okul idaresine ihtiyaç duyulduğunda 

rahatlıkla ulaşılabilir. 

c)Veliye göre okula telefon edildiğinde muhatap bulunabilir. 

d)Veliye göre veli açısından bilinmesi gereken bilgiler zamanında açıklanır. 

e) Öğretmenlere göre kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir 

f) öğretmenlere göre okulda okul yöneticileri ile, öğretmenlerle ve diğer çalışanlarla 

sağlıklı iletişim kurulabilir. 

 

Dilek, Öneri ve Şikayetler 

a) Öğrencilere ve velilere göre öğretmenlere iletilen sorunlar dikkatle dinlenilir ve 

çözümüne gayret gösterilir. 

b) Öğrencilere ve velilere göre okul yönetimine iletilen sorunların çözümüne gayret 

gösterilir. 

c)Öğrencilere göre okula iletilen öneri ve şikayetlere cevap verilir. 

Güvenirlik 

a) Öğrencilere ve velilere göre okulun öğretmenlerine güvenilir. 

b) Öğrencilere ve velilere göre okul yönetimine güvenilir. 

c)velilere göre okulun diğer personelleri güvenilirdir. 

d)Velilere göre okul yönetiminin okulla ilgili aldığı kararlara güvenilir. 

 

Kararlara Katılım 

a) Öğrencilere ve Velilere göre okulda alınan kararlarda öğrenci ve veli görüşleri de 

dikkate alınır 

b) Velilere göre okul aile birliği velileri temsil edebilmektedir. 

c) Öğrencilere göre okul öğrenci kurulu öğrencileri temsil edebilmektedir 

d) Öğrencilere ve velilere göre sınıfta öğrenciyi ilgilendiren kararlarda öğretmen, 

öğrencilerin ve velilerin de görüşlerini alır. 

e) Öğretmenlere göre kararlara katılımda öğretmen görüşleri ,dilek ,öneri ve şikayetleri 

dikkate alınır. 

Veliye göre olumlu davranış kazanma 

 a) Velilere okulda öğrenciler için yapılan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

yeterlidir. 

 b) Velilere göre çocukların gelişim süreci ile ilgili yeterli bilgi alınabiliyor 

c) Veli ve öğrencilere göre okulun öğrenci işlerinde güler yüzle karşılanılır. 

d)Öğrencilere göre okul kantinindeki görevli kişiler öğrenciye güler yüzle ve nazik davranır 

 

Öğretmenlere Göre Okulun Vizyon, Misyon ve Değerlerine İlişkin Algılamalar ve 

Destek. 

a) Okulun değerleri, misyonu, vizyonu, politika ve stratejisi tüm çalışanların katılımıyla 

birlikte belirlenmektedir. 

b) Okulumuzun değerleri, misyonu, vizyonu, politika ve stratejilerini biliyor ve 

benimsiyorum 

c) Öğretmenlere Yöneticilerimiz okulda birlikte çalışmayı destekler. 

d)Yöneticilerimiz katıldıkları hizmet-içi eğitim, konferans ve seminer 

sonuçlarını çalışanlarla paylaşır. 

e) Yöneticiler okulda iyileştirme ve geliştirme adına yapılacak bütün çalışmaları 

destekler. 

 

 

 

Zayıf Yönler 

Ulaşabilirlik ve İletişim 

a) Öğrenciye göre okul müdürü ile 

ihtiyaç duyulduğunda rahatlıkla 

görüşülmez 

b) Öğrenciye göre okul idaresine 

ihtiyaç duyulduğunda rahatlıkla 

ulaşılamaz 

Öğrenciye göre okulun rehberlik 

servisinden yeterince 

yararlanılamaz. 

 

 

FIRSATLAR  

Sosyal etkinlikler 

Ekip çalışmaları 

 

TEHDİTLER 

 

Tablo 33. İletişim Kritik Başarı Etmenine İlişkin SWOT Analiz Sonuçları 
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İletişime İlişkin Güçlü Yönler 

İletişim kritik başarı etmenine ilişkin güçlü yönler ulaşabilirlik ve iletişim, dilek 

öneri ve şikayetler, güvenirlik, kararlara katılım, velilere göre olumlu davranış kazanma, 

yönetim desteği ve okulun vizyon, misyon ve değerlerine ilişkin algılamalar başlıkları 

altında toplanmış aşağıda özetle açıklanmıştır. 

Ulaşılabilirlik ve İletişim : Nene Hatun ilkokulunda yapılan anket çalışması 

doğrultusunda Öğrencilere göre okul idaresine ulaşmak zor olsa da öğretmenlerle ihtiyaç 

duyulduğunda rahatlıkla görüşülebilmektedir. Yine sonuçlar doğrultusunda velilere göre 

okula telefon edildiğinde muhatap bulunabilir, okul müdürüne ve yardımcılarına ihtiyaç 

duyulduğunda rahatlıkla ulaşılabilir ve veli açısından bilinmesi gereken bilgiler okul 

idaresi tarafından velilere zamanında açıklanır.  

Okul ve ailenin işbirliği içinde olması, öğrencinin gelişimi için öğretmen ve ailenin 

birbirine paralel hareket etmesi ve ortak bir anlaşmaya varmaları anlamına gelmektedir. 

Özetle çocuğun hayatındaki en önemli iki kurum olan okul ve ailenin işbirliği içinde 

hareket etmesi gerekmektedir. (Koçak, 1991). 

Okul ve aile çocukların akademik açıdan başarılı olmasında, olumlu bir kimlik 

geliştirmesinde etkili olan iki toplumsal kurumdur. Okul ile ailenin iletişimi ve iş birliği ne 

kadar güçlü ise çocukların sosyal, fiziksel, duygusal, zihinsel ve psikolojik gelişimleri de 

o ölçüde sağlıklı olacaktır (Ceylan & Akar, 2010). 

Bu anlamda elde edilen bulgular ışığında Nene Hatun İlkokulunda öğrencilerin 

öğretmenlerine, velilerin ise öğretmen ve yöneticilere gerek duyduğunda ulaşabildiği ve 

sağlıklı iletişim kurabildiği ve bunun okul için olumlu bir yön olduğu söylenebilir. 

Öğretmenler açısından bakıldığında ise anket bulguları; okulda tüm duyuruların 

öğretmenlere zamanında iletildiği, okulda yapılan faaliyetlerde öğretmenlerin birbirine 

yardımcı olduğu, öğretmenlerin okul yöneticileri, diğer öğretmenler ve okulun çalışanları 

ile sağlıklı iletişim kurulabildiği ve okula yeni gelen her öğretmene okul hakkında tanıtıcı 

bilgi verildiği yönünde tespit edilmiştir. 

Elde edilen bulgular ışığında Nene Hatun İlkokulunda öğretmenler okul yönetimi 

ve diğer çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim olduğu ve bu durumun okul için güçlü bir 

yön olduğu söylenebilir.Tablo 34’ de konuya ilişkin öğrenci, veli ve öğretmen görüşleri ile 

sayıları yer almaktadır.  
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                               Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Öğretmenlere ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla ulaşabilir ve görüşebilirim. 

Öğrenci                 26 8,7 14 4,7 71 23,7 74 24,7 115 38,3          

Veli                        4 1,4 6 2,1 6 2,1 84 29,7 183 64,7 

 
Okul müdürüne, yardımcılarına ve okul idaresine ihtiyaç duyduğum an rahatlıkla ulaşabilirim. 

 

Veli     8 2,8 7 2,5 21 7,4 114 40,3 133 47 

 
Veli açısından bilinmesi gereken bilgiler zamanında açıklanır. 

Veli                         4 1,4 8 2,8 17 6 112 39,6 142 50,2            

 

Okula telefon ettiğimde muhatap bulurum. 

Veli                 5 1,8 11 3,9 39 12,7 116 41 115 40,6 

 

Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir. 

Öğretmen 1 2,2 0 0 1 2,2 18 39,1 26 56,5 

 

Okulumuzda yapılan faaliyetlerde herkes birbirine yardımcı olur. 

Öğretmen 2 4,3 2 4,3 4 8,7 20 43,5 18 39,1 

 

Okul yöneticileri ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 

Öğretmen 0 0 0 0 1 2,2 11 23,9 34 73,9  

 

Okulda, öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum 

Öğretmen 0 0 0 0 2 4,3 18 39,1 26 56,5  

 

Okulumuza yeni gelen her çalışana okul hakkında tanıtıcı bilgi verilmektedir. 

Öğretmen 0 0 2 4,3 12 26,1 15 32,6 17 37 

 

Okulda, diğer çalışanlar ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum 

Öğretmen 0 0 0 0 1 2,2 19 41,3 26 56,5 

 

Tablo 34. Ulaşılabilirlik ve İletişim 
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Dilek, Öneri ve Şikayetler : Araştırmanın yapıldığı okulda anket verilerine göre 

velilere göre öğretmenlere ve okul yönetimine iletilen sorunların çözümüne gayret 

gösterilir. Öğrencilere göre anket bulguları öğrencilerin öğretmenlerine ve okul 

yönetimine ilettiği sorunlara çözüm bulduğu yönünde olmuştur. Bu sonuç öğrencilerin 

okul idaresine ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla ulaşamadığı bulgusu ile çelişmektedir. 

Konuya ilişkin öğrencilerle yapılan görüşmelerde “öğretmenlerimiz şikayetlerimizi idare 

ile görüşerek çözüyor”, “bazen biz de idareye gitmek istiyoruz ama bizim idareye 

gitmemize gerek kalmıyor” şeklinde açıklamalar yapılmıştır. 

Okul yönetimi ve okul rehber öğretmenini ile yapılan görüşmelerde “öğrencilerden 

bir yıl boyunca toplamda 120 adet dilek ve öneri,45 adet şikayet, velilerden ise 30 adet 

dilek ve öneri 12 adet şikayet geldiği ve bu gelen şikayet ve önerilerin dikkate alınarak, 

çözüm noktasında yapılacaklar için çaba harcandığı, yapılamayanların da öğrencilere 

okul rehber öğretmeni, sınıf öğretmenleri veya okul yönetimi aracılığıyla açıklandığı” 

bilgisi alınmıştır. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda Nene Hatun İlkokulunda öğrenci ve velilerin 

dilek, öneri ve şikayetlerinin dikkate alındığı ve bu anlamda olumlu bir okul ikliminin 

oluşturulduğu söylenebilir. 

Tablo 35’ te dilek, öneri ve şikayetlere ilişkin öğrencilere ve velilere ait anket 

bulguları yer almaktadır. 

 

                              

                               Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Öğretmenlere iletilen sorunlar dikkatle dinlenir ve sorunun çözümüne gayret gösterilir. 

Öğrenci                  28 9,3 14 4,7 64 21,3 66 22 128 42,7             

Veli                         5 1,8 6 2,1 14 4,9 95 33,6 163 57,6

 
Okul yönetimine iletilen sorunlar dikkatle dinlenir ve sorunun çözümüne gayret gösterilir. 

Öğrenci          20 6,7 23 7,7 83 27,7 76 25,3 98 32,7  
Veli            6 2,1 6 21.2 43 15,2 123 43,5 105 37

 
Okula ilettiğimiz öneri ve şikayetlerimize cevap verilir. 

Öğrenci              37 12,3 19 6,3 73 24,3 68 22,7 103 34,3                   

 

Tablo 35. Dilek, Öneri ve Şikayetler 
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Güven :Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğrenci ve veliler öğretmenlere, 

yönetime ve diğer çalışanlara güvenmektedirler.Olumlu sınıf ve okul atmosferi yaratmak 

adına güven duygusunun önemli olduğu düşünüldüğünde araştırmanın yapıldığı okulda 

olumlu bulguların elde edilmiş olmasının öneminin büyük olduğu söylenebilir. 

Tablo 36’ da öğrencilere ve velilere göre güvenirliğe ilişkin görüşler ve sayılar yer 

almaktadır. 

 

                             

                 Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Okul müdürüne ve okul okul idaresine güvenirim 

Öğrenci                 32 10,7 13 4,3 39 13 67 22,3 149 49,7              

Veli                         3 1,1 7 2,5 26 9,2 112 39,6 135 47,7  

 
Okulun öğretmenlerine güvenirim. 

Öğrenci                 25 8,3 12 4 26 8,7 42 14 195 65   

Veli                          5 1,8 2 0,7 17 6 90 31,8 169 59,7    

 
Okulun diğer personeli güvenilirdir. 

Veli                         7 2,5 10 3,5 69 24,4 109 38,5 88 31,1

 
Okul yönetiminin öğrenciler ve okul ile ilgili aldığı kararlara güvenirim. 

Veli     1 0,4 8 2,8 33 11,7 134 47,3 107 37,8 

 

Kararlara Katılım : Araştırma okulunda yapılan anket sonuçlarına göre 

öğrencilere ve velilere göre okulda alınan kararlarda öğrenci ve veli görüşleri alınır, okul 

aile birliği velileri öğrenci meclisi ise öğrencileri temsil edebilmektedir. Öğrencilere ve 

velilere göre bir diğer anket bulgusu ise sınıfta öğrenciyi ilgilendiren kararlarda 

öğretmenin öğrencilerin ve velilerin görüşlerini aldığı yöndedir. Öğretmenler açısından 

bakıldığında anket bulgularına göre öğretmenler de alınan kararlara aktif olarak 

katılabilmekte, şikayet ve önerilerini dile getirebilmektedir. Bulgular öğretmenlerin okulun 

kalite politikasını destekler niteliktedir. 

Tablo 36.Güven 
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Özgan & Aydın (2010)’ a göre okulların hedeflerine ulaşabilmesi  için öğretmen , 

veli ve yöneticilerin iş birliği içinde olması şarttır. İşbirliği ve karşılıklı iletişimin sürecinin 

sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için velilerin, öğretmen ve öğrencilerin ve de 

yöneticilerin okulu iyileştirmek ve geliştirmek adına alınan kararlarda, söz sahibi olması 

gereklidir. Örgütsel özdeşleşmeyi kuvvetlendirmek, alınan kararların benimsenmesini 

sağlamak ve uygulama noktasında etkililiğini artırmak   adına, çalışma okulunun 

kararlara katılım noktasında olumlu bir okul atmosferi içerisinde olduğu söylenebilir. 

Tablo 37’de konuya kararlara katılıma ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli anket 

bulguları yer almaktadır. 

 

                               

                              Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Okulda öğrencilerle ilgili karar alınırken bizlerinde görüşü dikkate alınır. 

Öğrenci                    41 13,7 27 9 76 25,3 49 16,3 106 35,3             

Veli                            9 3,2 25 8,8 70 24,7 98 34,6 81 28,6

Okul aile birliği velileri temsil edebilmektedir. 

Veli                            6 2,1 16 5,7 80 28,3 103 36,4 78 27,6   

Okul öğrenci kurulu öğrencileri temsil edebilmektedir. 

Öğrenci                    20 6,7 31 10,3 89 29,7 66 22 94 31,3

Sınıfta öğrencileri ilgilendiren kararlarda öğretmen bizim görüşümüzü alır. 

Öğrenci                    25 8,3 20 6,7 56 18,7 67 22,3 132 44 

Veli                             2 0,7 10 3,5 14 4,9 101 35,7 156 55,1 

Okulun vizyonunu biliyor ve paylaşıyorum. 

Veli                           4 1,4 15 5,3 56 19,8 110 38,9 98 34,6 

Okulumuzda çalışanlarla ilgili kararlar, çalışanların katılımı ile demokratik bir şekilde alınır. 

Öğretmen               0 0 0 0 4 8,7 23 50 19 41,3

Okulda çalışanların dile getirdiği şikayet ve öneriler dikkate alınmaktadır. 

Öğretmen                0 0 0 0 4 8,7 27 58,7 15 32,6 

Okulumuzun kalite politikasını destekliyorum. 

Öğretmen                0 0 0 0 2 4,3 19 41,3 25 54,3 

 

Tablo 37. Kararlara Katılım 
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Velilere Göre Olumlu Davranış Kazanma : Çalışma okulunda elde edilen anket 

bulguları doğrultusunda velilere göre okulun öğrenci işlerinde ve okul kantininde güler 

yüzle karşılanılır.  Bu bulguların etkili okul olabilmek adına okulda olumlu bir atmosferin 

oluşumunu sağlaması açısından önemli olduğu söylenebilir. 

Anket çalışmalarıyla elde edilen diğer bulgular ise, velilere göre çalışma okulunda 

çocukların gelişim süreci ile ilgili yeterli bilgi alınabildiği ve velilere göre öğrenciler için 

yapılan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yeterli olduğu yönündedir. 

(Hatunoğlu & Hatunoğlu, 2006) ‘na göre rehberlik hizmetleri takım işi olduğundan  

başarılı yürümesi için okuldaki tüm işgörenlerin işbirliği içinde hareket etmesi, ortak 

çalışma sergilemesi önemlidir. Bu anlamda okullarda rehberlik hizmetlerinin etkili 

yürütülmesinin velilerin çocuklarının gelişim süreci ile ilgili sağlıklı bilgi edinmesine 

olanak tanıyacağı düşünüldüğünden araştırma okulunda elde edilen bulguların okulun 

güçlü yönünü temsil ettiği söylenebilir. 

Tablo 38’ de olumlu davranış kazanmaya ilişkin veli görüşleri ve sayıları yer 

almaktadır. 

 

                               

                              Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

 Okulda öğrencilere yönelik yapılan PDR hizmetleri yeterlidir.            

Veli                          8 2,8 16 5,7 62 21,9 95 33,6 102 36              

 
Çocuklarımızın gelişim süreci ile ilgili yeterli bilgi alabiliyoruz. 

Veli          8 2,8 11 3,9 26 9,2 111 39,2 127 44,9                   

 
Okulun öğrenci işlerinde güler yüzle karşılanırız 

Öğrenci                33 11 15 5 46 15,3 69 23 137 45,7 

Veli                5 1,8 10 3,5 34 12 127 44,9 107 37,8 

 
Okul kantinindeki görevli kişiler öğrenciye güler yüzlü ve nazik davranmaktadır. 

 

Öğrenci                31 10,3 33 11 54 18 70 23,3 112 37,3 

 

   

Yönetim Desteği ve Okulun Vizyon, Misyon ve Değerlerine İlişkin 

Algılamalar : Çalışma okulunda yapılan anket doğrultusunda öğretmenlere göre okulun 

değerleri, misyonu, vizyonu, politika ve stratejileri tüm çalışanların katılımı ile belirleniyor, 

Tablo 38. Veliye Göre Olumlu Davranış Kazanma 
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çalışanlar tarafından biliniyor ve benimseniyor. Diğer anket bulgusu ise öğretmenlere 

göre yöneticilerin okulda birlikte çalışmayı desteklediği yönündedir. 

Yalçınkaya (2004)’ ya göre okullarımızda, öğrenen örgüt, vizyon ve misyona 

dayalı kimlik sahibi okul olma, örgüt kültürü, Toplam Kalite Yönetimi gibi kavramların yer 

etmesi için gerekli uğraşlar verilmelidir. Okullarımızda TKY’ nin yaşayabilmesi için 

örgütlenme biçiminin özgür ve katılımcı olması gerekmektedir. Bu bağlamda okul 

yönetiminin katılımcı ve destekleyici liderlik uygulamasının okul gelişimine katkı 

sağlayacağı düşünüldüğünden araştırma bulgularının okulun güçlü yönünü temsil ettiğini 

söylemek mümkündür. 

Tablo 39 ‘da konuya dair anket sonuçlarına ilişkin öğretmen görüşleri ve sayıları 

yer almaktadır. 

                              

                              Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

Yöneticilerimiz okulda birlikte çalışmayı (takım çalışmasını) destekler. 

Öğretmen              0 0 2 4,3 1 2,2 19 41,3 24 52,2                      

Yöneticilerimiz katıldıkları hizmet -içi eğitim, konferans ve seminer sonuçlarını çalışanlara-la 

paylaşırlar. 

Öğretmen       0 0 4 8,7 5 10,9 16 34,8 21 45,7            

Yöneticiler, çalışanların değişim yaratacak fikirlerini desteklemektedir. 

Öğretmen 0 0  1 2,1 4 8,7 21 45,7 20 43,5

Okulumuzun değerleri, misyonu, vizyonu, politika ve stratejisi tüm çalışanların katılımı ile birlikte 

belirlenmektedir. 

Öğretmen             1 2,2 3 6,5 7 15,2 20 43,5 15 32,6

Okulumuzun değerleri, misyonu, vizyonu, politika ve stratejilerini biliyorum. 

Öğretmen             0 0 2 4,3 7 15,2 21 45,7 16 34,8

Okulumuzun değerlerini misyonu, vizyonu, politika ve stratejilerini benimsiyorum. 

Öğretmen         0  0 2 4,3 6 13 21 45,7 17 3 

İletişime  İlişkin Zayıf Yönler 

İletişim kritik başarı etmenine ilişkin zayıf yönler ulaşabilirlik ve iletişim ile okul 

rehberlik servisi alanlarında toplanmış ve aşağıda özetle açıklanmıştır.  

Tablo 39. Öğretmenlere Destek ve Öğretmenlerin Okulun Vizyon, Misyon ve Değerlerine İlişkin 

Algılamaları 
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Ulaşılabilirlik ve İletişim : Araştırma okulunda yapılan anket sonuçları 

öğrencilere göre, okul müdürü ile ihtiyaç duyulduğunda görüşülmediği ve okul idaresine 

ihtiyaç duyulduğunda rahatlıkla ulaşılamadığı yönündedir. Konuya ilişkin öğrencilerle 

yapılan görüşmede “öğretmenimizle rahatlıkla konuşabiliyoruz ama okul müdürüyle 

konuşamıyoruz”, “okul idaresi bazen bizi içeri almıyor”, “okul müdürünü okulda pek 

görmüyorum” şeklinde ifadeler alınmıştır. Okul müdürü ile yapılan görüşmede 

“öğrencilere kapımız her zaman açık, ama öğretmenler sınıfları ile ilgili problemlerini 

çözdükleri için öğrencilerin benimle konuşmalarına gerek kalmıyor” ifadesi alınmıştır. 

Okul müdür yardımcısı “öğrenciler bizim için değerli fakat sorunlarını öncelikle sorun 

yaşadığı kişilerle çözmelerini istiyoruz”, “bazen iş yoğunluğundan öğrenci görüşmelerini 

ertelemek zorunda kalıyoruz” şeklinde ifadelerle görüşlerini bildirmişlerdir. Okul rehber 

öğretmeni ile yapılan görüşmede ise “okul yöneticileri yoğunluktan dolayı öğrencilerle 

görüşme işini sınıf öğretmenlerine yada bana bırakıyorlar” ifadesi alınmıştır. 

Okulda sosyal ilişkilerin hedefi, bütün eğitim görevlilerinin okulun hedeflerini 

(toplumsal, ekonomik ve politik) geliştirmeye yöneltmek ve eğitim görevlilerinin 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla takım çalışması için istekli hale getirmek olarak ifade 

edilebilir. Okul yönetimi, okulun iç ögeleri (öğretmen, öğrenci, eğitici olmayan personel) 

ve dış ögeleri ile (aileler, ticari kuruluşlar, baskı grupları ve merkez örgütü) iş birliği 

yaparak her kesimi tatmin edebilecek sağlıklı ve sürekli insan ilişkileri ile okul kültürü ve 

iklimi oluşturmaya çalışmalıdır (Çınkır, 2004).Bu anlamda bakıldığında öğrencileri 

eğitimin temel ve en önemli öğesi olarak düşünecek olursak araştırmada elde edilen 

bulgunun okul için güçsüz yön ifade ettiği söylenebilir.  

Tablo 40 ’ta idareye ulaşılabilirliğe ilişkin anket verileri yer almaktadır. 

 

 

                              

                               Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                             Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim. 

Öğrenci                 38 12,7 40 13,3 108 36 64 21,3 50 16,7                     

 
Okul idaresine ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla ulaşabilirim. 

Öğrenci           37 12,3 43 14,3 78 26 69 23 73 24,3                    

 

Okul Rehberlik Servisi : Velilerden okulun rehberlik ve psikolojik danışmanlık 

hizmetlerinin yeterli olduğu yönünde bulgu elde edilmesine karşı öğrencilerin görüşleri 

Tablo 40.Öğrenciye Göre İdareye  Ulaşılabilirlikte Güçlük 
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okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanılamadığı yönünde olmuştur. Okuldaki 

1350 kişiye sadece 1 rehber öğretmenin danışmanlık yapması öğrencilerden elde edilen 

bulguyu doğrular niteliktedir.    Öğrencilerle yapılan görüşmede “biz sorunlarımızı zaten 

sınıf öğretmenimize anlatıyoruz ama bazen rehberlik servisine de ihtiyaç duyuyoruz” 

şeklinde açıklama alınmıştır. Okul rehber öğretmeni ile yapılan görüşmede “okulumuz 

çok kalabalık, bazen öğrencilere yetebilmek için çalışma saatlerimi uzatıyorum”, “öğrenci 

görüşmelerinin yanı sıra yapmam gereken bir sürü iş oluyor” şeklinde açıklamalar 

alınmıştır. Elde edilen bulgular ışığında çalışma okulunda PDR hizmetlerinin öğrenciler 

için yeterli olmadığı söylenebilir.  

Tablo 41’de öğrencilere göre PDR servisine ulaşılabilirlikle ilgili öğrenci görüş ve 

sayıları yer almaktadır. 

 

                              

                              Kesinlikle        Katılmıyorum       Kararsızım         Katılıyorum         Kesinlikle 

                           Katılmıyorum                                                                                           Katılıyorum 

 
                                 f  %   f   %   f  %  f   %   f  % 

 

 

Okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanabiliyorum. 

Öğrenci                    45 15 38 12,7 75 25 62 20,7 80 26,7     

                                      

 

İletişime  İlişkin Fırsatlar 

İletişim kritik başarı etmenine ilişkin fırsatlar sosyal etkinlikler ve ekip çalışmaları 

alanlarında belirlenmiş olup aşağıda özetle açıklanmıştır. 

Sosyal Etkinlikler : Okulda düzenlenecek çeşitli sosyal etkinliklerin (kermes, 

anneler günü vb.) hem çalışanlar arasında hem de okul, veli ve öğrenciler arasındaki 

iletişimi kurmak ve güçlendirmek adına önemli fırsatlar sağlayabileceği 

düşünülmektedir. 

Ekip Çalışmaları : Okul içinde düzenlenecek çeşitli ekiplerin çalışmaları (okul 

gelişim yönetim ekibi, sosyal etkinlikler ekibi vb.) ile öğretmen, zümre, öğrenci ve veli 

toplantıları açık ve etkili birer iletişim ortamı olarak okul için fırsat oluşturabilir.  

Tablo 41.Okul Rehberlik Servisi 
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İletişime İlişkin Tehditler 

Araştırmanın yapıldığı okulda iletişime engel olabilecek bir tehdit 

saptanmamıştır. 

Araştırma ve Geliştirme Kritik Başarı Etmeni 

Nene Hatun İlkokulunda yürütülen araştırma geliştirme etkinlikleri ile ilgili SWOT 

analiz sonuçları Tablo 42’ de verilmiştir. 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

-Okulun kendi olanakları ile yaptığı 

eğitim etkinlikleri (projeler vb.) 

-Kütüphane ve bilgiye erişme 

hizmetlerinde gelişme sağlanması 

 

ZAYIF YÖNLER 

-Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar 

ve internetin olmaması 

FIRSATLAR 

-Okulun gelişime açık dinamik kadraya 

sahip olması 

 

TEHDİTLER 

-Zaman darlığı 

Araştırma Geliştirmeye İlişkin Güçlü Yönler 

Araştırma ve geliştirme kritik başarı etmenine ilişkin güçlü yönler okulun kendi 

olanakları ile yaptığı eğitim etkinlikleri  ve kütüphane ve bilgi erişim hizmetlerindeki 

gelişme alanlarında belirlenmiş olup aşağıda açıklanmıştır. 

Okulun Kendi Olanakları İle Yaptığı Eğitim Etkinlikleri : Yapılan araştırmada 

2018-2019 Eğitim -Öğretim yılında Sultanbeyli İlçesinde öğretmen akademileri 

kapsamında öğretmenlere yönelik yaklaşık 30 tane hizmet içi eğitim faaliyeti 

düzenlenmesinin yanı sıra  Nene Hatun İlkokulunda da öğretmenlere yönelik, iş güvenliği 

, öğrenen lider öğretmen, kapsayıcı eğitim gibi mesleki gelişime yönelik hizmet içi 

eğitimler düzenlenmiştir. Ayrıca veli akademileri kapsamında yıl içinde velilere yönelik 

Tablo 42. Araştırma ve Geliştirme Kritik Başarı Etmenine İlişkin SWOT Analizi 

Sonuçları 
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öğretmenler ve okul rehber öğretmeni tarafından örnek anne-baba tutumu, değerler 

eğitimi, aile içi şiddet, teknoloji kullanımı ve çevreyi koruma konulu seminerler verilmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda Nene Hatun İlkokulunun “Today a Dreamer,  

Tomorrow  a Leader” isimli uluslararası bir projede yer almayı hak ettiği ve toplam 5 

yabancı ülkeden (Almanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya ve Portekiz) öğretmenler 

misafir ettiği tespit edilmiştir. Yine Nene Hatun İlkokulundan da AR-GE ekibinin 

Bulgaristan ve Romanya’ ya proje için gittiği ve bir yıl daha bu ziyaretlerin devam edeceği 

bilgisi edinilmiştir. Proje kapsamında uluslararası oyuncaklar ve çocuk oyunları tanıtılmış 

ve kültürel kaynaşmaya katkı sağlanmıştır. 

Kütüphane ve Bilgi Erişim Hizmetlerindeki Gelişme : 2018 -2019 Eğitim-

öğretim yılında Nene Hatun İlkokuluna hayırseverler aracılığı ile yeni bir kütüphane 

kazandırılmıştır.1350 öğrencinin tümü ve tüm öğretmenler bu kütüphanenin üyesidir. 

Ayrıca okuldaki 6 bilgisayarın tümü internete bağlı ve tüm öğretmenlerin kullanımına 

açıktır. İnternet erişimi ile öğretmenlerin her türlü bilgiye erişim sağlayacağı 

düşünüldüğünde bu durumun okulda öğretmen için araştırma geliştirme etkinliklerinin 

yürütülmesini kolaylaştıracağı söylenebilir. 

Araştırma Geliştirmeye İlişkin Zayıf Yönler 

Araştırma ve geliştirme kritik başarı etmenine ilişkin zayıf yön  öğrencilerin 

kullanımına açık bilgi erişim hizmetinin olmaması olarak tespit edilmiştir. 

Araştırma  okulunda, öğretmenlerin kullanımına açık toplam 6 adet bilgisayar 

olmasına karşı okulda öğrencilerin kullanımına açık olan hiçbir bilgisayarın olmadığı 

tespit edilmiştir. Maddi yetersizlikler nedeniyle okula öğrencilerin kullanımına açmak 

üzere bilgisayar temin etmekte güçlük çekilmektedir. Öğrencilerin okulda bilgisayar ve 

internet kullanamıyor olması, araştırma ve geliştirme çalışmaları açısından yeterli çaba 

harcayamamasına sebebiyet vermektedir. 

Araştırma ve Geliştirmeye  İlişkin Fırsatlar 

Araştırma ve geliştirme kritik başarı etmenine ilişkin fırsat olarak  okulun kendini 

geliştirmeye açık dinamik kadroya sahip olması belirlenmiştir. 

Nene Hatun İlkokulu çalışanları çoğunlukla 35-45 yaş arası öğretmenlerden 

oluşmakta olup dinamik bir yapıya sahiplerdir. Okuldaki öğretmenlerin bir kısmı yıl içinde 

düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılmış, bir kısmı ise çeşitli konularda öğrencilere 
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yönelik projeler hazırlayarak (çöpsüz okul, engelsiz okul, ailemle okuyorum vb.) eğitim 

öğretim sürecine katkı sunmuşlardır. Bir kısım öğretmen ise veli akademileri projesi 

kapsamında yıl içinde velilere yönelik eğitici seminerler vermiştir. Bu anlamda 

bakıldığında Nene Hatun İlkokulunun gelişime araştırmaya ve gelişime açık dinamik bir 

kadroya sahip olduğu ve bunun okul için bir fırsat olduğu söylenebilir. 

Araştırma ve Geliştirmeye  İlişkin Tehditler 

Araştırma ve geliştirme kritik başarı etmenine ilişkin tehdit unsuru zaman darlığı 

olarak belirlemek mümkündür. 

Öğretmenlerin haftada ortalama 30 saat derse girmeleri ve hafta sonları 

sınavlarda görev almaları sebebiyle boş zaman bulmada zorluk çekmeleri   Ar-Ge  

çalışmalarının önündeki bir tehdit olarak değerlendirilebilir. 

Finans Kritik Başarı Etmeni 

Nene Hatun İlkokulunda yürütülen finans etkinlikleri ile ilgili SWOT analiz 

sonuçları Tablo 43’ te verilmiştir. 

GÜÇLÜ YÖNLER 

-Okulun borcunun olmaması. 

 

ZAYIF YÖNLER 

-Yapılan Bağışların az olması 

-Milli Eğitim vakfından Okula ödenek 

çıkartılmaması 

FIRSATLAR 

-Öğrenciye ve halka dönük etkinliklerden gelir 

sağlamak, 

 

TEHDİTLER 

-Eğitim bütçelerinin merkezden 

hazırlanması ve eğitime ayrılan payın 

düşük olması 

-İlçede okul sayısının hızla artması 

Finansa  İlişkin Güçlü Yönler 

Finans kritik başarı etmenine ilişkin güçlü yön olarak okulun borcunun 

olmaması tespit edilmiştir. 

Tablo 43. Finans Kritik Başarı Etmenine İlişkin SWOT Analizi Sonuçları 
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Nene Hatun ilkokulun yapması gereken tüm harcamaları yaptıktan sonra 

(elektrik, su, telefon, ısınma, posta vb.) hiçbir kuruma borcunun olmaması güçlü bir yan 

olarak gösterilebilir. Araştırmanın yapıldığı okulda gelir gider dengesi vardır.  

            Tablo 44’ te Nene Hatun İlkokulunun finans göstergeleri yer almaktadır.  

 

 Gelir kaynakları                                                          Giderler  

                 MEM Vakfı Fon                                                              Alınmamıştır 

                 Anasınıfların Edinilen Gelir                                              45.000 

 Kantin Geliri       12.000 

 Okul Aile Birliğine Yapılan Veli Bağışları    50.000 

 Atık Kağıtlardan Elde edilen Gelir      2000 

                 Sosyal Etkinliklerden Elde Edilen gelir                            10000 

                 Hayırseverlerden Edinilen Gelirler      4000 

 Gelir/gider Dengesi                                                       123.000/120.000. 

                 Parasal Olmayan Gelirler                                               Kütüphane 

Finansa  İlişkin Zayıf Yönler 

Finans kritik başarı etmenine ilişkin zayıf yönler yapılan bağışların az olması, Milli 

Eğitim Vakfından ödenek alınamaması olarak belirlenmiş olup aşağıda özetle 

açıklanmıştır. 

          Yapılan Bağışların Az Olması : Gelir seviyesinin düşük olmasından dolayı 

velilerden ve bazı hayırsever bağışlarından elde edilen gelirlerin geçmiş yıllara göre 

azalmış olması okul yöneticileri ve okul aile birliği üyesi tarafından bildirilmiştir. 

          Milli Eğitim Vakfından Ödenek Alınamaması : Okul müdür yardımcılarından 

edinilen bilgi doğrultusunda ilçede birçok okulun bulunması ve bu okulların maddi 

desteğe gereksinimlerinin daha çok gözükmesi nedeni ile araştırmanın yapıldığı Nene 

Hatun İlkokuluna son üç yıldır Milli Eğitim Vakfından yardım alınamamaktadır. 

Finansa  İlişkin Fırsatlar 

Finans kritik başarı etmenine ilişkin  fırsat unsuru ,öğrenciye ve halka dönük 

etkinliklerden gelir elde etmek olarak ifade etmek mümkündür. 

Tablo 44. Finans Göstergeleri 
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         Okulun geniş bir bahçeye ve 100 kişilik çok amaçlı bir salona sahip olması nedeni 

ile öğrencilere ve halka dönük yapılabilecek etkinliklerden (tiyatro, oyun etkinlikleri, kitap 

fuarı vb.) gelir elde etme olanağı vardır. 

Finansa  İlişkin Tehditler 

Finans kritik başarı etmenine ilişkin tehditler  eğitim bütçelerinin merkezden 

hazırlanması ve eğitime ayrılan payın düşük olması ve Sultanbeyli ilçesindeki okulların 

artış göstermesi olarak belirlenmiş olup aşağıda özetle sunulmuştur. 

Eğitim Ayrılan Bütçenin Yetersizliği :Eğitim  bütçelerinin hazırlanması ve 

kullanılmasının merkezi hükümetin elinde olması nedeniyle okul için yapılması gereken 

bir isteğin yerine getirilmesi çeşitli bürokratik prosedürlerden ötürü zaman almaktadır. 

Merkezi bütçeden eğitime ayrılan kaynaklar okul için yeterli düzeyde değildir. Var olan 

kaynakların etkili ve yerinde kullanılmamasının okulda eğitimin finansı yönünden tehdit 

oluşturacağı söylenebilir. 

Sultanbeyli İlçesindeki Okulların Artış Göstermesi : Milli eğitim 

müdürlüğünden elde edilen bulgular doğrultusunda Sultanbeyli ilçesinde toplam 4 resmi 

anaokul, 21 resmi ilkokul, 31 resmi ortaokul, 17 resmi lise ve toplam 75 adet özel ve diğer 

kurumlar yer almaktadır. Buna karşın 2 okulun daha yapımına devam edilmektedir. Bu 

okulların 2019-2020 öğretim yılında açılacağı göz önüne alındığında ve ilçedeki okul ve 

kurum sayılarının fazla olduğu düşünüldüğünde araştırmanın yapıldığı okulun 

önümüzdeki yıllarda da parasal zorluklar yaşayacağı, genel bütçeden alacağı 

yardımların azalacağı söylenebilir. 

Eylem Planları ve İzleme- Değerlendirme Raporları 

Elde edilen bulgular doğrultusunda, kritik başarı etmenleri çerçevesinde okulun 

zayıf yönlerini geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik uygulanan eylem planları ve eylem 

planlarının izleme ve değerlendirilmesine ilişkin tespitler 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70  numaralı tablolarda 

verilmiştir. 
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Tablo 45’te “Eğitim-Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı1 ” 

verilmiştir. Burada, okulda sportif faaliyetlerin sayısını artırarak herkese faaliyetlere 

katılımda fırsat tanınmasına yönelik stratejik amaç belirlenmiş, amaç doğrultusunda 

performans hedefleri konulmuş ve hedefe ulaşma yolunda uygulanması hedeflenen 

eylem planları gösterilmiştir 

 

       

      Stratejik Amaç 1: Okulda sportif faaliyetlerin sayısını arttırıp, katılımda herkese fırsat tanıyarak 

öğrencilerin bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini güçlendirmek 

      Stratejik Hedef 1.1: Okulda sportif faaliyetleri planlayıp,2018-2019 eğitim öğretim yılı için sportif faaliyet 

sayısını 4’e çıkarmak. 

       Stratejik Hedef 1.2: Sportif faaliyetleri öğrencilerin ilgi ve taleplerine göre düzenleyerek herkese 

faaliyetlere katılım fırsatı tanımak. 

 

              PERFORMANS HEDEFLERİ 

              PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖNCEKİ YILLAR CARİ YIL SONRAKİ YILLAR 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Spor Faaliyet Sayısı 2 4 6 8 

EYLEM PLANLARI SORUMLU 

BİRİM/ŞUBE/KİŞİ 

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 

Öğrencilerin ilgi alanlarına ve becerilerine  

göre seçeceği spor dalının belirlenmesi 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/spor kulübü 

04.02.2019-15.02.2019 

Sınıf takımlarının oluşturulması. Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/spor kulübü 

18.02.2019-01.03.2019 

Sınıflar arası yarışmaların yapılması. Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/spor kulübü 

18.03.2019-18.04.2019 

Birinci gelen takım üyelerinin oklun internet 

sayfasında duyurulması 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/spor kulübü 

19.04.2019-22.04.2019 

İlçe düzeyinde sportif etkinliklere katılımın 

sağlanması 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/spor kulübü 

06.05.2019-31.05.2019 

Okulda düzenlenen sosyal kültürel 

faaliyetlerin (gezi, tiyatro gösterisi vs.) 

masraf bedeli düşürülerek maddi durumu 

iyi olmayan öğrencilerinde faaliyetlere 

katılımı sağlandı. 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/okul rehber 

öğretmeni 

04.02.2019-31.05.2019 

 

Tablo 45.Eğitim-Öğretime  İlişkin Eylem Planı (1) 
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Tablo 46’da ‘ Eğitim-Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Faaliyet Sonu Raporu 

1’ verilmiştir. Burada Tablo 45’te gösterilmiş olan, okulda sportif faaliyetlerin sayısını 

artırmaya ve faaliyetlere katılımda herkese fırsat tanınmasına yönelik eylem planlarının 

uygulanması aşamasında yapılanlar ve yapılan faaliyetlerin  değerlendirilmesi rapor 

halinde sunulmuştur. 

 

 

Tablo 46. Eğitim-Öğretime İlişkin Faaliyet Sonu Raporu (1) 

Amaç No :1          Hedef No:1.1 ve 1.2  

Stratejik Amaç 1: Okulda sportif faaliyetlerin sayısını arttırıp, katılımda herkese fırsat tanıyarak öğrencilerin 

bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini güçlendirmek. 

 Stratejik Hedef 1.1: Okulda sportif faaliyetleri planlayarak,2018-2019 eğitim öğretim yılı için sportif faaliyet 

sayısını 4’ ya çıkarmak. 

 Stratejik Hedef 1.2: Okulda düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerde herkese katılım fırsatı tanımak. 

 

Faaliyetten sorumlu Kişi/Kişiler: Okul idaresi, sınıf öğretmenleri, ekip öğretmenleri, öğrenciler, yardımcı 

personel 

Faaliyetin başladığı tarih: 04.02..2019 
Faaliyetin bittiği tarih:06.05.2019 

Faaliyete katılan öğretmen/idareci sayısı:1 

idareci ve tüm öğretmenler 

Faaliyete katılan öğrenci sayısı:100 

Faaliyete katılan veli sayısı:0 
Faaliyete katılan yardımcı personel sayısı:3 

Yapılanlar: Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda var olan futbol takımının yanı sıra okulda basketbol ve 

geleneksel çocuk oyunları ekibi kuruldu. Kurulan takımlar için gerekli araç-gereçler temin edildi. Takımların 

çalışmalarının tamamlanmasının ardından sınıflar arası müsabakalar gerçekleştirildi. Sınıflar arası 

müsabakaların ardından, başarılı olan geleneksel çocuk oyunları ekibi ilçe düzeyindeki yarışmalarda 

yeteneklerini sergiledi. 

Düzenlenen sosyal kültürel faaliyetlerin masrafları düşürülerek maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin de 

etkinliklere katılımı sağlandı. 

Faaliyetin Değerlendirilmesi: Faaliyet 2018-2019 hedefine ulaşmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde 

yapılan sportif faaliyetlerde yeni oyunlar öğrendikleri ve yarışmalarda okullarını temsil etmekten mutluluk 

duyduklarına dair bilgiler edinildi. Velilerle yapılan görüşmelerde çocukların okula daha istekle geldiğine dair 

açıklamalara rastlanmıştır. Gelecek yıllarda faaliyetin planlanan performans hedefine ulaşması beklenmektedir. 
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Tablo 47’ de “Eğitim-Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı 2” 

verilmiştir. Burada, okulda öğrenci ekipleri ve takım sayılarını artırarak öğrencilerin 

yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik stratejik amaç belirlenmiş, amaç doğrultusunda 

performans hedefleri konulmuş ve hedefe ulaşma yolunda uygulanması hedeflenen 

eylem planları gösterilmiştir. 

 

 

     Stratejik Amaç 2: Okulda öğrenci ekipleri ve takım sayılarını artırarak öğrencilerin yaşam becerilerini 

geliştirmek. 

     Stratejik Hedef 2.1: Okulda öğrenci ekiplerini artırarak 2018-2019 eğitim öğretim yılı için okul ekip ve 

takım sayılarını 5 ‘e çıkarmak. 

 

 

              PERFORMANS HEDEFLERİ 

              PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖNCEKİ 

YILLAR 

CARİ YIL SONRAKİ YILLAR 

  2017-2018 2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 

1 Öğrenci Ekipleri ve takım sayıları 3 5 6 7 

EYLEM PLANLARI SORUMLU 

BİRİM/ŞUBE/KİŞİ 

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre 

en fazla ilgi çeken etkinlik takımlarının 

belirlenmesi 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri 

04.02.2019-15.02.2019 

Öğrenci ekip ve takımlarının 

oluşturulması. 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/ 

18.02.2019-01.03.2019 

Oluşturulan takım ve ekipler için 

planlama yapılması ve maddi olanak 

hazırlanması 

Okul idaresi/ 04.03.2019-08.03.2019 

Takımların faaliyete başlaması  Okul idaresi/ekip 

öğretmenleri 

11.03.2019-31.05.2019 

Yapılan eğitime yönelik etkinlik 

hazırlanması. 

Okul idaresi/ekip 

öğretmenleri 

11.03.2019-31.05.2019 

Takım etkinliklerinin yıl sonunda 

sunulması 

Okul idaresi/ekip 

öğretmenleri 

03.06.2019-14.06.2019 

 

Tablo 47. Eğitim-Öğretime  İlişkin Eylem Planı (2) 
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Tablo 48’de ‘ Eğitim-Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Faaliyet Sonu Raporu 

2’ verilmiştir. Burada Tablo 47 ’de gösterilmiş olan, okulda öğrenci ekipleri ve takım 

sayılarını artırarak öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik eylem planlarının 

uygulanması aşamasında yapılanlar ve yapılan faaliyetlerin  değerlendirilmesi rapor 

halinde sunulmuştur. 

 

  
Tablo 48. Eğitim-Öğretime İlişkin Faaliyet Sonu Raporu (2) 

 

Amaç No :2         

 

Hedef No:2.1  
 

Stratejik Amaç 2: Okulda öğrenci ekipleri ve takım sayılarını artırarak öğrencilerin yaşam becerilerini 

geliştirmek. 

Stratejik Hedef 2.1: Okulda öğrenci ekiplerini artırarak 2018-2019 eğitim öğretim yılı için okul ekip ve takım 

sayılarını 5 ‘e çıkarmak. 

 

Faaliyetten Sorumlu Kişi/Kişiler: Okul idaresi, sınıf öğretmenleri, Okul PDR uzmanı, ekip öğretmenleri, 

öğrenciler, veliler, yardımcı personel 

Faaliyetin Başladığı Tarih: 04.02.2019 
Faaliyetin Bittiği Tarih:14.06.2019 

Faaliyete katılan Öğretmen/İdareci Sayısı:1 

idareci ve tüm öğretmenler 

Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı:150 

Faaliyete Katılan Veli Sayısı:100 
Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı:3 

 

Yapılanlar: Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda var olan satranç, halkoyunları ve futbol takımının 

yanı sıra okulda tiyatro ve müzik ekibi kuruldu. Ekiplerde gönüllü öğretmenlerin görev alması sağlandı. Ekipler 

çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar sonucunda hazırlanan etkinlikler okulun çok amaçlı salonunda bağış 

karşılığında sergilenerek elde edilen gelirle ekiplere çalışmalarında ihtiyaç duyulan malzemelerin temini 

sağlandı.  

 

Faaliyetin Değerlendirilmesi: Faaliyet 2018-2019 hedefine ulaşmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmede 

mutlu olduklarına ve eğlendiklerine dair yorumlara rastlanmıştır. Velilerle yapılan görüşmelerde çocuklarını 

etkinliklerde izlerken gurur duyduklarına ilişkin edilen yorumlar faaliyetin velilerde olumlu etki oluşturduğunu 

göstermektedir. Gelecek yıllarda faaliyetin planlanan performans hedefine ulaşması beklenmektedir. 
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Tablo 49’ de “Eğitim-Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı 3” 

verilmiştir. Burada, Sınıflardaki ders araç gereçlerini öğrencilerin kullanmasını    

sağlayarak, öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmeye yönelik stratejik amaç 

belirlenmiş, amaç doğrultusunda performans hedefleri konulmuş ve hedefe ulaşma 

yolunda uygulanması hedeflenen eylem planları gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 49.Eğitim-Öğretime  İlişkin Eylem Planı (3) 

      Stratejik Amaç 3: Sınıflardaki ders araç gereçlerini öğrencilerin kullanmasını    sağlayarak, öğrencilerin akademik 

becerilerini geliştirmek. 

      Stratejik Hedef 3.1: Sınıflardaki ders araç gereç sayısını artırmak. 

      Stratejik Hedef 3.2: 2018-2019 öğretim dönemi için sınıfındaki araç gereçleri   kullanabilen öğrenci sayısını %50 

artırmak arttırmak. 

              PERFORMANS HEDEFLERİ 

              PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖNCEKİ YILLAR CARİ YIL SONRAKİ YILLAR 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Sınıflardaki ders araç-gereç sayıları 

(Her sınıf için ortalama) 

10 15 20 25 

2 Ders araç -gerecini kullanabilen 

öğrenci sayısı (her sınıf için ortalama) 

10 öğrenci 15-20 öğrenci 20-25 

öğrenci 

Tüm sınıf 

EYLEM PLANLARI SORUMLU 

BİRİM/ŞUBE/KİŞİ 

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 

Sınıflardaki araç gereç sayısını iş birliği ile 

artırmak için el becerisi iyi olan velilerden 

ve öğrencilerden destek almak. 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/veli ve 

öğrenciler 

11.02.2019-11.03.2019 

Sınıflardaki araç gereç sayısını artırmak 

için sponsor bulmak. 

Okul idaresi/ sınıf 

öğretmenleri/ hayırsever  

11.02.2019-11.03.2019 

 Öğrenciler için ders dışı saatlerde sınıf 

araç-gereç kullanımı planı hazırlamak 

Sınıf öğretmeni 12.03.2019-14.03.2019 

Ders saatleri dışında okul nöbetçi 

öğretmeni ve sınıf nöbetçi öğrencinin 

gözetimi ile ders araç gereçlerinin plana 

uygun olarak kullandırılması 

Sınıf öğretmeni/Nöbetçi 

öğretmen/nöbetçi 

öğrenci/sorumlu öğrenciler 

15.03.2019-14.06.2019 

Plan çerçevesinde günün sorumlu 

öğrencilerinin araç-gereçleri gün sonunda 

kontrol etmesi. 

Sınıf öğretmeni/sorumlu 

öğrenciler 

15.03.2019-14.06.2019 

Planın yeni günde yeni öğrencilerle 

uygulanmaya devam etmesi 

Sınıf öğretmeni/nöbetçi 

öğretmen ve 

öğrenci/sorumlu öğrenciler 

15.03.2019-14.06.2019 
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Tablo 50’de ‘ Eğitim-Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Faaliyet Sonu Raporu 

2’ verilmiştir. Burada Tablo 49 ’de gösterilmiş olan sınıflardaki ders araç gereçlerini 

öğrencilerin kullanmasını    sağlayarak, öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmeye  

yönelik eylem planlarının uygulanması aşamasında yapılanlar ve yapılan faaliyetlerin  

değerlendirilmesi rapor halinde sunulmuştur. 

 

 

 

Amaç No :3         Hedef No:3.1 ve 3.2  

Stratejik Amaç 3: Sınıflardaki ders  araç gereçlerini öğrencilerin kullanmasını sağlayarak, öğrencilerin  

akademik becerilerini geliştirmek. 

Stratejik Hedef 3.1: Sınıflardaki ders araç gereç sayısını artırmak. 

Stratejik Hedef 3.2: 2018-2019 öğretim dönemi için sınıfındaki araç gereçleri kullanabilen öğrenci sayısını 

%50 artırmak arttırmak. 

 

Faaliyetten Sorumlu Kişi/Kişiler: Okul idaresi, sınıf öğretmenleri ve nöbetçi öğretmenler, veliler, öğrenciler, 

yardımcı personel 

Faaliyetin Başladığı Tarih: 11.02.2019 
Faaliyetin Bittiği Tarih:14.06.2019 

Faaliyete Katılan Öğretmen/İdareci Sayısı:1 

idareci ve tüm öğretmenler 

Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı:600 

Faaliyete katılan veli sayısı:150 
Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı:2 

Yapılanlar: Sınıflarda var olan araç gereç sayısını artırmak amacıyla kırtasiyelerden, çevredeki okullardan, 

hayırsever bağışçılardan yardım istendi. Öğretmenler öğrenciler ve gönüllü velilerin iş birliği ile imkanlar 

doğrultusunda sınıf içi materyaller hazırlandı. Hazırlanan materyalleri öğrencilerin özgürce kullanımını 

sağlamak amacı ile sınıf öğretmenleri tarafından kullanım planı hazırlandı. Plan doğrultusunda nöbetçi 

öğretmen ve sınıf nöbetçi öğrencinin denetimi ile öğrencilere araç gereçlerin kullanımı sağlandı. 

Faaliyetin Değerlendirilmesi: Faaliyet 2018-2019 hedefine ulaşmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmede 

“hepimiz sınıfımız için materyaller hazırladık”, “ders araç gereçlerini teneffüslerde de kullanmak çok eğlenceli” 

ifadeleri alınmıştır. Velilerle yapılan görüşmelerde “sınıfımıza elimden geldiğince katkı sağlamak isterim”, 

“çocuğum sınıfın eşyalarını kendi eşyaları gibi görüp koruyor” ifadeleri edinildi. Öğretmenlerle yapılan 

görüşmelerde “çocukların derse ilgisi arttı, teneffüslerde daha sağlıklı oyunlar oynamaya başladılar” ifadeleri 

alındı. Bulgular doğrultusunda yapılan faaliyetlerin okulda olumlu bir atmosfer oluşturduğu söylenebilir. 

Gelecek yıllarda faaliyetin planlanan performans hedefine ulaşması beklenmektedir. 

Tablo 50.Eğitim Öğretime İlişkin Faaliyet Sonu Raporu (3) 
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Tablo 51’ de “Eğitim-Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı 4” 

verilmiştir. Burada, ders aralarını öğrencilerin yaşına ve ihtiyaçlarına göre düzenlemeye 

yönelik stratejik amaç belirlenmiş, amaca ulaşma yolunda uygulanması hedeflenen 

eylem planları gösterilmiştir. 

 

 

      Stratejik Amaç 4: Ders aralarını öğrencilerin yaşına ve ihtiyaçlarına göre düzenlemek 

        Stratejik Hedef 4.1: Ders aralarının 10 dakikadan az olmaması 

        Stratejik Hedef 4.2: Beslenme saatinin olduğu ikinci ders arasının 15 dakika olması. 

 

 

 

              PERFORMANS HEDEFLERİ 

              PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖNCEKİ 

YILLAR 

CARİ YIL SONRAKİ YILLAR 

  2017-2018 2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 

      

EYLEM PLANLARI SORUMLU 

BİRİM/ŞUBE/KİŞİ 

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 

Öğretmenler kurul toplantısında ders 

başlama ve bitiş saatleri ile ders 

araları sürelerinin ortak karara 

bağlanması. 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri 

06.02.2019-06.02.2019 

Ders başlama-bitiş saatleri ile ve ders 

araları sürelerinin planlanması 

öğretmen, öğrenci ve velilere 

duyurulması. 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/ 

06.02.2019-08.02.2019 

Hazırlanan zaman çizelgesinin 

uygulanması. 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/öğrenciler 

ve veliler  

11.02.2019-14.06.2019 

Uygulamanın öğretmenler kurulunda 

değerlendirilmesi. 

Okul idaresi/ sınıf 

öğretmenleri 

17.06.2019 

 

 
Tablo 51. Eğitim -Öğretime İlişkin Eylem Planı (4) 



85 
 

    

Tablo 52’de ‘ Eğitim-Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Faaliyet Sonu Raporu 

4’ verilmiştir. Burada Tablo 51 ’de gösterilmiş olan  ders aralarını öğrencilerin yaşına ve 

ihtiyaçlarına göre düzenlemeye yönelik eylem planlarının uygulanması aşamasında 

yapılanlar ve yapılan faaliyetlerin  değerlendirilmesi rapor halinde sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

Amaç No :4       Hedef No:4.1 ve 4.2  

Stratejik Amaç 4: Ders aralarını öğrencilerin yaşına ve ihtiyaçlarına göre düzenlemek 

Stratejik Hedef 4.1: Ders aralarının 10 dakikadan az olmaması 

Stratejik Hedef 4.2: Beslenme saatinin olduğu ikinci ders arasının 15 dakika olması. 

Faaliyetten Sorumlu Kişi/Kişiler: Okul idaresi, sınıf öğretmenleri, öğrenciler, veliler ve okul çalışanları 

Faaliyetin Başladığı Tarih: 06.02.2019 Faaliyetin Bittiği Tarih:17.06.2019 

Faaliyete Katılan Öğretmen/İdareci Sayısı: 

Tüm idareciler ve tüm öğretmenler 
Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: Tüm öğrenciler 

Faaliyete Katılan Veli Sayısı: Tüm veliler 
Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı: Tüm 

personel 

 

Yapılanlar: Öğretmenler kurul toplantısında alınan ortak kararlar ders aralarının 10 dakikadan az olmaması 

sağlandı. Alınan karar doğrultusunda öğrencilerin beslenmelerini yaptıkları 2. Ders arasının 15 dakika 

olmasına karar verildi. Alınan karar tüm öğrenci ve velilere duyurularak 2018-2019 eğitim öğretim yılının 2. 

döneminden itibaren uygulanmaya koyuldu. 

 

Faaliyetin Değerlendirilmesi: Faaliyet 2018-2019 hedefine ulaşmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde 

“artık beslenmemizi daha rahat yapabiliyoruz”,” teneffüste kantinden yiyeceğimi zorda olsa alabiliyorum” 

ifadeleri kullanılmıştır. Velilerle yapılan görüşmelerde “teneffüsler biraz daha düzene konuldu fakat tekli 

öğretime geçip daha rahat edebilmeyi isterdik” gibi açıklamalar edinilmiştir. Elde edilen bulgular faaliyetin 

kendi alanında başarıya ulaştığı yönünde olsa da öğrenci ve velilerin tekli öğretime geçip daha geniş teneffüs 

aralarını istedikleri doğrultusundadır. 

Tablo 52. Eğitim Öğretime İlişkin Faaliyet Sonu Raporu (4) 
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  Tablo 53’ de “Eğitim-Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı 5 ” 

verilmiştir. Burada, okulda eğitici kol faaliyetlerini hayata geçirip eğitici kol sayılarını 

artırarak, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar oluşturmaya  yönelik 

stratejik amaç belirlenmiş, amaç doğrultusunda performans hedefleri konulmuş ve 

hedefe ulaşma yolunda uygulanması hedeflenen eylem planları gösterilmiştir. 

Stratejik Amaç 5: Okulda eğitici kol faaliyetlerini hayata geçirip eğitici kol sayılarını artırarak, öğrencilerin kendilerini 

özgürce ifade edebileceği ortamlar oluşturmak.            

Stratejik Hedef 5.1: Okuldaki eğitici kol ekiplerini ve faaliyet planlarını oluşturmak 

Stratejik Hedef 5.2: 2018-2019 eğitim öğretim yılı için eğitici kol sayısını 9’a çıkarmak. 

   

              PERFORMANS HEDEFLERİ 

              PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖNCEKİ YILLAR CARİ YIL SONRAKİ YILLAR 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Eğitici kol sayıları 6 6 9 12 

EYLEM PLANLARI SORUMLU 

BİRİM/ŞUBE/KİŞİ 

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 

Okul rehber öğretmenin öğrencilerin ilgi 

yetenek ve talepleri doğrultusunda okulda 

oluşturulabilecek eğitici kolları tespit etmesi 

Okul idaresi/Okul rehber 

öğretmeni 

04.02.2019-31.05.2019 

Öğretmenler kurul toplantısında rehber 

öğretmenin tespitlerinin dikkate alınarak 

oluşturulacak eğitici kolların ve görevli eğitici 

kol rehber öğretmenlerinin belirlenmesi. 

Okul idaresi/Okul rehber 

öğretmeni /sınıf 

öğretmenleri 

03.09.2019-03.09.2019 

Sınıflarda kollara seçilecek öğrencilerin 

belirlenmesi 

Sınıf öğretmeni/öğrenciler 16.09.2019-27.09.2019 

Eğitici kolların kurul gündemlerinin 

hazırlanması 

Okul idaresi/Okul rehber 

öğretmeni/Eğitici kol sınıf 

öğretmeni 

01.10.2019-11.10.2019 

Kurul gündemine bağlı olarak öğrencilerden 

kulüp yönetim kurulunun oluşturulması ve 

öğrencilerin eğitici kol programlarını 

hazırlamaları 

Eğitici kol rehber 

öğretmeni/kulüp öğrencileri 

11.10.2019-18.10.2019 

Eğitici kol çalışmalarının program 

doğrultusunda çalışmalarına başlaması 

Eğitici kol rehber öğretmeni 

ve kulüp öğrencileri 

21.10.2019-05.06.2020 

Yıl sonunda öğrencilerin eğitici kol yönetim 

kurulu faaliyet raporunu hazırlaması ve 

onaya sunması 

Eğitici kol rehber öğretmeni 

/kulüp öğrencileri/okul 

İdaresi ve okul rehber 

öğretmeni 

05.06.2020-12.06.2020 

 

 

Tablo 53. Eğitim-Öğretime İlişkin Eylem Planı (5) 
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Tablo 54’de  ‘ Eğitim-Öğretim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Faaliyet Sonu Raporu 

5’ verilmiştir. Burada Tablo 53 ’te gösterilmiş olan sınıflardaki ders araç gereçlerini 

öğrencilerin kullanmasını    sağlayarak, öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmeye  

yönelik eylem planlarının uygulanması aşamasında yapılanlar ve yapılan faaliyetlerin  

değerlendirilmesi rapor halinde sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç No :5       Hedef No:5.1   

Stratejik Amaç 5: Okulda eğitici kol faaliyetlerini hayata geçirip eğitici kol sayılarını artırarak, öğrencilerin 

kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar oluşturmak.            

Stratejik Hedef 5.1: Okuldaki eğitici kol ekiplerini ve faaliyet planlarını oluşturmak 

Stratejik Hedef 5.2: 2018-2019 eğitim öğretim yılı için eğitici kol sayısını 9’a çıkarmak. 

Faaliyetten Sorumlu Kişi/Kişiler: Okul idaresi, sınıf öğretmenleri, öğrenciler 

Faaliyetin Başladığı Tarih: 04.02.2019 Faaliyetin Bittiği Tarih:12.06.2020 

Faaliyete Katılan Öğretmen/İdareci Sayısı: 

Tüm idareciler ve tüm öğretmenler 
Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: Tüm öğrenciler 

Faaliyete Katılan Veli Sayısı: Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı:  

 

Yapılanlar:2018-2019 Eğitim -Öğretim yılı için hedef okul rehber öğretmeninin öğrencilerin ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda okulda oluşturulabilecek eğitici kolları tespit etmek olmuş ve hedef amacına ulaşmıştır. Yeni 

eğitim-öğretim yılı için kulüplerin oluşturulması ve faaliyetlerine başlaması hedeflenmektedir. 

 

Faaliyetin Değerlendirilmesi: 2018-2019 eğitim öğretim yılının 2. Dönemi süre olarak yetersiz olacağından, 

bu süreçte faaliyetin hazırlık aşaması tamamlanmıştır, Müdür yardımcısı ile yapılan görüşmede “1 dönem 

kulüp çalışmaları için yetersiz bir süre, bu dönemde hazırlıkların yapılması, önümüzdeki öğretim yılında ise 

kulüp çalışmalarına başlanması daha sağlıklı olacaktır” ifadeleri edinilmiştir. Bu anlamda eğitici kol 

çalışmalarına 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde başlanmasının hedeflendiği söylenebilir. Faaliyetin 

planlanan performans hedefi doğrultusunda ilerleyeceği düşünülmektedir. 

Tablo 54.Eğitim Öğretime İlişkin Faaliyet Sonu Raporu (5) 
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Tablo 55’ te “Alt Yapı Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı 6 ” verilmiştir. 

Burada, okulun eğitici fiziki mekanlarından öğrencilerin sıklıkla yararlanmasını 

sağlayarak, öğrencinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya yönelik stratejik 

amaç belirlenmiş, amaç doğrultusunda performans hedefleri konulmuş ve hedefe 

ulaşma yolunda uygulanması hedeflenen eylem planları gösterilmiştir. 

 

 

 Stratejik Amaç 6: Okulun eğitici fiziki mekanlarından öğrencilerin sıklıkla yararlanmasını sağlayarak,  öğrencinin 

sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak.  

       Stratejik Hedef 6.1: Okulun etkinlik sınıfının öğrencilere her zaman açık olması 

 

 

 

              PERFORMANS HEDEFLERİ 

              PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖNCEKİ YILLAR CARİ YIL SONRAKİ YILLAR 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Etkinlik sınıfı kullanımı (sınıflara göre) Haftada 1 ders 

saati 

Haftada 1 

ders saati ve 

haftada bir 

gün tüm 

teneffüs 

saatleri 

Haftada 1 

ders saati 

vehaftada 

bir gün 

tüm 

teneffüs 

saatleri 

Haftada 1 

ders saati ve 

haftada bir 

gün tüm 

teneffüs 

saatleri 

EYLEM PLANLARI SORUMLU 

BİRİM/ŞUBE/KİŞİ 

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 

Sınıflara göre, ders içi ve teneffüsler için 

haftalık etkinlik sınıfı kullanım programı 

hazırlanması 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri 

04.02.2019-07.02.2019 

Etkinlik sınıfı kullanım programının tüm sınıflara 

duyurulması. 

Okul idaresi 07.02.2019-08.02.2019 

Programın sınıf öğretmeni ve nöbetçi 

öğretmenin gözetimi ile uygulanması 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/nöbetçi 

öğretmenler /öğrenciler  

11.02.2019-10.06.2019 

Gün sonunda sorumlu olan sınıfın etkinlik 

sınıfını kontrol edip düzene koyması 

 Sınıf öğretmenleri/nöbetçi 

öğretmenler ve sorumlu 

sınıfın öğrencileri 

11.02.2019-10.06.2019 

Tablo 55.Alt Yapıya  İlişkin  Eylem Planı (6) 
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Tablo 56’da ‘ Alt Yapı Kritik Başarı Etmenine İlişkin Faaliyet Sonu Raporu 6’ 

verilmiştir. Burada Tablo 55 ’te gösterilmiş olan okulun eğitici fiziki mekanlarından 

öğrencilerin sıklıkla yararlanmasını sağlayarak, öğrencinin sosyal ve kültürel gelişimine 

katkı sağlamaya yönelik eylem planlarının uygulanması aşamasında yapılanlar ve 

yapılan faaliyetlerin  değerlendirilmesi rapor halinde sunulmuştur. 

 

 

  

Amaç No :6      Hedef No:6.1   

Stratejik Amaç 6: Okulun eğitici fiziki mekanlarından öğrencilerin sıklıkla yararlanmasını sağlayarak, 

öğrencinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak.    

Stratejik Hedef 6.1: Okulun etkinlik sınıfının öğrencilere her zaman açık olması 

Faaliyetten Sorumlu Kişi/Kişiler: Okul idaresi, sınıf öğretmenleri, öğrenciler 

Faaliyetin Başladığı Tarih: 04.02.2019 Faaliyetin Bittiği Tarih:10.06.2019 

Faaliyete Katılan Öğretmen/İdareci 

Sayısı:1 idareci, tüm öğretmenler, tüm 

öğrenciler 

Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: Tüm öğrenciler 

Faaliyete Katılan Veli Sayısı:0 Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı:1  

 

Yapılanlar: Okul müdür yardımcısı tarafından her sınıf bazında haftalık etkinlik sınıfı kullanım planı 

hazırlanarak öğrencilere duyuruldu. Okul nöbetçi öğretmenin gözetimiyle etkinlik sınıfını plan dahilinde 

teneffüslerde öğrencilere kullanıma açıldı. Gün sonunda sorumlu sınıfın nöbetçi öğrencisinin etkinlik sınıfını 

kontrol ederek yeni güne sınıfı hazır halde bırakması sağlandı. 

 

Faaliyetin Değerlendirilmesi: Yapılan faaliyetle 2018-2019 eğitim-öğretim yılı hedefine ulaşılmıştır. 

Öğretmenlerle yapılan görüşmede “öğrencilerin çıkışta sınıfı dağınık bıraktıkları oluyor ama zamanla kurallara 

uyarak kullanmayı öğreneceklerdir” ifadeleri alınmıştır. Öğrenciler ile yapılan görüşmeler ise etkinlik sınıfının 

daha fazla kullanılmasının öğrenciler üzerinde olumlu etki yaptığı yönündedir. Faaliyetin gelecek yıllar için de 

devamının sağlanması düşünülmektedir. 

Tablo 56.Alt Yapıya   İlişkin Faaliyet Sonu Raporu (6) 
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Tablo 57’ te “Alt Yapı Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı 7” verilmiştir. 

Burada, öğrencilere sağlıklı beslenme imkanı sunmaya yönelik stratejik amaç 

belirlenmiş, amaç doğrultusunda performans hedefleri konulmuş ve hedefe ulaşma 

yolunda uygulanması hedeflenen eylem planları gösterilmiştir. 

 

 

       Stratejik Amaç 7: Öğrencilere sağlıklı beslenme imkanı sunmak. 

       Stratejik Hedef 7.1: Okul kantin yönetmeliğini uygulamak 

       Stratejik Hedef 7.2: Okul kantin denetim sayısını artırmak 

 

 

              PERFORMANS HEDEFLERİ 

              PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖNCEKİ YILLAR CARİ YIL SONRAKİ YILLAR 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Okul katin denetim sayısı 2 4 5 6 

EYLEM PLANLARI SORUMLU 

BİRİM/ŞUBE/KİŞİ 

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 

Kantin denetleme formu hazırlanarak okul 

kantinin gıda güvenirliği ve hijyen 

kontrollerinin yapılması 

Okul idaresi/ 04.02.2019-14.06.2019 

 Okul kantininde yasalara uygun yiyecek ve 

içeceklerin satılmasının sağlanması 

Okul idaresi/ okul gıda 

işletmecisi 

04.02.2019-14.06.2019 

Kantin çalışanların eğitim belgelerinin 

kontrol edilmesi, olmayanların eğitime 

yönlendirilmesi 

Okul idaresi/ kantin 

çalışanları  

04.02.2019-14.06.2019 

Gıda işletmecisi tarafından ALO İRTİBAT 

174 tabelasının okul kantinine öğrencilerin 

göreceği şekilde asılması 

 Okul idaresi/ okul gıda 

işletmecisi 

04.02.2019-14.06.2019 

Gıda işletmecisi tarafından öğrencilerde 

sağlıklı beslenmeyi, güvenli gıda ve süt 

tüketimini artırmak amacıyla kantin 

duvarlarına reklam, broşür ve belgeler 

asılması 

Okul idaresi/ okul gıda 

işletmecisi 

04.02.2019-14.06.2019 

 

Tablo 57.Alt Yapıya   İlişkin Eylem Planı ( 7) 
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Tablo 58’de ‘ Alt Yapı Kritik Başarı Etmenine İlişkin Faaliyet Sonu Raporu 7’ 

verilmiştir. Burada Tablo 57 ’de gösterilmiş olan öğrencilere sağlıklı beslenme imkanı 

sunmaya yönelik eylem planlarının uygulanması aşamasında yapılanlar ve yapılan 

faaliyetlerin  değerlendirilmesi rapor halinde sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Amaç No :7      Hedef No:7.1 ve 7.2   

Stratejik Amaç 7: Öğrencilere sağlıklı beslenme imkanı sunmak. 

Stratejik Hedef 7.1: Okul kantin yönetmeliğini uygulamak 

Stratejik Hedef 7.2: Okul kantin denetim sayısını artırmak 

 Faaliyetten Sorumlu Kişi/Kişiler: Okul idaresi, sınıf öğretmenleri, okul kantin görevlileri 

 Faaliyetin Başladığı Tarih:  04.02.2019 Faaliyetin Bittiği Tarih:10.06.2019 

 Faaliyete Katılan Öğretmen/İdareci Sayısı:1 

idareci, tüm öğretmenler,  
Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: Tüm öğrenciler 

Faaliyete katılan veli sayısı:2 kantin görevlisi Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı:1  

 Yapılanlar: Kantin denetleme formu çerçevesinde birer ay ara ile kantinin gıda güvenirliği ve hijyen 

kontrolleri yapılmıştır. Görülen eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Yasalara uygun yiyecek ve içecek 

satışının yapılması sağlanmıştır. Özellikle öğrenciler için süt ve ayran satışının önemi üzerinde durulmuştur. 

Kantin işletmecisi tarafından ALO İRTİBAT 174 tabelası ile sağlıklı beslenmeye teşvik edici broşürlerin 

öğrencilerin görebileceği yerlere asılması sağlanmıştır. 

 Faaliyetin Değerlendirilmesi: Yapılan faaliyetlerle 2018-2019 hedefine ulaşılmıştır. Veliler yapılan 

görüşmelerde “denetimler sonucu kantinde satılan yiyecek ve içecekler artık içimize siniyor” şeklinde 

ifadelerle görüşlerini bildirmişlerdir. Öğrenciler “kantinde artık zararlı oyuncaklar satılmıyor” ifadesini 

kullanmışlardır. Okul müdür yardımcısı ile yapılan görüşmede 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için meyve 

ve çorba satışına da geçmeyi hedefliyoruz” ifadesi alınmıştır. Bulgular doğrultusunda kantinde yapılan 

iyileştirme faaliyetlerinin etkili olduğu söylenebilir. Faaliyetin planlanan performans hedefi doğrultusunda 

ilerleyeceği düşünülmektedir 

Tablo 58.Alt Yapıya İlişkin Faaliyet Sonu Raporu (7) 
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Tablo 59’ da “İnsan Kaynakları Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı 8” 

verilmiştir. Burada, öğretmen açığını azaltarak eğitim öğretim sürecini etkin hale 

getirmeye yönelik stratejik amaç belirlenmiş, amaç doğrultusunda performans hedefleri 

konulmuş ve hedefe ulaşma yolunda uygulanması hedeflenen eylem planları 

gösterilmiştir 

 

       Stratejik Amaç 8: Öğretmen açığını azaltarak eğitim öğretim sürecini etkin hale getirmek. 

Stratejik Hedef 8.1: Okulun Yabancı Dil öğretmeni açığını gidermek için norm kadro veri girişini 

tamamlamak ve 2 öğretmen atamasının olmasını sağlamak. 

       Stratejik Hedef 8.2: Özel eğitim Sınıfı Öğretmeni ihtiyacını gidermek için norm kadro veri girişini 

tamamlamak ve 4 öğretmen atamasının olmasını sağlamak. 

 

              PERFORMANS HEDEFLERİ 

              PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖNCEKİ 

YILLAR 

CARİ YIL SONRAKİ YILLAR 

  2017-2018 2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 

1 Yabancı Dil Öğretmen Sayısı 

(ihtiyaç duyulan öğretmen sayısı 

3’tür) 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

2 Özel Eğitim Sınıfı Öğretmen 

Sayısı(İhtiyaç duyulan öğretmen 

sayısı 4’tür) 

 

0 

 

4 

 

4 

 

4 

EYLEM PLANLARI SORUMLU 

BİRİM/ŞUBE/KİŞİ 

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı okul 

norm ihtiyacı veri girişlerinin MEBBİS 

sistemine güncellenmesi 

Okul idaresi/ 15.10.2018-17.10.2018 

. Sistemin bakanlıkça onaylanması Milli Eğitim Bakanlığı 27.10.2018-09.11.2018 

İl İçi, ,İl dışı veya özür gurubu ile 

ataması gerçekleşen öğretmenlerin 

göreve başlamasının sağlanması 

Milli Eğitim 

Bakanlığı/Milli Eğitim 

Müdürlüğü/Okul İdaresi 

28.06.2019-12.07.2019 

 

Tablo 59.İnsan Kaynaklarına  İlişkin Eylem Planı ( 8) 
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Tablo 60 ’da ‘ İnsan Kaynakları Kritik Başarı Etmenine İlişkin Faaliyet Sonu 

Raporu 8 ‘ verilmiştir. Burada Tablo 59 ’da gösterilmiş olan, öğretmen açığını azaltarak 

eğitim öğretim sürecini etkin hale getirmeye yönelik eylem planlarının uygulanması 

aşamasında yapılanlar ve yapılan faaliyetlerin  değerlendirilmesi rapor halinde 

sunulmuştur. 

Tablo 60. İnsan Kaynaklarına  İlişkin Faaliyet Sonu Raporu ( 8) 

 

 

  

Amaç No :8     
Hedef No:8.1. ve 8.2.  

Stratejik Amaç 8: Öğretmen açığını azaltarak eğitim öğretim sürecini etkin hale getirmek. 

Stratejik Hedef 8.1: Okulun Yabancı Dil öğretmeni açığını gidermek için norm kadro veri girişini 

tamamlamak ve 2 öğretmen atamasının olmasını sağlamak. 

Stratejik Hedef 8.2: Özel eğitim Sınıfı Öğretmeni ihtiyacını gidermek için norm kadro veri girişini 

tamamlamak ve 4 öğretmen atamasının olmasını sağlamak 

 Faaliyetten Sorumlu Kişi/Kişiler: Okul idarecileri 

 Faaliyetin Başladığı Tarih:  15.10.2018 
Faaliyetin Bittiği Tarih:12.07.2019 

 Faaliyete Katılan Öğretmen/İdareci Sayısı:1 

idareci, ,  

Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı:  

 Faaliyete Katılan Veli Sayısı: 
Faaliyete katılan yardımcı personel sayısı:  

 Yapılanlar: Okul idaresi tarafından okuldaki öğretmen ihtiyacını belirtmek üzere 2018-2019 Eğitim öğretim 

yılı norm kadro güncellemeleri MEBBİS veri tabanı üzerinden yapılmış olup sırasıyla Sultanbeyli İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünün, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Milli Eğitim Bakanlığının onayına sunulmuştur. 

Onay sürecinin ardından ihtiyaç dahilinde olan 2 yabancı dil öğretmeninin okula ataması yapılırken, 4 özel 

eğitim sınıfı öğretmeninin ataması hala beklenmektedir. 

 Faaliyetin Değerlendirilmesi: Faaliyet çerçevesinde okula ihtiyaç dahilinde olan 2 yabancı dil öğretmeni 

atanmış olup, 4 özel eğitim sınıfı öğretmeninin ataması gerçekleşmediğinden, faaliyetin planlanan 

performans hedefine ulaşıncaya dek devam edeceğinin esas olduğu söylenebilir. 
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Tablo 61’ de “Toplumla İlişkiler Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı 9” 

verilmiştir. Burada, mezunlarla iletişimi artırmaya yönelik stratejik amaç belirlenmiş, 

amaç doğrultusunda performans hedefleri konulmuş ve hedefe ulaşma yolunda 

uygulanması hedeflenen eylem planları gösterilmiştir. 

 

 

      Stratejik Amaç 9: Mezunlarla iletişimi artırmak. 

       Stratejik Hedef 9.1:   Üst öğrenim kurumları ile irtibat halinde olmak. 

       Stratejik Hedef 9.2: Mezunların kimlik bilgilerini kaydetmek     

 

 

              PERFORMANS HEDEFLERİ 

              PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖNCEKİ 

YILLAR 

CARİ YIL SONRAKİ YILLAR 

  2017-2018 2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 

1 Ulaşılması hedeflenen mezun 

sayısı 

 

20 

 

30 

 

50 

 

70 

EYLEM PLANLARI SORUMLU 

BİRİM/ŞUBE/KİŞİ 

BAŞLAMA VE BİTİŞ 

TARİHİ 

Ders yükü az olan öğretmenlerin ve 

gönüllü velilerin mezunlar ile ilgili verilerin 

kayıt edilmesi işlerinde görevlendirilmesi 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/ gönüllü 

veliler 

04.02.2019-14.06.2019 

 Aynı ilçedeki üst öğrenim örgütleri ile 

iletişime geçerek mezunlar konusunda 

bilgi edinilmesi 

Okul idaresi/okul rehber 

öğretmeni 

04.02.2019-14.06.2019 

 

 

 

Tablo 61.Toplumla İlişkilere  İlişkin  Eylem Planı (9) 
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Tablo 62 ’de ‘ Toplumla İlişkiler Kritik Başarı Etmenine İlişkin Faaliyet Sonu 

Raporu 9 ‘ verilmiştir. Burada Tablo 61 ’de gösterilmiş olan, mezunlarla iletişimi artırmaya 

yönelik eylem planlarının uygulanması aşamasında yapılanlar ve yapılan faaliyetlerin  

değerlendirilmesi rapor halinde sunulmuştur. 

Tablo 62.Toplumla İlişkilere  İlişkin Faaliyet Sonu Raporu (9) 

 

 

 

 

 

 

Amaç No :9    

Hedef No:9.1. ve 9.2.  

Stratejik Amaç 9: Mezunlarla iletişimi artırmak. 

Stratejik Hedef 9.1:   Üst öğrenim kurumları ile irtibat halinde olmak. 

Stratejik Hedef 9.2: Mezunların kimlik bilgilerini kaydetmek     

 

 Faaliyetten Sorumlu Kişi/Kişiler: Okul idarecileri/Okul rehber öğretmeni/öğretmenler /veliler 

Faaliyetin Başladığı Tarih:  04.02.2019 Faaliyetin Bittiği Tarih:14.06.2019 

 Faaliyete Katılan Öğretmen/İdareci Sayısı:1 

idareci/Okul Rehber Öğretmeni/Sınıf 

Öğretmenleri 

Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: 40 

 Faaliyete Katılan Veli Sayısı:30 Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı:  

 

 Yapılanlar: Okul rehber öğretmeni, ders yükü az olan öğretmenler ve gönüllü veliler ile mezun olan 

öğrenciler ile ilgili veriler kayıt altına alınarak bu öğrencilere ulaşım için ön hazırlık yapılmıştır. Öğrencilerin 

gittiği okulların tespitinden sonra tespit edilen okulların Rehber Öğretmenleri ve idarecileri ile iletişime 

geçilmiştir. Öğrencilerin genel durumları ile ilgili bilgi alışverişi yapılmıştır. Bu faaliyet ile 2018-2019 eğitim 

öğretim süreci için istenen hedefe ulaşılmıştır. 

 

 Faaliyetin Değerlendirilmesi: Faaliyet sonucunda okul rehber öğretmeni yıl boyunca öğrencilerle yapmış 

olduğu çalışmaları gözden geçirmiş iyi uygulamalarını geliştirmeyi, eksik uygulamalarını tamamlamayı 

hedeflemiştir. Faaliyetin gelecek yıllar için de devamının sağlanması düşünülmektedir. 
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Tablo 63’ te “İletişim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı 10 ” verilmiştir. 

Burada,  okul paydaşları arasındaki iletişimin güçlendirilerek olumlu okul kültürünün 

oluşturulmasına  yönelik stratejik amaç belirlenmiş, amaç doğrultusunda performans 

hedefleri konulmuş ve hedefe ulaşma yolunda uygulanması hedeflenen eylem planları 

gösterilmiştir. 

 

       Stratejik Amaç 10: Okul paydaşları arasındaki iletişimin güçlendirilerek olumlu okul kültürünün 

oluşturulması. 

       Stratejik Hedef 10.1:  Öğrencilerin okul müdürü ve müdür yardımcıları ile ihtiyaç duyduğunda 

rahatlıkla görüşebilmesinin sağlanması. 

 

 

 

              PERFORMANS HEDEFLERİ 

              PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖNCEKİ 

YILLAR 

CARİ YIL SONRAKİ YILLAR 

  2017-2018 2018-2019 2019-

2020 

2020-2021 

1 Okul yönetiminin öğrencilerle 

yıllık görüşme sayısı 

20 

 

40 

 

60 

 

80 

 

 

EYLEM PLANLARI 

S 

ORUMLU 

BİRİM/ŞUBE/KİŞİ 

 

BAŞLAMA VE BİTİŞ 

TARİHİ 

Öğretmenlerin sınıfça okul yöneticilerini 

ziyaret etmesi ve tanışma etkinliklerinin 

yapılması 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/öğrenciler 

04.02.2019-14.06.2019 

Okul rehber öğretmeninin belirlediği 

program dahilinde öğrencilerin okul 

yöneticilerini ziyaret edip, dilek öneri ve 

şikayetlerini sunması 

Okul idaresi/okul rehber 

öğretmeni/sınıf 

öğretmeni/öğrenciler 

04.02.2019-14.06.2019 

 

Okul yöneticilerinin zaman zaman 

öğrencileri sınıflarında ziyaret edip, 

sorunlarını dinlemesi. 

 

Okul idaresi/sınıf 

öğretmenleri/öğrenciler 

 

04.02.2019-14.06.2019 

Tablo 63.İletişime  İlişkin Eylem Planı (10) 
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Tablo 64 ’te ‘ İletişim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Faaliyet Sonu Raporu 10‘ 

verilmiştir. Burada Tablo 63 ’te gösterilmiş olan, okul paydaşları arasındaki iletişimin 

güçlendirilerek olumlu okul kültürünün oluşturulmasına yönelik eylem planlarının 

uygulanması aşamasında yapılanlar ve yapılan faaliyetlerin  değerlendirilmesi rapor 

halinde sunulmuştur. 

 

  

  

Tablo 64.İletişime  İlişkin Faaliyet Sonu Raporu (10) 

Amaç No :10    
Hedef No:10.1.  

Stratejik Amaç 10: Okul paydaşları arasındaki iletişimin güçlendirilerek olumlu okul kültürünün 

oluşturulması 

Stratejik Hedef 10.1:  Öğrencilerin okul müdürü ve müdür yardımcıları ile ihtiyaç duyduğunda rahatlıkla 

görüşebilmesinin sağlanması  

 

 Faaliyetten Sorumlu Kişi/Kişiler: Okul idarecileri/Okul rehber öğretmeni/öğretmenler /veliler 

Faaliyetin Başladığı Tarih:  04.02.2019 
Faaliyetin Bittiği Tarih:14.06.2019 

 Faaliyete Katılan Öğretmen/İdareci Sayısı:5 

idareci/Okul Rehber Öğretmeni/Sınıf 

Öğretmenleri 

Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: 40 

 Faaliyete Katılan Veli Sayısı:40 
Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı:  

 Yapılanlar: Haftada 2 sınıfla birer ders saati olmak kaydıyla sınıf öğretmenlerinin eşliğinde okul müdürünün 

odasında, okul müdür yardımcıların da katılımıyla öğrenci tanışma etkinliği yapılmıştır. Yine dönem içinde 

okul müdürü zaman zaman sınıflarda öğrencileri ziyaret edip öğrencilerle görüşmeler yapmıştır. Okul rehber 

öğretmeninin hazırladığı plan çerçevesinde gönüllü öğrencilerin okul müdürü ve müdür yardımcıları ile 

görüşmeleri sağlanmıştır. Bu faaliyet ile 2018-2019 eğitim öğretim süreci için istenen hedefe ulaşılmıştır. 

  

Faaliyetin Değerlendirilmesi: Faaliyet sonucunda okul idarecileri ile öğrencilerin iletişimlerinin 

güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde “okul müdürüyle tanışıp ilk defa konuştum”, 

“artık okul idarecilerimizin hepsini tanıyorum”,” bir sorunum olduğunda öğretmenimden sonra okul 

idarecileriyle de konuşabilirim” şeklinde ifadelerde bulunmuşlardır. Bulgular sonucunda belirlenen stratejik 

amaca ulaşılabildiği düşünülebilir. Faaliyetin gelecek yıllar için de devamının sağlanması düşünülmektedir. 
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     Tablo 65’ te “İletişim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı 11 ” verilmiştir. 

Burada, etkin okul rehberlik hizmetleri ile öğrencinin eğitsel, sosyal ve ruhsal gelişiminin 

desteklenmesine yönelik stratejik amaç belirlenmiş, amaç doğrultusunda performans 

hedefleri konulmuş ve hedefe ulaşma yolunda uygulanması hedeflenen eylem planları 

gösterilmiştir. 

 

 

       Stratejik Amaç 11: Etkin okul rehberlik hizmetleri ile öğrencinin eğitsel, sosyal ve ruhsal gelişiminin 

desteklenmesi 

       Stratejik Hedef 11.1: Okul rehberlik servisinde öğrencilerle yapılan yıllık bireysel görüşme sayısının 2018-2019 

eğitim öğretim yılı için 50 kişiye çıkarılması 

        Stratejik Hedef 11.2: Okul rehberlik servisinde öğrencilerle yapılan yıllık gurup görüşme sayısının 2018-2019 

eğitim öğretim yılı için 50 kişiye çıkarılması 

 

 

 

              PERFORMANS HEDEFLERİ 

              PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖNCEKİ YILLAR CARİ YIL SONRAKİ YILLAR 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Yıllık bireysel görüşme sayısı 25 50 75 100 

2 Yıllık gurup görüşme sayısı 25 50 75 100 

EYLEM PLANLARI SORUMLU 

BİRİM/ŞUBE/KİŞİ 

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ 

Okul rehber öğretmeninin sınıf öğretmenleri ile 

görüşme yapması ve desteğe ihtiyacı olan 

öğrencileri belirlemesi 

Okul rehber öğretmeni / 

sınıf öğretmenleri 

04.02.2019-14.06.2019 

 Okul rehber öğretmeninin velilerle görüşme 

yapması ve desteğe ihtiyacı olan öğrencileri 

belirlemesi 

Okul rehber öğretmeni 

/veliler 

04.02.2019-14.06.2019 

Okul rehber öğretmeninin bireysel ve gurup 

görüşmeleri için görüşme planı hazırlaması, 

öğrenci sayısı ve görüşme zamanlarını 

belirlemesi 

Okul rehber öğretmeni / 04.02.2019-14.06.2019 

Görüşmelerin gerçekleşmesi Okul rehber öğretmeni 

/öğrenciler 

04.02.2019-14.06.2019 

Görüşmelerin değerlendirilmesi  Okul rehber öğretmeni 

/öğrenci ve veliler 

04.02.2019-14.06.2019 

Tablo 65. İletişime  İlişkin Eylem Planı (11) 
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     Tablo 66 ’da ‘ İletişim Kritik Başarı Etmenine İlişkin Faaliyet Sonu Raporu 11‘ 

verilmiştir. Burada Tablo 65 ’te gösterilmiş olan,  etkin okul rehberlik hizmetleri ile 

öğrencinin eğitsel, sosyal ve ruhsal gelişiminin desteklenmesine yönelik eylem 

planlarının uygulanması aşamasında yapılanlar ve yapılan faaliyetlerin  

değerlendirilmesi rapor halinde sunulmuştur.  

Tablo 66.İletişime  İlişkin Faaliyet Sonu Raporu (11) 

 

 

 

Amaç No :11   
Hedef No:11.1 ve 

11.2 
 

Stratejik Amaç 11: Etkin okul rehberlik hizmetleri ile öğrencinin eğitsel, sosyal ve ruhsal gelişiminin 

desteklenmesi 

 
Stratejik Hedef 11.1: Okul rehberlik servisinde öğrencilerle yapılan yıllık bireysel görüşme sayısının 2018-

2019 eğitim öğretim yılı her bir dönemi için 50 kişiye çıkarılması. 

Stratejik Hedef 11.2: Okul rehberlik servisinde öğrencilerle yapılan yıllık gurup görüşme sayısının 2018-

2019 eğitim öğretim yılı için 50 kişiye çıkarılması. 

 Faaliyetten Sorumlu Kişi/Kişiler: Okul idarecileri/Okul rehber öğretmeni/öğretmenler /öğrenciler/veliler 

Faaliyetin başladığı tarih:  04.02.2019 Faaliyetin bittiği tarih:14.06.2019 

 Faaliyete Katılan Öğretmen/İdareci Sayısı:1 

idareci/Okul Rehber Öğretmeni/Sınıf 

Öğretmenleri 

Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: 25 

 Faaliyete Katılan Veli Sayısı:40 Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı:  

 Yapılanlar: Okul rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeni tarafından görüşmeye ihtiyacı olan öğrenciler 

belirlenmiştir. Okul rehber öğretmeni tarafından görüşme zamanları ve görüşme planları hazırlanmıştır. Her 

hafta belirlenen öğrencilerle planlanan bireysel ve gurup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyet ile 2018-

2019 eğitim öğretim süreci için istenen hedefe ulaşılmıştır. 

  

Faaliyetin Değerlendirilmesi: Faaliyet ile okul rehberlik servisi işlevlik kazanmış, öğrencilerin ihtiyaçlarına 

cevap verir niteliğe ulaşmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmede “okul rehberlik servisine ihtiyaç duyduğumda 

gidebiliyorum”, “okul rehberlik servisinde öğrendiğim bilgiler çok işime yaradı” gibi ifadelerle görüşlerini 

bildirmişlerdir. Elde edilen bulgular doğrultusunda faaliyetin istenilen hedefe ulaştığını ve gelecek eğitim-

öğretim dönemlerinde geliştirilerek devam etmesinin gerektiğini söylemek mümkündür. 
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      Tablo 67’ de “Araştırma ve Geliştirme  Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı 

12” verilmiştir. Burada, bilgiye erişim olanaklarını geliştirmeye yönelik stratejik amaç 

belirlenmiş, amaç doğrultusunda performans hedefleri konulmuş ve hedefe ulaşma 

yolunda uygulanması hedeflenen eylem planları gösterilmiştir. 

 

       Stratejik Amaç 12: Bilgiye erişim olanaklarını geliştirmek 

       Stratejik Hedef 12.1: Öğrencilerin kullanabileceği bilgisayar ve internet erişimi 

sağlamak 

        Stratejik Hedef 12.2: Okulda teknik donanımı geliştirmek ve araç gereç 

ihtiyacını gidermek 

 

 

 

              PERFORMANS HEDEFLERİ 

              PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖNCEKİ YILLAR CARİ YIL SONRAKİ YILLAR 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Öğrencilerin kullanabileceği 

bilgisayar ve internet sayısı 

            0 1 2 4 

2 Okuldaki kullanılan yazıcı sayısı 

ve fotokopi makinelerinin sayısı 

2 3 6 7 

3 Okulda kullanılan akıllı tahta 

sayısı 

6 8 8 12 

EYLEM PLANLARI SORUMLU 

BİRİM/ŞUBE/KİŞİ 

BAŞLAMA VE BİTİŞ 

TARİHİ 

Bütçe sağlanması Okul idaresi /sınıf 

öğretmenleri/Okul Aile Birliği 

04.02.2019-14.06.2019 

 Yeni bilgisayar ve teknik malzemeleri satın 

alma ya da bağış yoluyla temin edilmesi 

Okul yönetimi/Okul Aile 

Birliği/bağışçılar 

04.02.2019-14.06.2019 

PİKTES Projesi kapsamında Suriyeli 

öğrenciler için gelen fotokopi makinesinin 

okulun ortak kullanımına açılması 

Sınıf Öğretmenleri/okul Aile 

Birliği/Veliler 

04.02.2019-14.06.2019 

  

Tablo 67.Araştırma ve Geliştirmeye  İlişkin Eylem Planı (12) 
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     Tablo 68 ’de ‘ Araştırma Geliştirme  Kritik Başarı Etmenine İlişkin Faaliyet Sonu 

Raporu 12‘ verilmiştir. Burada Tablo 67 ’de gösterilmiş olan,  bilgiye erişim olanaklarını 

geliştirmeye yönelik eylem planlarının uygulanması aşamasında yapılanlar ve yapılan 

faaliyetlerin  değerlendirilmesi rapor halinde sunulmuştur. 

  Tablo 68. Araştırma Geliştirmeye İlişkin Faaliyet Sonu Raporu (12) 

Amaç No :12  
Hedef No:12.1 ve 

12.2 
 

Stratejik Amaç 12: Bilgiye erişim olanaklarını geliştirmek 

 

Stratejik Hedef 12.1: Öğrencilerin kullanabileceği bilgisayar ve internet erişimi sağlamak 

Stratejik Hedef 12.2: Okulda teknik donanımı geliştirmek ve araç gereç ihtiyacını gidermek 

 Faaliyetten Sorumlu Kişi/Kişiler: Okul idarecileri/Okul rehber öğretmeni/öğretmenler / veliler 

Faaliyetin başladığı tarih:  04.02.2019 
Faaliyetin bittiği tarih:14.06.2019 

 Faaliyete Katılan Öğretmen/İdareci Sayısı: 

Tüm idareci ve öğretmenler 

Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı:  

 Faaliyete Katılan Veli Sayısı:10  
Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı:  

  

Yapılanlar: Suriyeli öğrencilerin eğitime entegrasyonunun desteklenmesi projesi (PİKTES) kapsamında, 

Suriyeli öğrenciler için okula gelen fotokopi makinesi alınan ortak kararla tüm öğrenciler için kullanıma 

açılmıştır. Öğrencilerin kullanımı için ihtiyaç duyulan bilgisayar ve sınıflarda kullanılmak istenen akıllı tahta 

temini bütçe yetersizliğinden ve bağışçı bulunamamasından ötürü bu dönem için sağlanamamıştır. Okul 

yönetimi tarafından konuya ilişkin faaliyet çalışmasının gelecek yıllarda hedefine ulaşması için yeni dönem 

bütçesinden düzenleme yapılması kararı alınmıştır. 

  

Faaliyetin Değerlendirilmesi: Faaliyet hedefine kısmen ulaşılabilmiştir. Öğrenciler için bilgisayar ve akıllı tahta 

temininin yeni dönem bütçesi ile 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde sağlanması hedeflenmektedir. 
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Tablo 69’ de “Finans  Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı 13 ” verilmiştir. 

Burada, okulun mali kaynaklarını artırmaya yönelik stratejik amaç belirlenmiş, amaç 

doğrultusunda performans hedefleri konulmuş ve hedefe ulaşma yolunda uygulanması 

hedeflenen eylem planları gösterilmiştir. 

 

       Stratejik Amaç 13: Okulun mali kaynaklarını artırmak. 

       Stratejik Hedef 13.1: Hayırseverlerin yardımları 

       Stratejik Hedef 13.2: Okul Aile Birliğinin Etkin çalışması 

       Stratejik Hedef 13.3: Okul sosyal etkinlikleri getirisinin artırılması 

 

 

 

              PERFORMANS HEDEFLERİ 

              PERFORMANSGÖSTERGELERİ ÖNCEKİ YILLAR CARİ YIL SONRAKİ YILLAR 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Bağışlardan elde edilmesi hedeflenen 3000 4000 5000 6000 

2 Okul Aile Birliği aracılığı ile velilerden 

elde edilmesi Hedeflenen 

35000 36.000 55.000 60.000 

3 Okul etkinliklerinden elde edilmesi 

hedeflenen gelir 

8000 10000 12000 14000 

EYLEM PLANLARI SORUMLU BİRİM/ŞUBE/KİŞİ BAŞLAMA VE BİTİŞ 

TARİHİ 

 

Hayırseverlerin ziyaret edilip okula 

yardım etmelerinin sağlanması 

Okul idaresi/öğretmenler/veliler 04.06.2019-14.06.2019  

 Okulda düzenlenen etkinliklerin 

içeriğinin zenginleştirilmesi (tiyatro, 

uzay gemisi, bilim çadırı, ilginç 

deneyler vs.) ve etkinliklerin 

öğrencilerin ve velilerin katılımını 

artıracak düzeyde eğitim içerikli ve ilgi 

çekici olmasının sağlanması 

Okul 

yönetimi/öğretmenler/öğrenciler/veliler 

04.06.2019-14.06.2019  

Elektrik ve su tasarrufu ve fotokopi 

çekerken kağıt israfı gibi konularda 

öğrencilerin bilgilendirilmesi 

Okul 

yönetimi/öğretmenler/öğrenciler/veliler 

04.06.2019-14.06.2019  

 

 

Tablo 69.Finans Kritik Başarı Etmenine İlişkin Eylem Planı 13 
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           Tablo 70’de ‘ Finans Kritik Başarı Etmenine İlişkin Faaliyet Sonu Raporu 13‘ 

verilmiştir. Burada Tablo 69 ’de gösterilmiş olan,  okulun mali kaynaklarını artırmaya 

yönelik eylem planlarının uygulanması aşamasında yapılanlar ve yapılan faaliyetlerin  

değerlendirilmesi rapor halinde sunulmuştur. 

Tablo 70.Finansa İlişkin Faaliyet Sonu Raporu (13) 

 

  

Amaç No :13 
Hedef No:13.1 ve 

13.2 
 

Stratejik Amaç 13:  Okulun mali kaynaklarını artırmak. 

  Stratejik Hedef 13.1: Hayırseverlerin yardımları 

  Stratejik Hedef 13.2: Okul Aile Birliğinin Etkin çalışması 

  Stratejik Hedef 13.3: Okul sosyal etkinlikleri getirisinin artırılması 

 
 Faaliyetten Sorumlu Kişi/Kişiler: Okul idarecileri/Okul rehber öğretmeni/öğretmenler / öğrenciler /veliler 

/bağışçılar 

Faaliyetin Başladığı Tarih:  04.02.2019 Faaliyetin Bittiği Tarih:14.06.2019 

 Faaliyete Katılan Öğretmen/İdareci Sayısı: 

Tüm idareci ve öğretmenler 
Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: Tüm öğrenciler 

 Faaliyete Katılan Veli Sayısı: Tüm veliler  
Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı: Tüm 

personel:  

 

Yapılanlar:2018-2019 Eğitim öğretim yılında okul sosyal etkinlikleri daha ilgi çekici etkinliklerle süslenmiş ve 

etkinliklere öğrenci ve veli katılımı geçmiş yıllara nazaran daha fazla olmuştur. Sosyal etkinlikler açısından 

hedeflenen getiri sağlanmıştır. Okul aile birliğine yapılan veli bağışları ise hayat pahalılığı nedeni ile geçmiş 

yıllara nazaran artış göstermemiştir. Bağışçılardan sağlanan bağışlar ise sadece okula temizlik malzeme leri 

sağlanması şeklinde gerçekleşmiştir. Bulgular doğrultusunda belirlenen performans hedefine kısmen 

ulaşıldığı söylenebilir. 

  

Faaliyetin Değerlendirilmesi: Faaliyet hedefine kısmen ulaşılabilmiştir. 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 

için okul aile birliğine yapılan bağışların, okul sosyal etkinlikler çalışmalarından elde edilen gelirlerin ve 

bağışçılardan sağlanan yardımların performans göstergesindeki hedeflere ulaşacağı hedeflenmektedir. 
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BÖLÜM  4. SONUÇ 

Araştırmanın bu bölümünde, ilkokulların kritik başarı etmenleri çerçevesinde 

SWOT analiz sonuçlarına göre içinde bulundukları durumun tespit edilmesi, tespit 

edilen zayıf yönler ışığında eylem planlarının geliştirilmesi, uygulanması ve 

değerlendirmesi doğrultusunda yapılan çalışmaların özeti yer almaktadır. Daha sonra , 

araştırmada edinilen bulgulara dayalı olarak varılan yargılara ve araştırma konusu ile 

ilgili önerilere yer verilmiştir. 

Özet 

Araştırmanın çalışma grubu  İstanbul ilinin Sultanbeyli ilçesinde bulunan Nene 

hatun İlkokulu olarak seçilmiştir. Araştırmada eylem araştırması yöntemi kullanılarak 

eğitimsel problemlerin ve konuların gerek sınıf gerek okul bazında en iyi şekilde 

tanımlanarak ele alınması sağlanmıştır. Yöneticiler ve öğretmenler okullarda eylem 

araştırması yaparak etkili bir okul yönetimi sergilenmesi, öğrencilerin ihtiyaçlarına ve 

yaşam koşullarına uygun değerler oluşturulması , çalışanların okulunu benimsemesi ve 

okula karşı olumlu tutumlar oluşturması, eğitim-öğretim ve değerlendirme yöntemlerinin 

geliştirilmesi gibi konularda okula önemli faydalar sağlayabilirler. Eylem araştırması  ile 

öğretmen, yönetici ve diğer  çalışanların eğitim öğretim sürecinde karşılaşılan günlük 

problemlerin çözümü noktasında karar verici ve değişim ile iyileştirme etkinliklerinde 

belirleyici konumda olmalarına olanak sağlanır. Eylem araştırması ile eğitim öğretim 

sürecinde yaşanan problemlerin çözümünün  sistemleştirildiğini ve paydaşlar arasında 

kurulan sağlıklı iletişimin etkisi ile sürekli bir iyileştirme isteğinin oluşturulduğu 

söylenebilir. Bu anlamda Nene hatun İlkokulunda uygulanan eylem araştırmanın ilk 

aşamasında okulun  içinde bulunduğu zayıf ve güçlü yanlar ile fırsat ve tehditleri kritik 

başarı etmenleri çerçevesinde saptamak amacıyla durum analizi (SWOT) yapılmıştır. 

Nene Hatun İlkokulunun içinde bulunduğu durumu belirlemek için paydaş analizi ile 

doküman analizi çalışmaları etkili olmuştur.  

Paydaş analizinde veri toplama tekniği olarak anket ve görüşme teknikleri 

kullanılmıştır. Anket çalışması ile okulun paydaşlarından öğrenci, veli öğretmen ve okul 

yöneticilerine okuldaki kritik başarı etmenleri çerçevesinde görüşlerini saptamak 

amacıyla memnuniyet anketleri uygulanmıştır. Bunun yanında öğrenci, öğretmen, okul 

yönetimi, okul rehber öğretmeni ve velilerle yapılan görüşmeler ile bulgular 

güçlendirilmiştir. Görüşme formlarında çoğunlukla veri toplama araçlarında okulun zayıf 

yönleri olarak çıkan önermelere yer verilmiştir. 
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Doküman analizi içinse araştırmacının hazırladığı sorulardan oluşan iç ve dış 

çevre analiz formları kullanılmıştır. İç çevre ve dış çevre analizi için kullanılan formlar veri 

toplama araçlarının sonuçlarını desteklemek ve alternatif açıklamalar getirmek için 

kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda kritik başarı etmenleri çerçevesinde 

(eğitim-öğretim, alt yapı, insan kaynakları, iletişim, Ar-Ge, toplumla İlişkiler ve finans) 

okulun zayıf yönlerine ilişkin eylem planları tasarlanmıştır. Belirlenen faaliyet çalışmaları 

planlar doğrultusunda uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Eylem planlarının 

değerlendirilmesi aşamasında yapılandırılmamış (informal) görüşme tekniği kullanılarak 

veli, öğrenci, öğretmen ve müdür yardımcılarının görüşleri alınmıştır. 

Araştırmanın sonucunda Nene Hatun İlkokulunun eğitim-öğretim, alt yapı, insan 

kaynakları, iletişim, toplumla ilişkiler, Ar-Ge, finansa gibi kritik başarı etmenlerine ilişkin 

zayıf yönlerinin olduğu fakat eğitim-öğretim sürecini başarı ile yürütebileceği insan ve 

madde kaynağına sahip olduğu belirlenmiştir. 

Her bir kritik başarı etmeni çerçevesinde elde edilen bulgulara özetlenecek 

olunursa, Nene Hatun İlkokulunda eğitim-öğretim kritik başarı etmenine göre  ders 

programlarının, öğretme-öğrenme yöntem ve tekniklerinin, ders araç ve gereçlerinin 

etkin kullanılması, sınıf atmosferinin uygun olması, düzenlenen sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin yeterliliği, belirli gün ve haftaların okulda etkili kutlanması, takdir ödül ve 

teşekkür faaliyetlerinde okulun adil ve özverili olması, temel ahlaki değerler ile mili 

manevi değerlerin kazandırılmasında okulun etkililiği olumlu ve güçlü yanlar olarak 

belirlenmiştir. Olumsuz ve zayıf yönler olarak ise okulda uygulanan ikili öğretim sistemi, 

okuldaki öğrenci ekipleri ve takım sayılarının azlığı, var olan ders araç gereçlerinin 

öğrencilere kullandırılmaması, ders aralarının süre olarak yetersiz oluşu okulda 

düzenlenen sportif faaliyetlerin yetersizliği, okuldaki eğitici kol çalışmalarının etkin 

olmayışı gösterilmektedir. 

Alt yapı kritik başarı etmeni çerçevesinde bakıldığında, okulda bulunan bazı fiziki 

mekanların (toplantı salonu, etkinlik sınıfı, öğrenci parkı, kütüphane, çok amaçlı salon 

vs.) varlığı, sınıfların ders işlemeye uygun oluşu ve okulun ergonomisinin güzel oluşu, 

okulun temiz ve güvenli olması, öğrenci işlerinde hizmetin etkin olması, okul araç 

gereçlerin sınıflara dağıtımında eşitlik ilkesinin uygulanması olumlu bulgular olarak tespit 

edilirken, okulda spor salonu, bilgisayar ve yabancı dil salonu gibi fiziki mekanların 

olmayışı, okulun etkinlik sınıfının öğrencilere her zaman açık olmaması,  okulun 

otoparkının olmaması, okuldaki araç-gereç ve teknik donanım yetersizliği ve okul 

kantininde satılan ürünlerin sağlıksız bulunması olumsuz yanlar olarak belirlenmiştir. 



106 
 

İnsan kaynakları kritik başarı etmenine göre okulun olumlu yanları, teftişlerde 

insan kaynakları açısından yapılan değerlendirmeler, sınıf öğretmenlerinin nicelik olarak 

yeterli olması, okulun gelişimine yönelik okulda oluşturulan çalışma birimleri, yöneticilerin 

öğretmenlere kariyer belirleme konusunda destek olması, öğretmenlerin görevi ile ilgili 

okulda güçlü kılınması, öğretmenlere göre okul takdir-tanıma ile değerlendirme 

sisteminin etkin olması olarak belirlenmiştir. İnsan kaynakları etmenine göre okulun zayıf 

yanları ise branş öğretmenlerinin sayısının az olması, öğretmenlerin aldığı ücreti yetersiz 

bulması ve öğretmen devamsızlık ve rapor sayısının fazla olması şeklinde belirlenmiştir. 

Toplumla ilişkiler açısından bakıldığında okulun çevre korunmasına duyarlılığı, 

okulun web sayfasının aktif kullanılması, okulun diğer okullar ve kurumlarla iletişiminin 

güçlü olması olumlu yan olarak belirlenirken, okulun periyodik bir dergisinin olmaması ve 

mezunlarla az iletişim okulun olumsuz yanı olarak saptanmıştır. 

İletişim kritik başarı etmeni çerçevesinde bakıldığında velilere göre öğretmene ve 

okul yönetimine ulaşım kolaylığı, dilek, öneri ve şikayetlerin dikkate alınması, kararlara 

katılımda veli öğrenci ve öğretmen görüşlerine önem verilmesi, veli ve öğrencilerin okul 

yönetimine ve öğretmenlere güvenmesi, öğrenci öğretmen ve velilerin okulun vizyon, 

misyon ve değerlerine yönelik algılamalarının olumlu olması okulun güçlü yanları olarak 

belirlenirken, öğrenciye göre okul müdürüne rahatlıkla ulaşılamaması ve öğrenciye göre 

okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanılamaması okulun güçsüz yanları olarak 

saptanmıştır. 

Araştırma geliştirme kritik başarı etmenine göre okulun olumlu yanları olarak 

kütüphane ve bilgiye erişim hizmetlerinde gelişme sağlanması ve okulun kendi olanakları 

ile yaptığı eğitim etkinlikleri tespit edilmiştir. Okulun araştırma geliştirme kritik başarı 

etmenine göre olumsuz yanları ise öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar ve internetin 

olmaması olarak saptanmıştır. 

Finans kritik başarı etmenine göre okulun borcunun olmaması güçlü yan olarak 

belirlenirken, okula yapılan bağışların az olması ve Milli Eğitim vakfından okula ödenek 

çıkartılmaması olumsuz yön olarak tespit edilmiştir. 

Yargı 

Nene Hatun İlkokulunda yapılan eylem araştırması ile  eğitimin tüm paydaşlarının 

araştırma  sürecine  katılımı sağlanmış ve sorunların tespiti ile çözümü ile okulun güçlü 

yönlerinin geliştirilmesi noktasında sağlıklı iletişim kurularak  etkili okul iklimi 
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oluşturulmuştur. Nene Hatun İlkokulundaki eğitim paydaşları genel anlamda okulda 

yaşanan sorunlar konusunda belirli farkındalığa sahip olmasına karşın  çözüm 

noktasında söz sahibi ve karar verici durumda olmadıklarından etkili olamamışlardır. 

Eylem araştırması yöntemi ile yapılan SWOT ,paydaş ve doküman analizi ile okulda 

tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri paydaşların karar verme sürecine etkin 

katılımı ile sistemsel olarak geliştirilmiştir. 

 

Öneriler 

Yapılan araştırmanın sonucuna göre aşağıdaki uygulama ve araştırma 

önerilerinde bulunulabilir. 

Uygulama Önerileri: 

1. Okullardaki öğrenci ekipleri ve takım sayıları artırılarak öğrencilerin yaşam becerilerini 

geliştirmeleri sağlanmalıdır. 

2. Sınıflardaki ders -araç gereçlerini öğrencilerin özgürce kullanmaları sağlanarak, 

öğrencilerin akademik becerilerini geliştirmelerine ve boş zamanlarını etkili 

kullanmalarına fırsat tanınmalıdır. 

3. Okullardaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısını arttırılıp, katılımda herkese 

fırsat tanınarak öğrencilerin kişilik ve düşünme becerilerinin gelişimine katkı 

sağlanmalıdır. 

4. Teneffüs süreleri öğrencilerin yaşı ve ihtiyaçları göz önüne alınarak düzenlenmelidir. 

5. Okulda eğitici kol faaliyetleri etkin olarak yürütülmeli, eğitici kol sayıları öğrencilerin 

ilgi ve yetenekleri doğrultusunda arttırılarak, öğrencilerin kendilerini özgürce ifade 

edebileceği ortamlar oluşturulmalıdır. 

6. Okulun eğitici fiziki mekanlarından öğrencilerin sıklıkla yararlanması sağlanılarak , 

öğrencinin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunulmalıdır.  

7. Okullarda öğrencilere sağlıklı beslenme imkanı sunulmalı, öğrencilerin fiziksel 

gelişimine olumlu yönde katkı sağlanmalıdır. 

8. Mezunlarla iletişim artırılarak rehberliğin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu göz 

ardı edilmemelidir. 

9. Okul paydaşları arasındaki iletişimin güçlendirilerek olumlu okul kültürünün 

oluşturulması sağlanmalıdır. 

10. Etkin okul rehberlik hizmetleri ile öğrencinin eğitsel, sosyal ve ruhsal gelişiminin 

desteklenmesi sağlanmalıdır. 
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11. Okullarda bilgiye erişim olanakları geliştirilmeli, etkili okul olabilmek adına  okulun 

var olan kaynakları öğrencilere kullandırılmalıdır. 

12. Okullar kendilerine finans kaynakları bularak okullardaki sarf malzemeleri, araç-

gereç alımı gibi sorunları çözmeye çalışmalıdır. 

Araştırma Önerileri: 

1.  Benzer ve farklı özelliklere sahip ilkokullarda bu araştırmada kullanılan kritik   başarı 

etmenlerine ilişkin SWOT analizleri yapılmalı ve çıkan sonuçlar okullara duyurularak 

karşılaştırmalar yapılmalıdır. 

2.   Farklı özelliklere sahip okullarda eylem araştırması yapılmalı, araştırma       

sonucunda  oluşturulan eylem planları benzer özellikteki diğer okullarla paylaşılarak 

tartışılmalıdır. 

3 .  Ortaöğretim kurumları için SWOT analizi ve eylem planları yapılmalı ve planlar  

uygulanmalıdır. İlk ve ortaöğretim kademesinde ne gibi benzerlik ve farklılıklar 

olduğu ve bunun nedenleri tartışılmalıdır. 

4 .  Bu çalışmanın benzeri alt yapı, finans ve personel seçme konusunda daha  rahat 

hareket eden özel okullarda da uygulanmalı, özel okullar ve devlet okullarında tespit 

edilen sorunlar ve bu sorunlara uygulanan çözüm planları karşılaştırılmalıdır.  
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EK’LER 

 

EK 1. Araştırma Grubu ile İlgili Sayısal Veriler 

EK 2. Nene Hatun İlkokulunu Tanıtıcı Bilgi 

EK 3. Öğrenci Memnuniyet Anketi 

EK 4. Öğretmen ve Yönetici Memnuniyet Anketi 

EK 5. Veli Memnuniyet Anketi 

EK 6. Görüşme Tarihleri 

EK 7. Öğrenci Görüşme Formu 

EK 8. Veli Görüşme Formu 

EK 9.Öğretmen Görüşme Formu 

EK 10. Müdür-Müdür Yardımcısı Görüşme Formu 

EK 11. Rehber Öğretmen Görüşme Formu 

EK 12. İç Çevre Analizi Sonuçları 

EK 13. Dış Çevre Analizi Sonuçları 

EK 14. Öğrenci veri Toplama Aracı Sonuçları 

EK 15. Öğretmen ve Yönetici veri Toplama Aracı sonuçları 

EK 16 Veli Veri Toplama Aracı Sonuçları 

EK 17.Valilik izin Onayı 
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 EK 1. ARAŞTIRMA GRUBU İLE İLGİLİ SAYISAL VERİLER 

  

 

 

                Gruplar      Sayılar 

                                    Okul Yöneticisi Sayısı         5 

                                    Öğretmen Sayısı                52 

       Öğrenci  Sayısı                                            600 

                                    Veli Sayısı                                                    600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tablo 71.Araştırma Grubu 
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EK 2. NENE HATUN İLKOKULUNU TANITICI BİLGİ 

 

Nene Hatun İlkokulu 

 

Nene Hatun İlkokulunun yapımı 1993 yılında tamamlanmış olup, açıldığı gün 93 

Harbinde mücadelesiyle örnek olan milli kadın kahraman Nene Hatun’ un adını almıştır. 

Okul İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Hikmetyar Caddesi Okul 

Sokak,No:7 adresinde 4 kat olarak 26 derslikle eğitim-öğretime başlayan bir kurumdur. 

Okulda açıldığı yılından itibaren ikili eğitim uygulanmaktadır.2012 yılında 12 yıllık zorunlu 

eğitim sisteminin yürürlüğe girmesi ile ilköğretim olan okulun ortaokul kısmı ayrılmış, 

civardaki Türk Hava Kurumu Gazi ilköğretim okulunun ilkokul öğrencilerini de bünyesine 

alarak, sadece ilkokul olarak eğitim vermeye başlamıştır. Okul öncesi eğitimi ise 2005 

yılında başlamış olup halen, 3 öğretmen 65 öğrenciyle devam etmektedir. 

Nene Hatun İlkokulu kadrolu ve ücretli öğretmenlerle beraber 1 müdür, 4 müdür 

yardımcısı, 1 rehber öğretmen, 3 Okul öncesi öğretmeni, 42 sınıf öğretmeni, 2 branş 

öğretmeni,4 özel eğitim sınıfı öğretmeni ile 57 kişilik kadrosu ve 1 güvenlik görevlisi, 5 

temizlik personeli olmak üzere 6 kişilik destek personel ile 1350 kişilik öğrenci 

topluluğuna hizmet vermektedir. 

Okuldaki kütüphane hayırsever iş insanları tarafından yeniden dekore edilmiş, 

kütüphanesi yeni kitaplarla zenginleştirilmiştir. Kütüphanesinde yaklaşık 1000 kitap 

mevcut olup öğrenciler ve veliler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Okul 

bahçesindeki çocuk parkı ve yeşil alanı, ışıklandırılmış Atatürk Köşesi, geri dönüşümlü 

çöp kutuları, Sultanbeyli ilçesinde bir takım toplantılara ev sahipliği yapan sosyal ve 

kültürel etkinliklerin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan 100 kişilik çok amaçlı salonuna 

sahiptir. Okul gelişmekte olan bir bölgede bulunduğundan ve etkili eğitim öğretim 

politikasına sahip olduğundan özellikle öğrenci kayıtları sürecinde veliler tarafından 

tercih edilmektedir. 

 

 

EK 3. ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 
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Öğrenci Veri Toplama Aracı 

Sevgili Öğrenciler; 

Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde yapmakta olduğum Yüksek Lisans 

Tezi çalışmam için okulunuzdaki çeşitli süreçler ile ilgili sizin görüşlerine gereksinim duyulmaktadır. Okulumuzda var olan durumu 

belirleyebilmek ve okuldaki süreçler hakkında sizlerin görüşlerini elde etmek için bir ‘Memnuniyet Ölçme Aracı’ hazırlanmıştır. Bu araçta 

önerme bulunmaktadır. 

Sizden istenen her önermeyi dikkatli okuyarak beşli skala üzerinde ilgili seçeneklerden birini işaretlemenizdir. Her bir önerme 

için yalnızca  bir seçenek işaretleyiniz. Lütfen cevapsız önerme bırakmayınız. Verdiğiniz bilgiler yalnızca araştırma amaçlı kullanılacak, 

kesinlikle gizli tutulacaktır. Yardım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. 

                                                                                                                                                         Zeynep DİKTAŞ 

                                                                                                                                                                 Yüksek Lisans Öğrencisi 

Öğrenci Memnuniyet Anketi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulaşılabilirlik ve İletişim 
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1. Öğretmenlerimle 

görüşebilirim. 

 ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla      

2. Okul müdürü 

görüşebilirim. 

ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla      

3.    Okul idaresine 

ulaşabilirim. 

 ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla      

4. Okul kütüphanesinden yeterli düzeyde yararlanabiliyorum      

5. Okulun laboratuvarından (Bilgisayar, fizik, kimya vb. 

laboratuvarlar) yeterince yararlanabiliyorum. 

     

6. Okulun spor salonundan yeterince yararlanabiliyorum      

7.    Okulun rehberlik 

yararlanabiliyorum 

servisinden yeterince      

8. Evimden okula ulaşım kolaydır.      

Dilek, Öneri ve Şikayetler 

9. Öğretmenlerime 

gösterilir 

ilettiğim sorunlar

ın 

çözümüne gayret      

10. Okul yönetimine ilettiğim sorunların çözümüne gayret 

gösterilir 

     

11. Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimize cevap verilir      

Güvenilirlik 

12. Okul yönetimine güvenirim      

13. Öğretmenlerimiz güvenilir insanlardır      

Güvenlik 

14. Okulda kendimi güvende hissediyorum      

15. Okulumuzda yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır      

16. Okul servisleri (varsa) güvenlidir      

Kararlara Katılım 

17. Okulda öğrencilerle ilgili alınan karalarda bizlerin 

görüşleri alınır 

     

18. Okul öğrenci kurulu öğrencileri temsil edebilmektedir      

19. Sınıfta öğrencilerle ilgili 

bizim görüşümüzü alır 

alınacak kararlarda öğretmen      

Öğrenci İşleri 

20. Okulun öğrenci işlerinde güler yüzle karşılanırız      

21. Öğrenci işlerinde her türlü işlemlerimiz hızla yerine 

getirilir 

     

22. Okulda sağlık hizmetleri yeterlidir      
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Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders Programları) 

23. Okulda edindiğim bilgilerin günlük hayatta ve/veya daha 
sonraki öğrenim hayatımda işime yarayacağını 
düşünüyorum 

     

24. İşlenen konular benim anlayabileceğim düzeydedir      

25. Derslerin işlenişi için yeterli süre ayrılmıştır (Uygulamalı 

okullarda uygulama süreci için de soru yöneltilebilir) 

     

26. Derslerin içeriği benim    ilgimi çekecek şekilde 

düzenlenmiştir 

     

Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Öğrenme/Öğretme Yöntem ve Teknikleri) 

27. Dersler zevkli geçmektedir      

28. Derslerin işlenişinde farklı yöntemler kullanılmaktadır      

29. Bize öğrenme ve başarma fırsatı tanınmaktadır      

30. Öğrendiğimiz teorik bilgilerin (deneyler, projeler, ödevler 

vb. yöntemlerle) uygulaması da yapılmaktadır 

     

Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Sınıf Atmosferi) 

31.  Anlamadığım bir şeyi öğretmenlerime rahatlıkla 

sorabiliyorum 

     

 

32. Sınıfta görüş ve önerilerimi rahatlıkla dile getirebiliyorum      

33. Hata yapmaktan korkmuyorum      

Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders araç ve Gereçleri) 

34. Ders kitapları işlenen konuya uygun olarak seçilmiştir      

35.  Derste konuya göre uygun araç ve gereçler 

kullanılmaktadır 

     

36. Sınıfta veya laboratuvarlarda yeterli araç gereç 

bulunmaktadır 

     

37. Ders araç ve gereçlerini(bilgisayar, tepegöz, deney 

araçları vb.) kullanabiliyoruz 

     

Ders Arası 

38. Ders araları (teneffüsler) zaman açısından yeterlidir      

39. Ders aralarında dinlenme imkanı buluyorum      

40. Ders aralarında ihtiyaçlarımı giderebiliyorum      

Okulun Fiziki Ortamı 

41. Okul binası ve diğer fiziki mekanlar(spor salonu, okul 

bahçesi vb.) yeterlidir 

     

42. Sınıfta rahatlıkla oturabiliyor, dersleri en iyi şekilde 

izleyebiliyorum 

     

43. Sınıflarımız ders işlemeye uygundur      

44. Okulumuzun masa, sandalye, sıra, mobilya vb. eşyanın 

yerleşim biçimi (ergonomi) güzeldir 

     

45. Okulun içi ve dışı temizdir      

Okulun Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri (varsa) 

46. Okulumuzun kantininde ihtiyaç duyduğum şeyleri 

bulabiliyorum 

     

47. Okul kantininde görevli kişiler öğrenciye güler yüzlü ve 

nazik davranmaktadırlar 

     

48. Okul kantininde satılan malzemeler kaliteli ve güvenilirdir      

49. Okul kantininde satılan gıda ürünleri sağlıklıdır      

50. Okulun yemekhanesi temizdir      

51. Yemekhanede çıkan yemekleri beğeniyorum      

52. Okulun yatakhanesi temiz, sağlıklı ve rahattır      

Sosyal ve Kültürel ve Sportif Faaliyetler 

53. Okulumuzda yeteri miktarda sosyal ve kültürel faaliyetler 

düzenlenmektedir. 

     

54.  Okulumuzda yeteri miktarda sportif faaliyetler 

düzenlenmektedir. 

     

55. Düzenlenen bu faaliyetlere katılımda her kese fırsat 

tanınmaktadır. 

     

56. Düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri 
beğeniyorum. 
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Eğitici Kol Çalışmaları 

57. Okulda öğrenci istekleri ve yetenekleri esas alınarak 
eğitici kol ve bu kollara katılacak öğrenciler belirlenir. 

     

58. Eğitici kol çalışmalarının faydalı olduğunu 
düşünüyorum. 

     

59. Eğitici kol çalışmalarına severek katılıyorum.      

Belirli Gün ve Haftalar 

60. Okulumuzda bayramlar neşe içinde kutlanmaktadır.      

61. Okulumuzda yapılan belirli gün ve haftaların (Yeşilay 
Haftası, Trafik Haftası vb.) kutlamalarını beğenerek 
izliyorum. 

     

Değerlendirme,Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri 

62. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi (Not Verme, 
Karne vb.) yapılırken objektif davranılır. 

     

63. Hazırlanan sınav soruları ve yapılan değerlendirmeler 
öğrenci olarak bizlerin gerçek başarısını ölçmektedir. 

     

64. Ödüllendirme objektif kriterlere göre yapılır.      

Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 

65. Okulda Atatürk’ü ve diğer devlet büyüklerini daha iyi 
tanıdım ve onlara sevgim arttı. 

     

 

66.  Okulda öğrencilere milli ve manevi
 değerler kazandırılmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyetinin bir ferdi 
olmaktan gurur duyuyorum. 

     

67. Okulda öğrencilere temel ahlaki değerler( doğruluk, 
dürüstlük, yardım severlik vb.) kazandırılmaktadır 
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EK 4. ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ MEMNUNİYET ANKETİ 

 

Öğretmen Veri Toplama Aracı 

Sevgili Meslektaşlarım; 

      Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde yapmakta olduğum Yüksek Lisans Tezi çalışmam için 

okulunuzdaki çeşitli süreçler ile ilgili sizin görüşlerine gereksinim duyulmaktadır. Okulumuzda var olan durumu belirleyebilmek ve okuldaki süreçler 

hakkında sizlerin görüşlerini elde etmek için bir ‘Memnuniyet Ölçme Aracı’ hazırlanmıştır. Bu araçta önerme bulunmaktadır. 

     Sizden istenen her önermeyi dikkatli okuyarak beşli skala üzerinde ilgili seçeneklerden birini işaretlemenizdir. Her bir önerme için yalnızca bir 

seçenek işaretleyiniz. Lütfen cevapsız önerme bırakmayınız. Verdiğiniz bilgiler yalnızca araştırma amaçlı kullanılacak, kesinlikle gizli tutulacaktır. 

Yardım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. 

                                                                                                                                                                                               Zeynep DİKTAŞ 

                                                                                                                                                                                  Yüksek Lisans Öğrencisi                                                
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1-Yöneticiler, çalışanların hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapar.      

2-Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkânı tanımaktadır.      

3-Yöneticiler, çalışanların mesleklerinde gelişmeleri için gerekli desteği verir. (Hizmet içi eğitimlere 
katılımlarda, yüksek lisans yapmada vs...)  

     

B-İLETİŞİM 

4-Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir. 
     

5-Okulumuzda yapılan faaliyetlerde herkes birbirine yardımcı olur.      

6-Okul yöneticileri ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 
     

7-Okulda, öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 
     

8-Okulumuza yeni gelen her çalışana okul hakkında tanıtıcı bilgi verilmektedir. 
     

9-Okulda, diğer çalışanlar ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 
     

C-Yetkilendirme (Çalışanın görevi ile ilgili güçlü kılınması)  

10-Okulumuzun sorunlarının çözümünde inisiyatif kullanma olanağına sahibim.  
     

11-Okulda işimle ilgili inisiyatif kullanma olanağına sahibim. 
     

12-Okulda bilgi ve becerilerimi sergileme olanağına sahibim.      

13-Okulda görev alanıma giren iş ve işlemlerin yürütülmesine liderlik yapma fırsatı tanınmaktadır. 
     

14-Okulda işimle ilgili yeterli düzeyde yetki sahibiyim. 
     

D-Fırsat eşitliği  

15-Okulumuzda, çalışanlar arasında her türlü fırsat eşitliği sağlanmaktadır. 
     

16-Okulumuzda çalışanlara yaptıkları işlerde destek olunarak işlerini başarma fırsatı sağlanmaktadır. 
     

E-Kararlara Katılım 
 

17-Okulumuzla çalışanlarla ilgili kararlar, çalışanların katılımıyla demokratik bir şekilde alınır. 
     

18-Okulda çalışanların dile getirdiği şikâyet ve öneriler dikkate alınmaktadır. 
     

19-Okulumuzun kalite politikasını destekliyorum. 
     

F-Yönetimden memnuniyet  

20-Yöneticilerimiz çalışanların görüşlerini dikkate almaktadır. 
     

21-Yöneticilerimiz işinin gerektirdiği yeterliliğe sahiptir. 
     

22-Yöneticilerimiz insan ilişkilerine önem vermektedir. 
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23-Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir. 
     

24-Okulda üstlerim liderlik davranışları sergilemektedir. 
     

25-Yöneticilerimiz, teknolojik gelişmeleri takip etmektedir.      

G-Takdir, tanıma sistemi  

26-Okul yöneticisi, iyi performans gösteren personeli (veya ekibi) aylıkla ödül, takdir, teşekkür vs ile 
ödüllendirir. 

     

27-Yöneticiler, iyi performans gösteren personeli/ekibi, öğretmenler kurulu toplantılarında, törenlerde vb. 
duyurarak takdir eder. 

     

H-Performans Değerlendirme  

28-Yöneticinin çalışanları değerlendirirken kullandığı kriterler çalışanlara duyurulur.      

29-Yöneticiler, çalışanların performansını etkileyen sebepleri araştırmaktadır.      

30-Okulumuz, çalışanları için hedefler belirlenmekte ve hedeflere ilişkin performansları 
değerlendirilmektedir 

     

31-Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız ve objektif olarak yapılmaktadır.      

32-Her türlü ödüllendirme ve terfilerde bireysel performans değerlendirme sonuçları esas alınmaktadır      

33-Yöneticiler, çalışanların performanslarını yükseltmek için gerekli önlemleri alır.      

I-Okulun vizyon, misyon ve değerlerine ilişkin algılamalar  

34-Okulumuzun değerleri, misyonu, vizyonu, politika ve stratejisi tüm çalışanların katılımıyla birlikte 
belirlenmektedir. 

     

35-Okulumuzun değerlerini, misyonu, vizyonu, politika ve stratejilerini biliyorum. 
     

36-Okulumuzun değerlerini, misyonu, vizyonu, politika ve stratejilerini benimsiyorum.      

İ-Destek  

37-Yöneticilerimiz, okulda birlikte çalışmayı (takım çalışmasını) destekler. 
     

38-Yöneticilerimiz, katıldıkları hizmet-içi eğitim, konferans ve seminer sonuçlarını çalışanlarla 
paylaşırlar. 

     

39-Yöneticiler, çalışanların değişim yaratacak fikirleri desteklenmektedir. 
     

40-Yöneticiler, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır. 
     

41-Yöneticiler, iyileştirme takım çalışmalarının önerilerini dikkate alarak iyileştirmeler yapar. 
     

J-Okulda bulunan araç, gereç  

42-Okul teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir. 
     

43-Okulumuz çalışanlarına internet, bilgisayar, fotokopi vb. teknolojik imkânlar sunulmaktadır. 
     

44-Okulda ihtiyaç duyduğum malzemeye zamanında ulaşabilirim (spor ,malzemeleri, fotokopi vs...) 
     

45-Okulda çalışanlara, sınıflara/bürolara yapılan araç gereç dağıtımında eşitlik ilkesi uygulanır. 
     

K-Okul ortamı  

46-Kendimi okulun değerli bir üyesi olarak görürüm. 
     

47-Okulda kendimi güvende hissederim. 
     

48-Yaptığım işten zevk alıyorum ve işimi seviyorum. 
     

49-Aldığım ücret yeterlidir.      

50-Okul yönetiminden memnunum. 
     

51-Yöneticilerin sergilediği tutum ve davranışlar, çalışanları motive edici yöndedir. 
     

L-Öğretmene okul tarafından sağlanması gereken hizmetler  

52-Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir. 
     

53-Okulda düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlere severek katılmaktayım. 
     

M-Genel memnuniyet  

54-Okulumuz genel toplum üzerinde olumlu etkiye sahiptir. 
     

55-Çalışanlar kendilerini okulda güvende hissetmektedirler. 
     

56-Çalışanlar hastalandıklarında okul yönetimince gerekli kolaylık sağlanmaktadır. 
     

57-Okulun yönetim sisteminden memnuniyet duyulmaktadır. 
     

58-Çalışanlar okulun yönetim süreçlerine etkin biçimde katılmaktadırlar. 
     

59-Okulumuzda, çalışanların mezun oldukları alanlar dikkate alınmakta yapılacak işlerde bundan 
yararlanılmaktadır. 

     

60-Okulumuz çalışanlarına öğretmenler odası, sigara içme odası, temiz ve bakımlı tuvaletler, çay vb. 
içecek maddeleri içebilme ortamı vb. imkânlar sunulmaktadır. 

     

61-Okulumuzun bir web sayfası bulunmakta ve bu sayfada çalışanlar tanıtılmaktadır. 
     

62-Okul çalışanlara maaş ve maaş dışı ödemeleri zamanında yapılmaktadır. 
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EK 5. VELİ MEMNUNİYET ANKETİ 

Veli Veri Toplama Aracı 

Kıymetli Veliler,Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde yapmakta olduğum Yüksek 

Lisans Tezi çalışmam için okulunuzdaki çeşitli süreçler ile ilgili sizin görüşlerine gereksinim duyulmaktadır. Okulumuzda var olan durumu 

belirleyebilmek ve okuldaki süreçler hakkında sizlerin görüşlerini elde etmek için bir ‘Memnuniyet Ölçme Aracı’ hazırlanmıştır. Bu araçta önerme 

bulunmaktadır. 

Sizden istenen her önermeyi dikkatli okuyarak beşli skala üzerinde ilgili seçeneklerden birini işaretlemenizdir. Her bir önerme için 

yalnızca bir seçenek işaretleyiniz. Lütfen cevapsız önerme bırakmayınız. Verdiğiniz bilgiler yalnızca araştırma amaçlı kullanılacak, kesinlikle gizli 

tutulacaktır. Yardım ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.                                                                                                                                                                                                                  

Zeynep DİKTAŞ 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

Veli Memnuniyeti Anketi 
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1.Öğretmenlere ihtiyaç duyduğum an rahatlıkla ulaşabilir ve 

görüşebilirim 

     

2.Okul Müdürüne, yardımcılarına ve okul idaresine ihtiyaç 

duyduğum an rahatlıkla ulaşabilirim 

     

3.Veli açısından 

açıklanır 

bilinmesi gereken bilgiler zamanında      

4.Okula telefon ettiğimde muhatap bulurum      

Dilek, Öneri ve Şikayetler 

5.Öğretmenlere ilettiğim sorunlar, dikkatle dinlenir ve 

sorunun çözümüne gayret gösterilir 

     

6 Okul yönetimine ilettiğim sorunlar, dikkatle dinlenir ve 

sorunun çözümüne gayret gösterilir 

     

Güvenilirlik 

7.Okulun öğretmenlerine her zaman güvenirim.      

8. Okul müdürüne ve okul idaresine güvenirim      

9. Okulun diğer personeli (Memur, Hizmetli, Sözleşmeli 

Personel vb.) güvenilirdir 

     

10. Okul yönetiminin öğrenciler ve okul ile ilgili aldığı 

kararlara güvenirim 

     

Güvenlik 

11. Okulda yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır      

12. Okul servisleri güvenlidir      

Kararlara Katılım 

13.  Okulda kararlar alınırken veli görüşleri de dikkate 

alınır 

     

14. Okul aile birliği velileri temsil edebilmektedir      

15.  Okul   koruma   derneği veli görüşlerini dikkate 

almaktadır 

     

16. Sınıfta öğrenciyi ilgilendiren konulara ilişkin alınacak 

karalarda öğretmen bizim görüşümüzü alır 

     

17. Okulun vizyonunu biliyor ve paylaşıyorum      

Öğrenci İşleri 

18. Okulun öğrenci işlerinde güler yüzle karşılanırız.      

19. Okulda öğrenci sağlık sorunu yaşadığında gerekli 

hassasiyet gösterilir 

     

20. Öğrenci kayıt/kabul işlemleri gerektiğinde alınacak nakil, 

öğrenci belgesi vb. belgeler zamanında düzenlenir 

     

Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders Programları) 

21. Okulda çocuklarımızın kazandığı bilgiler, günlük hayatta ve/veya daha
 sonraki öğrenim hayatında 

kullanabilecekleri niteliktedir 

     

22. İşlenen konular öğrencinin düzeyine uygundur      
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23. Derslerin işlenişi için yeterli süre ayrılmıştır      

24. Derslerin içeriği öğrencinin ilgisini çekecek şekilde 

düzenlenmiştir 

     

Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Öğrenme/Öğretme Yöntem ve Teknikleri 

25. Derslerin işlenişinde farklı yöntemler kullanılmaktadır      

26. Öğrencilere öğrenme ve başarma fırsatı tanınmaktadır      

27. Öğrenilen teorik bilgiler (deneyler, projeler, ödevler vb. 

yöntemlerle) uygulaması da gösterilmektedir 

     

Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Sınıf Atmosferi) 

28. Çocuğumuz anlamadığı bir şeyi öğretmenine rahatlıkla 

sorabilmektedir 

     

29. Çocuğumuz sınıfta görüş ve önerilerini rahatlıkla dile 

getirebiliyor 

     

Eğitim/Öğretim Faaliyetleri (Ders araç ve Gereçleri) 

30. Ders kitapları işlenen konuya uygun olarak seçilmiştir      

31. Derste konuya göre uygun araç ve gereçler 

kullanılmaktadır 

     

32. Sınıfta veya laboratuarlarda yeterli araç gereç 

bulunmaktadır 

     

33. Var olan ders araç ve gereçleri aktif biçimde 

kullanılmaktadır 

     

Ders Arası 

34.Ders araları (teneffüsler) zaman açısından yeterlidir.      

35. Ders aralarında öğrenci dinlenme imkanı bulmaktadır.      

36. Ders aralarında öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilmektedir.      

Okulun Fiziki Ortamı 

37. Okulun binası ve diğer fiziki mekanlar yeterlidir.      

38. Sınıflar ders işlemeye uygundur.      

39. Okulda masa, sandalye, sıra, mobilya vb. eşyanın yerleşim 

biçimi (ergonomi) güzeldir. 

     

40. Okulun içi ve dışı temizdir.      

Okulun (varsa) Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri 

41. Okul kantininde satılan malzemeler kaliteli ve güvenilirdir      

42. Okul kantininde satılan gıda ürünleri sağlıklıdır      

43. Okulun yemekhanesi temiz ve yemekleri güzeldir      

44. Okulun yatakhanesi temiz, sağlıklı ve rahattır      

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 

45.  Okulda yeterince sosyal ve kültürel faaliyetler 

düzenlenmektedir 

     

46. Okulda yeterince sportif faaliyetler düzenlenmektedir      

47. Düzenlenen bu faaliyetlere katılımda her kese fırsat 

tanınmaktadır 

     

48. Düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri 

beğeniyorum 

     

Değerlendirme,Ödül, Teşekkür ve Takdir Belgeleri 

49. Öğrenci başarıları değerlendirilirken (Not Verme, Karne 

vb.) objektif kriterler geçerlidir 

     

50. Okulda her türlü ödüllendirme objektif kriterlere göre 

yapılır 

     

Olumlu Davranış Kazanma ve Eğitim 

51. Çocuklarımız okulda, Atatürk’ü ve diğer devlet 

büyüklerini daha iyi tanımaktalar ve onlara sevgileri artmaktadır 

     

52. Çocuklarımız okulda milli ve manevi değerlerini 

öğrenebilmektedir 

     

53. Çocuklarımız okulda Cumhuriyetin temel niteliklerini tanımakta,Demokratik t       

54. Çocuklarımız okulda temel ahlaki kuralları 

öğrenebilmektedir 

     

55.  Okulda çocuklarımız olumlu bir kişilik 

kazanabilmektedirler 

     

56. Okulda öğrencilere yönelik yapılan rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık hizmetleri yeterlidir 

     

57. Çocuklarımızın gelişim süreci ile ilgili yeterli bilgi 

alabiliyoruz 
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EK 6. GÖRÜŞME TARİHLERİ 

 

 

 

 

Görüşmenin Yapıldığı Kişiler       Görüşmeye Kaç Kişinin Katıldığı         Görüşmenin tarihi 

 

             Öğretmenler                              4 kişi                                          10 Aralık 2018 

                                                                                                                     3 Ocak 2019 

 

             Öğrenciler (3.sınıf)                    4 kişi                                          12 Aralık 2018  

                                                                                                                     7 Ocak 2019 

 

             Öğrenciler (4. Sınıf)                   4  kişi                                          14  Aralık 2018 

                                                                                                                       9 Ocak 2019 

 

                                                                                                                         

             Okul Aile Birliği Temsilcileri      4 kişi                                          17 Aralık 2018   

                                                                                                                     11 Ocak 2019 

 

              Okul Rehber Öğretmeni            1 kişi                                          19 Aralık 2018   

                                                                                                                     14 Ocak 2019 

 

              Okul Yöneticileri                        4 kişi                                           21 Aralık 2018                                  

                                                                                                                     16 Ocak 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 72. Görüşme Yapılan Kişiler ve Tarihleri 
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EK 7. ÖĞRENCİ GÖRÜŞME FORMU 

 

              Merhaba sevgili öğrenciler. Ben okulunuzda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Maltepe 

Üniversitesinde yüksek lisansımı tamamlıyorum. Yüksek lisans tezim için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bu 

çalışma ile okulumuzun zayıf yönlerini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik eylemler planlanacağından çalışmanın 

okulumuz için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu araştırma için daha önce sizlerin doldurmuş olduğu anketlerden elde 

ettiğim verileri daha iyi değerlendirebilmem için siz öğrenciler ile bu görüşmeyi yapacağım. Bu görüşmeleri 

öğretmenlerle, velilerle ,okul yöneticileri ve okul rehber öğretmeni ile de ayrı ayrı yapacağım. Yaptığım görüşmede elde 

edilen veriler yalnızca bu çalışma için kullanılacak ve kesinlikle gizli kalacaktır. Görüşmeler yaklaşık 40 dakika 

sürecektir. Konuşmalar sırasında daha sonra hatırlamak için bazı notlar alacağım. Görüşmelere katıldığınız için 

teşekkür ederim. 

Okul Yöneticileri Görüşme Formu 

1.Okulunuzun güçlü yanları sizce nelerdir? 

2.Okulunuzun zayıf yanları sizce nelerdir? 

3.Okulunuzda iyi çalışmadığını (iyi yürütülmediğini) düşündüğünüz görev alanlarını açıklayınız. 

4.Okulunuz için tehdit veya tehlike olan unsurları açıklayınız? 

5.Bu tehlikeyi önlemek için neler yapılabilir? 

6.Okulunuza fırsat olarak gördüğünüz şeyler nelerdir 

7.Okulunuzda uygulanan ikili eğitim için ne düşünüyorsunuz? İkili eğitimin uygulanması sizleri nasıl etkiliyor? 

8.Okulunuzda bulunan ekip sayıları (satranç, halk oyunları vb.) yeterli mi?Okulunuzda ne tür ekiplerin kurulmasını 

isterdiniz? 

9.Sınıfınızda bulunan araç gereçlerin kullanımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ders saatleri dışında da bu araç-gereçleri 

kullanabiliyor musunuz? 

10.Okulda yapılan sportif faaliyetlerin sayısını yeterli buluyor musunuz? Okulda yapılan sportif faaliyetlere en çok kimler 

katılıyor, herkes katılabiliyor mu? 

11.Ders araları sizce süre olarak yeterli mi? Ders aralarında ihtiyaçlarınızı giderebiliyor musunuz? 

12.Okulunuzda düzenlenen eğitici fiziki kol çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce sayıları yeterli mi? 

13.Okulunuzdaki fiziki mekanlar sizce yeterli mi? Okulunuzun hangi fiziki mekanlara sahip olmasını isterdiniz? 

14.Okulunuzun var olan fiziki mekanlarından (etkinlik sınıfı, toplantı salonu, park vb.) yeterince yararlanabiliyor 

musunuz? 

15.Sizce sınıflarınızda ders işlemeye uygun yeterli araç gereç var mı? 

16.Okul kantininde satılan malzemeler sizce sağlıklı ve güvenilir midir? 

17.Okulunuzda düzenli aralıklarla çıkarılan bir dergi var mıdır? Çıkarılsa takip etmek ister miydiniz? 

18.Okul müdürüne ve müdür yardımcılarına ihtiyaç duyduğunda rahatlıkla ulaşabildiğini düşünüyor musun? 

19.Okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanabiliyor musunuz? 

İfade etmek istediğiniz başka görüş ve öneriniz varsa dinleyebilirim. 

Teşekkür ederim. 
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EK 8. VELİ GÖRÜŞME FORMU 

 

               Merhaba sayın veliler. Ben okulunuzda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Maltepe Üniversitesinde 

yüksek lisansımı tamamlıyorum. Yüksek lisans tezim için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bu çalışma ile 

okulumuzun zayıf yönlerini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik eylemler planlanacağından çalışmanın okulumuz için 

faydalı olacağını düşünüyorum. Bu araştırma için daha önce sizlerin doldurmuş olduğu anketlerden elde ettiğim verileri 

daha iyi değerlendirebilmem için siz velilerimizle ile bu görüşmeyi yapacağım. Bu görüşmeleri öğrencilerle, öğretmenlerle, 

okul yöneticileri ve okul rehber öğretmeni ile de ayrı ayrı yapacağım. Yaptığım görüşmede elde edilen veriler yalnızca bu 

çalışma için kullanılacak ve kesinlikle gizli kalacaktır. Görüşmeler yaklaşık 40 dakika sürecektir.  Konuşmalar sırasında 

daha sonra hatırlamak için bazı notlar alacağım. Görüşmelere katıldığınız için teşekkür ederim. 

Okul Yöneticileri Görüşme Formu 

1.Okulunuzun güçlü yanları sizce nelerdir? 

2.Okulunuzun zayıf yanları sizce nelerdir? 

3.Okulunuzda iyi çalışmadığını (iyi yürütülmediğini) düşündüğünüz görev alanlarını açıklayınız. 

4.Okulunuz için tehdit veya tehlike olan unsurları açıklayınız? 

5.Bu tehlikeyi önlemek için neler yapılabilir? 

6.Okulunuza fırsat olarak gördüğünüz şeyler nelerdir 

7.Okulunuzda uygulanan ikili eğitim için ne düşünüyorsunuz? İkili eğitimin uygulanması öğrencileri nasıl etkiliyor?  

8.Okulunuzda bulunan ekip sayıları (satranç, halk oyunları vb.) sizce öğrenciler için yeterli mi?Okulunuzda ne tür ekipler 

kurulsa çocuklarınız memnun olurdu? 

9.Okulda yapılan sportif faaliyetlerin sayısını yeterli buluyor musunuz? Okulda yapılan sportif faaliyetlere katılımda sizce 

her öğrenciye eşit olanaklar tanınıyor mu? 

10.Ders araları sizce süre olarak yeterli mi? Ders aralarında sizce öğrenciler ihtiyaçlarınızı giderebiliyor mu? 

11.Okulunuzdaki fiziki mekanlar sizce yeterli mi? Okul hangi fiziki mekanlara sahip olsa öğrenciler için faydalı olurdu? 

12.Sizce sınıflarda ders işlemeye uygun yeterli araç gereç var mı? 

13.Okul kantininde satılan malzemeler sizce sağlıklı ve güvenilir midir? 

14.Okulunuzda düzenli aralıklarla çıkarılan bir dergi var mıdır? Çıkarılsa takip etmek ister miydiniz? 

İfade etmek istediğiniz başka görüş ve öneriniz varsa dinleyebilirim. 

Teşekkür ederim. 
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EK 9. ÖĞRETMEN GÖRÜŞME FORMU 

 

 

              Merhaba sayın öğretmenim. Ben okulunuzda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Maltepe 

Üniversitesinde yüksek lisansımı tamamlıyorum. Yüksek lisans tezim için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bu 

çalışma ile okulumuzun zayıf yönlerini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik eylemler planlanacağından çalışmanın 

okulumuz için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu araştırma için daha önce sizlerin doldurmuş olduğu anketlerden elde 

ettiğim verileri daha iyi değerlendirebilmem için siz öğretmenlerimle ile bu görüşmeyi yapacağım. Bu görüşmeleri 

öğrencilerle, velilerle ,okul yöneticileri ve okul rehber öğretmeni ile de ayrı ayrı yapacağım. Yaptığım görüşmede elde 

edilen veriler yalnızca bu çalışma için kullanılacak ve kesinlikle gizli kalacaktır. Görüşmeler yaklaşık 40 dakika sürecektir. 

Konuşmalar sırasında daha sonra hatırlamak için bazı notlar alacağım. Görüşmelere katıldığınız için teşekkür ederim. 

Okul Yöneticileri Görüşme Formu 

1.Okulunuzun güçlü yanları sizce nelerdir? 

2.Okulunuzun zayıf yanları sizce nelerdir? 

3.Okulunuzda iyi çalışmadığını (iyi yürütülmediğini) düşündüğünüz görev alanlarını açıklayınız. 

4.Okulunuz için tehdit veya tehlike olan unsurları açıklayınız? 

5.Bu tehlikeyi önlemek için neler yapılabilir? 

6.Okulunuza fırsat olarak gördüğünüz şeyler nelerdir 

7.Okulunuzda uygulanan ikili eğitim için ne düşünüyorsunuz? İkili eğitimin uygulanması okul paydaşlarını sizce nasıl 

etkiliyor?  

8.Okulunuzda bulunan ekip sayıları (satranç, halk oyunları vb.) sizce öğrenciler için yeterli mi?Okulunuzda yeni ekip ve 

takım çalışmalarına destek olmak ister miydiniz? 

9.Ders araları sizce süre olarak yeterli mi? Ders aralarında sizce öğrenciler ihtiyaçlarınızı giderebiliyor mu? 

10.Okulunuzun var olan fiziki mekanlarından (etkinlik sınıfı, toplantı salonu ,park vb.) sizce  öğrenciler yeterince 

yararlanabiliyor mu? 

11.Sizce sınıflarda ders işlemeye uygun yeterli araç gereç var mı? 

12.Okul kantininde satılan malzemeler sizce sağlıklı ve güvenilir midir? 

13.Öğretmenlerin aldığı ücreti yeterli buluyor musunuz? 

14.Okulunuzda düzenli aralıklarla çıkarılan bir dergi var mıdır? Çıkarılmasına destek olmak ister miydiniz? 

15.Öğretmenlerin devamsızlığını ve rapor almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

İfade etmek istediğiniz başka görüş ve öneriniz varsa dinleyebilirim. 

Teşekkür ederim. 
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EK 10. MÜDÜR-MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞME FORMU 

                Merhaba sayın idarecilerim. Ben okulunuzda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Maltepe 

Üniversitesinde yüksek lisansımı tamamlıyorum. Yüksek lisans tezim için bana destek olursanız çok mutlu o lurum. Bu 

çalışma ile okulumuzun zayıf yönlerini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik eylemler planlanacağından çalışmanın 

okulumuz için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu araştırma için daha önce sizlerin doldurmuş olduğu anketlerden elde 

ettiğim verileri daha iyi değerlendirebilmem için siz okul yöneticileri ile bu görüşmeyi yapacağım. Bu görüşmeleri 

öğrencilerle, velilerle, öğretmenlerle ve okul rehber öğretmeni ile de ayrı ayrı yapacağım. Yaptığım görüşmede elde edilen 

veriler yalnızca bu çalışma için kullanılacak ve kesinlikle gizli kalacaktır. Görüşmeler yaklaşık 40 dakika sürecektir. 

Konuşmalar sırasında daha sonra hatırlamak için bazı notlar alacağım. Görüşmelere katıldığınız için teşekkür ederim. 

Okul Yöneticileri Görüşme Formu 

1.Okulunuzun güçlü yanları sizce nelerdir? 

2.Okulunuzun zayıf yanları sizce nelerdir? 

3.Okulunuzda iyi çalışmadığını (iyi yürütülmediğini) düşündüğünüz görev alanlarını açıklayınız. 

4.Okulunuz için tehdit veya tehlike olan unsurları açıklayınız? 

5.Bu tehlikeyi önlemek için neler yapılabilir? 

6.Okulunuza fırsat olarak gördüğünüz şeyler nelerdir? 

7.Okulunuzda uygulanan ikili eğitim için ne düşünüyorsunuz? İkili eğitimin uygulanması okul paydaşlarını sizce nasıl 

etkiliyor?  

8.Okulunuzda bulunan ekip sayıları (satranç, halk oyunları vb.) sizce öğrenciler için yeterli mi?Okulunuzda yeni ekip ve 

takım sayıları artırmak sizce mümkün mü? 

9. Okulunuzda ne tür sosyal kültürel faaliyetler düzenleniyor? Okulunuzda düzenlenen sosyal kültürel faaliyetlerde 

herkese olanak tanınmaması konusunda neler düşünüyorsunuz?  

10.Öğrenciler ve veliler ders aralarının sürelerinin yetersiz olduğuna dair görüş bildirmişler. Sizce bunun nedeni neler 

olabilir? 

11.Öğrenciler okuldaki eğitsel kol çalışmalarının yetersiz olduğu görüşünde bulunmuşlar. Sizce bunun ne nedeni ne 

olabilir? 

12.Okulun fiziki mekanlarının yeterliliğine dair düşünceleriniz nelerdir? 

13.Öğrenci ve velilerden okulda yeterli araç-gereç ve teknik donanım olmadığına dair görüşler alınmıştır. Bu konuda 

neler düşünüyorsunuz? 

14.Öğrenci ve velilerden kantinde satılan yiyeceklerin kalitesiz ve güvenilir olmadığına dair görüşler alınmıştır. Sizce bu 

durum düzeltilebilir mi? 

15.Öğretmenlerin devamsızlığını ve rapor almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

16.Okulunuzun periyodik bir dergisinin olmaması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

17.Üst kurumlara geçen öğrencilerinizle iletişiminizin az olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

18.Öğrenciler okul müdürü ve okul müdür yardımcılarına ihtiyaç duyduklarında rahatlıkla görüşemediklerini bildirmişler. 

Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

19.Okulda öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar ve internet ağının olmayışını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

20.Okulunuzun bütçesini artırmak adına neler düşünüyorsunuz? 

21. Öğrenci, veli ve öğretmenlerden gelen dilek, öneri ve şikayetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

22.Gelecek için nasıl bir Nene Hatun İlkokulu hayal ediyorsunuz? 

İfade etmek istediğiniz başka görüş ve öneriniz varsa dinleyebilirim. 

Teşekkür ederim. 
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EK 11. REHBER ÖĞRETMEN GÖRÜŞME FORMU 

                Merhaba sayın öğretmenim. Ben okulunuzda müdür yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Maltepe 

Üniversitesinde yüksek lisansımı tamamlıyorum. Yüksek lisans tezim için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bu 

çalışma ile okulumuzun zayıf yönlerini iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik eylemler planlanacağından çalışmanın 

okulumuz için faydalı olacağını düşünüyorum. Bu araştırma için daha önce sizlerin doldurmuş olduğu anketlerden elde 

ettiğim verileri daha iyi değerlendirebilmem için siz okul rehber öğretmeni ile bu görüşmeyi yapacağım..Bu görüşmeleri  

öğrencilerle, velilerle ,öğretmenlerle ve okul yöneticileri  ile de ayrı ayrı yapacağım. Yaptığım görüşmede elde edilen 

veriler yalnızca bu çalışma için kullanılacak ve kesinlikle gizli kalacaktır. Görüşmeler yaklaşık 40 dakika sürecektir. 

Konuşmalar sırasında daha sonra hatırlamak için bazı notlar alacağım. Görüşmelere katıldığınız için teşekkür ederim. 

 

1.Okulunuzun güçlü yanları sizce nelerdir? 

2.Okulunuzun zayıf yanları sizce nelerdir? 

3.Okulunuzda iyi çalışmadığını (iyi yürütülmediğini) düşündüğünüz görev alanlarını açıklayınız. 

4..Okulunuz için tehdit veya tehlike olan unsurları açıklayınız? 

5.Bu tehlikeyi önlemek için neler yapılabilir? 

6.Okulunuza fırsat olarak gördüğünüz şeyler nelerdir? 

7.Okulda düzenlenen sosyal kültürel faaliyetlerde herkese olanak tanınmaması konusunda neler düşünüyorsunuz? 

8. Yapılan araştırmaya göre üst kurumlara geçen mezun öğrencilerinizle az iletişim kurulduğu yönünde bulgular 

edinilmiştir. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? 

9. Öğrenciler okul müdürü ve okul müdür yardımcılarına ihtiyaç duyduklarında rahatlıkla görüşemediklerini bildirmişler. 

Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

10.Yapılan anket sonuçları öğrencilerin rehberlik servisini yeterince kullanamadıkları yönünde çıkmıştır. Bu konuda 

neler düşünüyorsunuz?  

11.Öğrenci, veli ve öğretmenlerden gelen dilek, öneri ve şikayetleri nasıl değerlendiriyorsunuz 

12.Gelecek için nasıl bir Nene Hatun İlkokulu hayal ediyorsunuz? 

 

İfade etmek istediğiniz başka görüş ve öneriniz varsa dinleyebilirim. 

Teşekkür ederim. 
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EK 12. İÇ ÇEVRE ANALİZİ SONUÇLARI 

 

  

1)Öğrenci devamsızlık oranları                                                                                             %3 

2)Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları                                                          17 kişi 

3)Sınıfını doğrudan geçen öğrenci sayıları                                                                             1320 

4)Yıl içinde sağlık raporuyla devamsızlık yapan öğrenci sayıları                                            200 

5)Bir üst öğrenim kurumuna yerleştirilen öğrenci sayları                                                  270 

6)Öğrencilerden gelen dilek/öneri sayıları                                                                               120 

7)Öğrenciden gelen şikayet sayıları                                                                                         45 

8) Okulda kaza geçiren öğrenci sayıları                                                                                   12 

9)Öğrencilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel, sportif etkinliklerin sayıları                        25 

10)Bu etkinliklere katılım oranı                                                                                                %45 

11)Öğrencilerin öğrenci memnuniyeti anketine   cevap verme oranları                                %50     

12Okulun başarısından dolayı yerel ve genel basında yer alma durumu                                  2 

13) Başka okullardan nakil gelen öğrenci sayısı                                                                      151  

14)Başka okullara nakil giden öğrenci sayısı                                                                           150                           

  

 

  

 

1)Veliden gelen/dilek öneri sayısı                                                                                             45 

2)Veliden gelen şikayet sayıları                                                                                                 12 

3)Veli memnuniyet anketine cevap oranları                                                                              %47,1 

4)Okul-Aile işbirliğinin sağladığı kurul ve komisyon çalışmalarına katılım oranları                  %47 

5)Okul veli ilişkileri sebebiyle yerel  ve genel basında yer alma oranları                                  0                     

 

 

 

  

 

 

 

 

Tablo 73.  İç Çevre Analizi Göstergeleri (Öğrenciye Göre) 

Tablo 74. İç Çevre Analizi Sonuçları (Veliye Göre) 
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1)İyileştirme ekiplerine çalışanların katılım oranları                                                                           %80                                                                           

2)Öneri sistemlerine katılım oranları                                                                                                  %90 

3)Çalışanların dile getirdiği şikayet sayıları                                                                                             8                                                                                                                                                    

4)Eğitim ve gelişme düzeyleri                                                                        2 Yüksek Lisans /1 Doktora                                                                             

5)Kişi başına hizmet içi eğitim miktarı (yıllık kişi başına kaç saat)                                              30 saat 

6)Çalışan memnuniyeti anketine katılım oranı                                                                               %78,8                                                                            

7)Devamsızlık ve hastalık raporları sayısı                                                                                            56  

8)Okuldan ayrılmak isteyen personel sayısı                                                                                           2 

9)İdari amirce yapılan denetimlerde personel ile ilgili yapılan olumlu değerlendirme sayıları              50 

  

 Tablo 75. İç Çevre Analizi Sonuçları (Öğretmene Göre) 
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EK 13. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ SONUÇLARI 

 

 
 

DIŞ ÇEVRE ANALİZ GÖSTERGELERİ 
 

Sultanbeyli İlçesinde Bulunan İlkokulların 
 
1.Sayıları 
 
2.Kuruluş Yılları 
 
3.Bina Sayıları 
 
4.Derslik Sayıları 
 
5-Özel Eğitim Sınıfı Sayıları 
 
6.Anasınıfı Sayıları 
 
6.Fen Laboratuvarı Sayıları 
 
7.Yabancı Dil Laboratuvarı Sayıları 
 
8.Revir ve /veya Doktor Sayısı 
 
9.İdari İşler İçin Ayrılan Oda Sayısı 
 
10.Müzik Odası Sayıları 
 
11.Kütüphane 
 
12.Spor Salonu 
 
13.Konferans Salonu 
 
14.Rehberlik Servisi 
 
15.Konferans Salonu 
 
16.Çok Amaçlı Salon 
 
17.Öğrenci Sayıları 
 
18.Anasınıfı Öğretmeni Sayıları 
 
19-Özel Eğitim Sınıfı Öğretmenleri 
 
20-Sınıf Öğretmeni Sayıları 
 
21-Branş Öğretmeni Sayıları 
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Okul Adı Öğrenci Anasınıfı Sınıf Özel Branş 

 Sayısı Öğretmen Öğretmeni Eğitim Sınıfı Öğretmeni 

  Sayısı Sayısı 
Öğretmeni 

Sayısı Sayısı 

Ahmet Yesevi İ.O. 1583            4                36                 4               3 

Akşemsettin  İ.O. 861 4 20 1 3 

Battalgazi İ.O. 599 2 18 4 0 

Cumhuriyet İ.O.    1542 4 35 4 2 

Ç.Y.Türkan Tutumluer 
İ.O. 345            0 7 0 0 

Gölet İ.O 520            1                  15                 1 1 

Hasanpaşa İ.O. 2168            4 45 0 5 

İ.T.O Ş.E. Dursun Sıvaz 
İ.O. 2570 10 67  9 7 

Kaptanı Derya İ.O. 2264 0 15                  6                5 

Mehmet Akif Ersoy İ.O. 1465 3 35   0 1 

Mehmet Corcor İ.O. 741 1 18  0 0 

Mimar Sinan İ.O. 618 2 23 4 0 

Namık Kemal İ.O. 1173    4 27 4 1 

Nene Hatun İ.O. 1350            3 41              5             2 

Sultanbeyli Merkez İ.O. 2315  4 53 3 5 

Ş.Ö. Hamit Sütmen İ.O 1100            4 30 1 2 

TOKİ Adil İ.O.    1570           4 36 0 3 

Turgut Reis İ.O.    2142      4 51 4 3 

Yaşar Paşalı İ.O.    2039 3 36 0 2 

Yıldırım Beyazıt İ.O.     634 1 7 2 0 

Zübeyde Hanım İ.O.    1868  6 52 4 4 

       

Tablo 76.Sultanbeyli İlçesindeki Okullarda bulunan Öğrenci, Anasınıfı Öğretmen, Özel Eğitim Sınıfı 

Öğretmen ve Branş Öğretmen Sayıları 
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OKUL ADI KURULUŞ YILI BİNA SAYISI 
DERSLİK 

SAYISI ANASNIFI 
          SAYISI 

Ahmet Yesevi  İ.O         1993 1 26             2 

Akşemsettin  İ.O.          2000               1 26 2 

Battalgazi İ.O          2004              1 26 2 

Cumhuriyet İ.O.          1996              1 36 2 

Ç.Y.Türkan Tutumluer İ.O          1996              1 12 0 

Gölet İlkokulu    2004 1 16             1 

Hasanpaşa İlkokulu          2006             1 23             2 

İ.T.O Şehit Er Dursun Sıvaz 
İ.O.          1996             1 51             2  

Kaptanı Derya İ.O          1996             1 34             2 

Mehmet Akif Ersoy İ.O          1993             1 23             2 

Mehmet Corcor İ.O          2010             1 27             2 

Mimar Sinan İ.O          1996             1 22             2 

Namık Kemal İ.O          1997             1 32 2 

Nene Hatun İ.O 1993 1 26            2 

Sultanbeyli Merkez İ.O          1957             1 30            2 

Ş.Ö.Hamit Sütmen İ.O  1993             1 36             4 

TOKİ Adil İ.O          2012             1 37 4 

Turgut Reis İ.O 1993             1 30 2 

Yaşar Paşalı İ.O          2000             1 31             3 

Yıldırım Beyazıt İ.O 2010             1 44 1 

Zübeyde Hanım İ.O          2000             1 31             3 
     

Tablo 77.Sultanbeyli ilçesinde Bulunan Okulların Kuruluş Yılları, Bina ve Derslik Sayıları ve Anasınıfı 

Durumları 
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OKUL ADI Fen Lab. Bilgisayar Lab. 
Yabancı Dil 

Lab. 
İdari İşler 

Odası Revir Sayısı 
      

Ahmet Yesevi İ.O 0 0          0 3 0 

Akşemsettin İ.O. 0 1          0 4 0 

Battalgazi İ.O 1 1          0 4 0 

Cumhuriyet İ.O. 1 1          0 
               
4  0 

Ç.Y.Türkan Tutumluer İ.O 1 0          0 2 0 

Gölet İlkokulu        0 0          0 2                  0 

Hasanpaşa İlkokulu 1 1          0 3 0 

İ.T.O Şehit Er Dursun Sıvaz 
İ.O. 2 0          0 5 0 

Kaptanı Derya İ.O 1 1          0 4 0 

Mehmet Akif Ersoy İ.O 0 0          0 3 0 

Mehmet Corcor İ.O        0 0          0 4                 0 

Mimar Sinan İ.O 2 1          0 3   0 

Namık Kemal İ.O 1 1          0 4 0 

Nene Hatun İ.O 1 0          0 4 0 

Sultanbeyli Merkez İ.O        1 0          0  4                 0 

Ş.Ö.Hamit Sütmen İ.O 1 0          0 4                 0 

TOKİ Adil İ.O 0 0          0 4  0 

Turgut Reis İ.O 1 0          0 4  0 

Yaşar Paşalı İ.O 0 1          0 4 0 

Yıldırım Beyazıt İ.O 2 2          0 4 0 

Zübeyde Hanım İ.O 1 1          0 4 0 
     

Tablo 78.Sultanbeyli ilçesinde Bulunan Okulların Laboratuvar, İdari İşler ve Revir Odaları Sayıları 
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OKUL ADI KANTİN MÜZİK 
ODASI 

SPOR SALONU REHBERLİK 
SERVİSİ 

KÜTÜPHANE ÇOK 
AMAÇLI 
SALON 

TOPLANTI 
SALONU 

Ahmet Yesevi İ.O 1 0 0 1  1 0    0                      1 

Akşemsettin İ.O. 1 0 0 1 1 0 1 

Battalgazi İ.O 1 0 1 1 1 0 1 

Cumhuriyet İ.O. 1 0 0 1 1 0 1 

Ç.Y.Türkan Tutumluer İ.O 1 0 0 1 1 0 1 

Gölet İlkokulu 1 0 0 1 1 0 0 

Hasanpaşa İlkokulu 1 0 0 1 1 0 1 

İ.T.O Ş.E. Dursun Sıvaz İ.O. 1 0 0 2 0 0 1 

Kaptanı Derya İ.O 1 0 0 1 1 1 1 

Mehmet Akif Ersoy İ.O 1 0 0 1 1 0 1 

Mehmet Corcor İ.O 1 0 0 1 1 0 1 

Mimar Sinan İ.O 1 1 1 1 1 1 1 

Namık Kemal İ.O 1 0 0 1 1 0 1 

Nene Hatun İ.O 1 0 0 1 1 1 1 

Sultanbeyli Merkez İ.O 1 0 0 2 1 0 1 

Ş.Ö.Hamit Sütmen İ.O 1 1 1 1 1 1 1 

TOKİ Adil İ.O 1 0 1 2 1 0 1 

Turgut Reis İ.O 1 0 0 1 1 1 1 

Yaşar Paşalı İ.O 1 0 0 1 1 0 1 

Yıldırım Beyazıt İ.O 1 0 0 1 1 0 1 

Zübeyde Hanım İ.O 1 0 0 1 1 0 1 
        

Tablo 79. Sultanbeyli ilçesinde Bulunan Okulların Kantin, Müzik Odası, Spor Salonu, Rehberlik 

Servisi, Kütüphane, Çok Amaçlı Salon, Toplantı Salonu Sayıları 
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EK 14. ÖĞRENCİ VERİ TOPLAMA ARACI SONUÇLARI 

 

 

SORULAR     KESİNLİKLE 
KATILMIYORUM 
     f               % 

KATILMIYORUM 
 
    f                   % 

KARARSIZIM 
 
    f                % 

KATILIYORUM 
 
    f              % 

  KESİNLİKLE 
KATILIYORUM 
f                     % 

ULAŞABİLİRLİK VE İLETİŞİM  
1-Öğretmenlerimle ihtiyaç 
duyduğumda rahatlıkla 
görüşebilirim. 

26 8,7 14 4,7 71 23,7 74 24,7 115 38,3 

2-Okul müdürü ile ihtiyaç 
duyduğumda rahatlıkla 
görüşebilirim. 

38 12,7 40 13,3 108 36 64 21,3 50 16,7 

3-Okul idaresine ihtiyaç 
duyduğumda rahatlıkla 
ulaşabilirim. 

37 12,3 43 14,3 78 26 69 23 73 24,3 

4-Okul kütüphanesinden yeterli 
düzeyde yararlanabiliyorum. 

28 9,3 26 8,7 51 17 58 19,3 78 26 

5-Okulun etkinlik sınıfından 
yeterince yararlanabiliyorum. 

57 19 33 11 59 19,7 73 24,3 78 26 

6-Okulun spor salonundan 
yeterince yararlanabiliyorum. 

72 24 35 11,7 71 23,7 60 20 62 20,7 

7-Okulun rehberlik servisinden 
yeterince yararlanabiliyorum. 

45 15 38 12,7 75 25 62 20,7 80 26,7 

8-Evimden okula ulaşım kolaydır. 33 11 20 6,7 57 19 59 19,7 131 43,7 
DİLEK ÖNERİ VE ŞİKAYETLER  

9-Öğretmenlerime ilettiğim 
sorunların çözümüne gayret 
gösterilir. 

28 9,3 14 4,7 64 21,3 66 22 128 42,7 

10-Okul yönetimine ilettiğim 
sorunların çözümüne gayret 
gösterilir. 

20 6,7 23 7,7 83 27,7 76 25,3 98 32,7 

11 -Okula ilettiğimiz öneri ve 
şikayetlerimize cevap verilir. 

37 12,3 19 6,3 73 24,3 68 22,7 103 34,3 

GÜVENİLİRLİK  
12-Okul yönetimine güvenirim. 32 10,7 13 4,3 39 13 67 22,3 149 49,7 
13-Öğretmenlerimiz güvenilir 
insanlardır. 

25 8,3 12 4 26 8,7 42 14 195 65 

GÜVENLİK  
14-Okulda kendimi güvende 
hissediyorum. 

27 9 20 6,7 32 10,7 76 25,3 145 48,3 

15-okulumuzda yeterli güvenlik 
önlemleri alınmaktadır. 

22 7,3 26 8,7 47 15,7 83 27,7 122 40,7 

16-Okul servisleri güvenlidir. 25 8,3 32 10,7 73 24,3 68 22,7 102 34 
KARARLARA KATILIM  

17-Okulda öğrencilerle ilgili alınan 
kararlarda bizlerin görüşleri alınır. 

41 13,7 27 9 76 25,3 49 16,3 106 35,3 

18-okul öğrenci kurulu öğrencileri 
temsil edebilmektedir.- 

20 6,7 31 10,3 89 29,7 66 22 94 31,3 

19- Sınıfta öğrencilerle ilgili 
alınacak kararlarda öğretmen  
bizim görüşümüzü alır.. 

25 8,3 20 6,7 56 18,7 67 22,3 132 44 

ÖĞRENCİ İŞLERİ  
20-Okulun öğrenci işlerinde güler 
yüzle karşılanırız. 

33 11 15 5 46 15,3 69 23 137 45,7 

21-Öğrenci işlerinde her türlü 
işlerimiz hızla yerine getirilir. 

25 8,3 36 12 69 23 68 22,7 102 34 

22-Okulda sağlık hizmetleri 
yeterlidir. 

35 11,7 23 7,7 68 22,7 74 24,7 100 33,3 

Tablo 80. Öğrenci Veri Toplama Aracı Sonuçları 
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EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 
(DERS PROGRAMLARI) 

 

23-Okulda edindiğim bilgilerin 
günlük hayatta ve/veya daha 
sonraki hayatımda işime 
yarayacağını düşünüyorum. 

28 9,3 21 7 43 14,3 61 20,3 147 49 

24-İşlenen konular benim 
anlayabileceğim düzeydedir. 

21 7 30 10 51 17 62 20,7 136 45,3 

25-Derslerin işlenişi için yeterli 
süre ayrılmıştır. 

31 10,3 26 8,7 54 18 69 23 120 40 

26-Derslerin içeriği benim ilgimi 
çekecek düzeyde düzenlenmiştir 

26 8,7 30 10 57 19 73 24,3 114 38 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 
(ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM 

VE TEKNİKLERİ) 

 

27-Dersler zevkli geçmektedir. 30 10 28 9,3 33 11 71 23,7 138 46 
28-Derslerin işlenişinde farklı 
yöntemler kullanılmaktadır 

25 8,3 29 9,7 67 22,3 67 22,3 112 37,3 

29-Bize öğrenme ve başarma 
fırsatı tanınmaktadır. 

18 6 23 7,7 40 13,3 84 28 135 45 

30-Öğrendiğimiz teorik bilgilerin 
(deneyler, projeler, ödevler vb. 
yöntemlerle) uygulaması da 
yapılmaktadır. 

26 8.7 22 7.3 64 21,3 75 25 113 37,7 

EĞİTİMÖĞRETİM FAALİYETLERİ 
(SINIF ATMOSFERİ) 

 

31-Anlamadığım bir şeyi 
öğretmenlerime rahatlıkla 
sorabiliyorum. 

32 10,7 27 9 45 15 63 21 133 44,3 

32-Sınıfta görüş ve önerilerimi 
rahatlıkla dile getirebiliyorum. 

30 10 19 6,3 68 22,7 70 23,3 113 37,7 

33-Hata yapmaktan 
korkmuyorum. 

47 15,7 38 12,7 56 18,7 64 21,3 95 31,7 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 
(DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ) 

 

34-Ders kitapları işlenen konuya 
uygun olarak seçilmiştir. 

34 11,3 16 5,3 54 18 59 19,7 137 45,7 

35-Derste konuya göre uygun 
araç ve gereçler kullanılmaktadır. 

25 8,3 25 8,3 36 12 63 21 151 50,3 

36-Sınıfta veya laboratuvarlarda 
yeterli araç-gereç bulunmaktadır. 

67 22,3 33 11 56 18,7 57 19 86 28,7 

37-Ders araç ve gereçlerini 
(bilgisayar, tepegöz, deney 
araçları vb.) kullanabiliyoruz. 

48 16 30 10 81 27 63 21 78 26 

DERS ARASI  
38-Ders araları(teneffüsler)zaman 
açısından yeterlidir. 

61 20.3 34 11,3 42 14 57 19 106 35,3 

39-Ders aralarında dinlenme 
imkanı buluyorum. 

58 19,3 29 9,7 53 17,7 59 19,7 101 33,7 

40-Ders aralarında ihtiyaçlarımı 
giderebiliyorum. 

63 21 26 8,7 43 14,3 69 23 99 33 

OKULUN FİZİKİ ORTAMI  
41-Okul binası ve diğer fiziki 
mekanlar (spor salonu, okul 
bahçesi vb.) yeterlidir. 

71 23,7 17 5,7 44 14,7 67 22,3 101 33,7 

42-Sınıfta rahatlıkla oturabiliyor, 
dersleri en iyi şekilde 
izleyebiliyorum. 

27 9 32 10,7 48 16 65 21,7 128 42,7 

43-Sınıflarımız ders işlemeye 
uygundur. 

26 8,7 20 6,7 43 14,3 77 25,7 134 44,7 

44-Okulumuzun masa, sandalye, sıra, 
mobilya, vb. eşyalarının yerleşim 
biçimi(ergonomi) güzeldir. 

24 8 30 10 60 20 71 23,7 115 38,3 

45-Okulun içi ve dışı temizdir. 28 9,3 50 16,7 69 23 65 21,7 88 29,3 
OKULUN KANTİN, YEMEKHANE 

VE YATAKHANELERİ (VARSA) 
 

46-Okulumuzun kantininde 
ihtiyaç duyduğum şeyleri 
bulabiliyorum. 

45 15 29 9,7 48 16 71 23,7 107 35,7 
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47-Okul kantininde görevli kişiler 
öğrenciye güler yüzlü ve nazik 

davranmaktadırlar. 

31 10,3 33 11 54 18 70 23,3 112 37,3 

48-Okul kantininde satılan 
malzemeler kaliteli ve 
güvenilirdir. 

47 15,7 30 10 92 30,7 65 21,7 66 22 

49-Okul kantininde satılan gıda 
ürünleri sağlıklıdır. 

47 15,7 43 14,3 101 33,7 56 18,7 53 17,7 

50-Okulun yemekhanesi temizdir. 43 14,3 30 10 69 23 68 22,7 90 30 
51-Yemekhanede çıkan yemekleri 
beğeniyorum. 

43 14,3 25 8,3 67 22,3 76 25,3 89 29,7 

52-Okulun yatakhanesi temiz, 
sağlıklı ve rahattır. 

66 22 29 9,7 94 31,3 42 14 69 23 

SOSYAL VE KÜLTÜREL VE 
SPORTİF FAALİYETLER 

 

53-Okulumuzda yeteri miktarda sosyal 
ve kültürel faaliyetler 

düzenlenmektedir. 

37 12,3 27 9 51 17 72 24 113 37,7 

54-Okulumuzda yeteri miktarda 
sportif faaliyetler 
düzenlenmektedir. 

46 15,3  37 12,3 66 22 65 21,7 86 28,7 

55-Düzenlenen bu faaliyetlere 
katılımda herkese fırsat 
tanınmaktadır. 

52 17,3 24 8 67 22,3 68 22,7 89 29,7 

56-Düzenlenen sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetleri beğeniyorum. 

26 8,7 27 9 61 20,3 67 22,3 119 39,7 

FİZİKİ KOL ÇALIŞMALARI  

57-okulda öğrenci istekleri ve 
yetenekleri esas alınarak 
eğitici kol ve bu kollara 
katılacak öğrenciler belirlenir. 

49 16,3 24 8 82 27,3 64 21,3 81 27 

58-Eğitici kol çalışmalarının 
faydalı olduğunu 
düşünüyorum. 

58 19,3 25 8,3 60 20 57 19 100 33,3 

59-Eğitici kol çalışmalarına 
severek katılıyorum. 

61 20,3 29 9,7 81 27 43 14,3 85 28,3 

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR  

60-Okulumuzda bayramlar 
neşe içinde kutlanmaktadır. 

34 11,3 26 8,7 40 13,3 58 19,3 142 47,3 

61-Okulumuzda yapılan belirli 
gün ve haftaların (Yeşilay 
Haftası, Trafik Haftası vb.) 
kutlamalarını beğenerek 
izliyorum. 

34 11,3 26 8,7 70 23,3 65 21,7 105 35 

DEĞERLENDİRME, ÖDÜL, 
TEŞEKKÜR VE TAKDİR 

BELGELERİ 

 

62-Öğrenci başarılarının 
değerlendirilmesinde  (Not 
verme, karne vb.) yapılırken 
objektif davranılır. 

30 10 18 6 56 18.7 78 26 118 39,3 

63-Hazırlanan sınav soruları 
ve yapılan değerlendirmeler 
öğrenci olarak bizlerin gerçek 
başarısını ölçmektedir. 

24 8 24 8 51 17 74 24,7 127 42,3 

64-Ödüllendirme objektif 
kriterlere göre yapılır. 

27 9 19 6,3 73 24,3 66 22 115 38,3 

OLUMLU DAVRANIŞ 
KAZANMA VE EĞİTİM 

 

65-Okulda Atatürk’ü ve diğer 
devlet büyüklerini daha iyi 
tanıdım ve onlara sevgim arttı. 

35 11,7 21 7 48 16 58 19,3 138 46 

66-Okulda öğrencilere milli ve 
manevi değerler 
kazandırılmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyetinin bir ferdi 
olmaktan gurur duyuyorum. 

32 10,7 21 7 46 15,3 68 22,7 133 44,3 

67-Okulda öğrencilere temel 
ahlaki değerler (doğruluk, 

dürüstlük, yardımseverlik vb.) 
kazandırılmaktadır. 

24 8 26 8,7 47 15,7 65 21,7 138 46 
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EK 15. ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ VERİ TOPLAMA ARACI SONUÇLARI 

SORULAR     KESİNLİKLE 
KATILMIYORUM 
     f              % 

KATILMIYORUM 
 
    f                  % 

KARARSIZIM 
 
    f               % 

KATILIYORUM 
 
    f                % 

  KESİNLİKLE 
KATILIYORUM 
f                  % 

KARİYER BELİRLEME  
1-Yöneticeler, çalışanların hizmet 
içi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak 
için kişi ve kuruluşlarla işbirliği 
yapar. 

0 0 3 6,5 5 10,9 23 50 15 32,6 

2-Çalıştığım okul bana kendimi 
geliştirme imkanı tanımaktadır. 

0 0 2 4,3 4 8,7 29 63 11 23,9 

3-Yöneticiler, çalışanların 
mesleklerinde gelişmeleri için 
destek verir. 

0 0 1 2,2 3 6,5 20 43,5 22 47,8 

İLETİŞİM  
4-Kurumdaki tüm duyurular 
çalışanlara zamanında iletilir. 

1 2,2 0 0 1 2,2 18 39,1 26 56,5 

5-Okulumuzda yapılan 
faaliyetlerde herkes birbirine 
yardımcı olur. 

2 4,3 2 4,3 4 8,7 20 43,5 18 39,1 

6-Okul yöneticileri ile sağlıklı 
iletişim kurabiliyorum. 

0 0 0 0 1 2,2 11 23,9 34 73,9 

7-Okulda, öğretmenler ile sağlıklı 
iletişim kurabiliyorum. 

0 0 0 0 2 4,3 18 39,1 26 56,5 

8-Okulumuza yeni gelen her 
çalışana okul hakkında tanıtıcı 
bilgi verilmektedir. 

0 0 2 4,3 12 26,1 15 32,6 17 37 

9-Okulda , diğer çalışanlar ile 
sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 

0 0 0 0 1 2,2 19 41,3 26 56,5 

YETKİLENDİRME (ÇALIŞANIN 
GÖREVİ İLE İLGİLİ GÜÇLÜ 
KILINMASI) 

 

10-Okulumuzun sorunlarının 
çözümünde inisiyatif kullanma 
olanağına sahibim. 

1 2,2 2 4,3 12 26,1 21 45,7 10 21,7 

11-Okulda işimle ilgili inisiyatif 
kullanma olanağına sahibim. 

0 0 1 2,2 4 8,7 23 50 18 39,1 

12-Okulda bilgi ve becerilerimi 
sergileme olanağına sahibim. 

0 0 0 0 0 0 24 52,2 22 47,8 

13-Okulda görev alanıma giren iş 
ve işlemlerin yürütülmesine 
liderlik yapma fırsatı 
tanınmaktadır. 

0 0 1 2,2 2 4,3 21 45,7 22 47,8 

14-Okulda işimle ilgili yeterli 
düzeyde yetki sahibiyim.  

0 0 1 2,2 1 ,2,2 24 52,2 20 43,5 

FIRSAT EŞİTLİĞİ  
15-Okulumuzda ,çalışanlar 
arasında her türlü fırsat eşitliği 
sağlanmaktadır. 

0 0 3 6,5 2 4,3 17 37 24 52,2 

16-Okulumuzda çalışanlara 
yaptıkları işlerde destek olunarak 
işlerini başarma fırsatı 
sağlanmaktadır. 

0 0 2 4,3 1 2,2 20 43,5 23 50 

KARARLARA KATILIM  
17-Okulumuzda çalışanlarla ilgili 
kararlar ,çalışanların katılımı ile 
demokratik bir şekilde alınır. 

0 0 0 0 4 8,7 23 50 19 41,3 

18-Okulda çalışanların dile 
getirdiği şikayet ve öneriler 
dikkate alınmaktadır. 

0 0 0 0 4 8,7 27 58,7 15 32,6 

 19-Okulumuzun kalite 
politikasını destekliyorum. 

0 0 0 0 2 4,3 19 41,3 25 54,3 

YÖNETİMDEN MEMNUNİYET  

Tablo 81. Öğretmen  ve Yönetici Veri Toplama Aracı Sonuçları 
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20-Yöneticilerimiz çalışanların 
görüşlerini dikkate almaktadır. 

0 0 0 0 2 4,3 23 50 21 45,7 

21-Yöneticilerimiz işinin 
gerektirdiği yeterliliğe sahiptir. 

0 0 0 0 2 4,3 19 41,3 25 54,3 

22-Yöneticilerimiz insan ilişkilerine 
önem vermektedir. 

0 0 0 0 1 2,2 18 39,1 27 58,7 

23-Yöneticilerimiz, yaratıcı ve 
yenilikçi düşüncelerin üretilmesini 
teşvik etmektedir. 

0 0 0 0 2 4,3 23 50 21 45,7 

24-Okulda üstlerim liderlik 
davranışları sergilemektedir. 

0 0 1 2,2 5 10,9 19 41,3 21 45,7 

25-Yöneticilerimiz,teknolojik 
gelişmeleri takip etmektedir. 

0 0 0 0 6 13 20 43,5 20 43,5 

TAKDİR TANIMA SİSTEMİ  
26-Okul yöneticisi iyi performans 
gösteren personeli(veya ekibi) 
aylıkla ödül, takdir ,teşekkür vs. ile 
ödüllendirir. 

1 2,2 2 4,3 10 21,7 17 37 16 34,8 

27-Yöneticiler iyi performans 
gösteren personeli ekibi, 
öğretmenler kurulu 
toplantılarında ,törenlerde vb. 
duyurarak takdir eder 

1 2,2 3 6,5 5 10,9 18 39,1 19 41,3 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME  
28-Yöneticinin çalışanları 
değerlendirirken kullandığı 
kriterler çalışanlara duyurulur. 

1 2,2 2 4,3 7 15,2 24 52,2 12 26,1 

29-Yöneticiler çalışanların 
performansını etkileyen sebepleri 
araştırmaktadır. 

1 2,2 5 10,9 16 34,8 17 37 7 15,2 

30-Okulumuz çalışanları için 
hedefler belirlenmekte ve 
hedeflere ilişkin performansları 
değerlendirilmektedir. 

1 2,2 2 4,3 13 28,3 21 45,7 9 19,6 

31-Bireysel performans 
değerlendirmesi adil, tarafsız ve 
objektif olarak yapılmaktadır. 

2 4,3 1 2,2 6 13 24 52,2 13 28,3 

32-Her türlü ödüllendirme ve 
terfilerde bireysel performans 
değerlendirme sonuçları esas 
alınmaktadır. 

1 2,2 1 2,2 10 21,7 22 41,8 12 26,1 

33-Yöneticiler, çalışanların 
performanslarını yükseltmek için 
gerekli önlemleri alır. 

1 2,2 1 2,2 8 17,4 23 50 13 28,3 

OKULUN VİZYON MİSYON VE 
DEĞERLERİNE İLİŞKİN 
ALGILAMALAR 

 

34-Okulumuzun değerleri, 
misyonu, vizyonu, politika  ve 
stratejisi tüm çalışanların 
katılımıyla birlikte 
belirlenmektedir. 

1 2,2 3 6,5 7 15,2 20 43,5 15 32,6 

35- Okulumuzun değerleri, 
misyonu, vizyonu, politika ve 
stratejilerini biliyorum. 

0 0 2 4,3 7 15,2 21 45,7 16 34,8 

36-Okulumuzun değerlerini, 
misyonu, vizyonu, politika ve 
stratejilerini benimsiyorum. 

0 0 2 4,3 6 13 21 45,7 17 37 

DESTEK  
37-Yöneticilerimiz okulda birlikte 
çalışmayı (takım çalışmasını) 
destekler. 

0 0 2 4,3 1 2,2 19 41,3 24 52,2 

38-Yöneticilerimiz katıldıkları 
hizmeti-içi eğitim, konferans ve 
seminer sonuçlarını çalışanlarla 
paylaşırlar. 

0 0 4 8,7 5 10,9 16 34,8 21 45,7 

39-Yöneticiler, çalışanların değişim 
yaratacak fikirleri 
desteklenmektedir. 

0 0 1 2,2 4 8,7 21 45,7 20 43,5 
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40-Yöneticiler okul vizyonunu, 
stratejilerini, iyileştirmeye açık 
alanlarını vs. çalışanlarla paylaşır. 

0 0 1 2,2 4 8,7 20 43,5 21 45,7 

41-Yöneticiler, iyileştirme takım 
çalışmalarının önerilerini dikkate 
alarak iyileştirmeler yapar. 

0 0 4 8,7 2 4,3 21 45,7 19 41,3 

OKULDA BULUNAN ARAÇ GEREÇ  
42-Okul teknik araç ve gereç 
yönünden yeterli donanıma 
sahiptir. 

3 6,5 8 17,4 11 23,9 17 37 7 15,2 

43-Okulumuz çalışanlarına 
internet, bilgisayar ,fotokopi vb 
teknolojik imkanlar sunulmaktadır. 

0 0 8 17,4 4 8,7 20 43,5 14 30,4 

44-Okulda ihtiyaç duyduğum 
malzemeye zamanında 
ulaşabilirim.(spor malzemeleri, 
fotokopi vs. 

0 0 12 26,1 14 30,4 14 30,4 6 13 

45-Okulda çalışanlara, sınıflara 
/bürolara yapılan araç gereç 
dağıtımında eşitlik ilkesi uygulanır. 

0 0 2 4,3 7 15,2 23 50 14 30,4 

OKUL ORTAMI  
46-Kendimi okulun değerli bir 
üyesi olarak görürüm. 

0 0 3 6,5 2 4,3 19 41,3 22 47,8 

47-Okulda kendimi güvende 
hissederim. 

0 0 0 0 1 2,2 21 45,7 24 52,2 

48-Yaptığım işten zevk alıyorum ve 
işimi seviyorum. 

1 2,2 1 2,2 1 2,2 16 34,8 27 58,7 

49-Aldığım ücret yeterlidir. 9 19,6 8 17,4 3 6,5 18 39,1 8 17,4 
50-Okul yönetiminden 
memnunum. 

0 0 0 0 1 2,2 14 30,4 31 67,4 

51-Yöneticilerin sergilediği tutum 
ve davranışlar, çalışanları motive 
edici yöndedir. 

0 0 1 2,2 1 2,2 18 39,1 26 56,5 

ÖĞRETMENE OKUL TARAFINDAN 
SAĞLANMASI GEREKEN 
HİZMETLER 

 

52-Çalışanlara yönelik sosyal ve 
kültürel faaliyetler düzenlenir. 

1 2,2 7 15,2 10 21,7 18 39,1 10 21,7 

53-Okulda düzenlenen sosyal ve 
kültürel faaliyetlere severek 
katılmaktayım. 

0 0 6 13 6 13 24 52,2 10 21,7 

GENEL MEMNUNİYET  
54-Okulumuz genel toplum 
üzerinde olumlu etkiye sahiptir. 

0 0 2 4,3 0 0 22 47,8 22 47,8 

55-Çalışanlar kendilerini okulda 
güvende hissetmektedirler. 

0 0 0 0 2 4,3 21 45,7 23 50 

56-Çalışanlar hastalandıklarında 
okul yönetimince gerekli kolaylık 
sağlanmaktadır. 

0 0 0 0 0 0 10 21,7 36 78,3 

57-Okulun yönetim sisteminden 
memnuniyet duyulmaktadır. 

0 0 0 0 2 4,3 14 30,4 30 65,2 

58-Çalışanlar okulun yönetim 
süreçlerine etkin biçimde 
katılmaktadırlar. 

0 0 1 2,2 5 10,9 18 39,1 22 47,8 

59-Okulumuzda, çalışanların 
mezun oldukları alanlar dikkate 
alınmakta yapılacak işlerde 
bundan yararlanılmaktadır. 

0 0 1 2,2 10 21,7 18 39,1 17 37 

60-Okulumuz çalışanlarına 
öğretmenler odası, sigara içme 
odası, temiz ve bakımlı tuvaletler, 
çay vb. içecek maddeleri içebilme 
ortamı vb. imkanlar 
sunulmaktadır. 

0 0 0 0 1 2,2 25 54,3 20 43,5 

61-Okulumuzun bir web sayfası 
bulunmakta ve bu sayfada 
çalışanlar tanıtılmaktadır. 

0 0 2 4,3 3 6,5 19 41,3 22 47,8 

62-Okul çalışanlara maaş ve maaş dışı 
ödemeleri zamanında yapılmaktadır. 

0 0 0 0 5 10,9 19 41,3 22 47,8 
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EK 16.VELİ VERİ TOPLAMA ARACI SONUÇLARI 

 

SORULAR     KESİNLİKLE 
KATILMIYORUM 
     f                % 

KATILMIYORUM 
 
    f                  % 

KARARSIZIM 
 
    f              % 

KATILIYORUM 
 
    f                  % 

  KESİNLİKLE 
KATILIYORUM 
f                    % 

ULAŞABİLİRLİK VE İLETİŞİM  
1-Öğretmenlere ihtiyaç 
duyduğumda rahatlıkla ulaşabilir 
ve görüşebilirim 

4 1,4 6 2,1 6 2,1 84 29,7 183 64,7 

2-Okul müdürüne, 
yardımcılarına ve okul idaresine 
ihtiyaç duyduğum an rahatlıkla 
ulaşabilirim. 

8 2,8 7 2,5 21 7,4 114 40,3 133 47 

3-veli açısından bilinmesi 
gereken bilgiler zamanında 
açıklanır. 

4 1,4 8 2,8 17 6 112 39,6 142 50,2 

4-Okula telefon ettiğimde 
muhatap bulurum. 

5 1,8 11 3,9 36 12,7 116 41 115 40,6 

DİLEK ÖNERİ VE ŞİKÂYETLER  
5-Öğretmenlere ilettiğim 
sorunlar, dikkatle dinlenir ve 
sorunun çözümüne gayret 
gösterilir. 

5 1,8 6 2,1 14 4,9 95 33,6 163 57,6 

6-Okul yönetimine ilettiğim 
sorunlar dikkatle dinlenir ve 
sorunun çözümüne gayret 
gösterilir. 

6 2,1 6 2,1 43 15,2 123 43,5 105 37,1 

GÜVENİRLİK  
7-Okulun öğretmenlerine her 
zaman güvenirim. 

5 1,8 2 0,7 17 6 90 31,8 169 59,7 

8-Okul müdürüne ve okul 
idaresine güvenirim. 

3 1,1 7 2,5 26 9,2 112 39,6 135 47,7 

9-Okulun diğer personeli 
(memur, hizmetli, sözleşmeli 
personel vb.) güvenilirdir. 

7 2,5 10 3,5 69 24,4 109 38,5 88 31,1 

10-Okul yönetiminin öğrenciler 
ve okul ile ilgili aldığı kararlara 
güvenirim. 

1 0,4 8 2,8 33 11,7 134 47,3 107 37,8 

GÜVENLİK  
11-Okulda yeterli güvenlik 
önlemleri alınmaktadır. 

9 3,2 15 5,3 55 19,4 105 37,1 99 35 

12-Okul servisleri güvenlidir. 41 14,5 16 5,7 79 27,9 80 28,3 67 23,7 
KARARLARA KATILIM  

13-Okulda karar alınırken veli 
görüşleri de dikkate alınır. 

9 3,2 25 8,8 70 24,7 98 34,6 81 28,6 

14-okul aile birliği velileri temsil 
edebilmektedir. 

6 2,1 16 5,7 80 28,3 103 36,4 78 27,6 

15-Okul koruma derneği veli 
görüşlerini dikkate almaktadır. 

5 1,8 16 5,7 86 30,4 100 35,3 76 26,9 

16-Sınıfta öğrenciyi ilgilendiren 
konulara ilişkin alınacak 
kararlarda öğretmen bizim 
görüşümüzü alır. 

2 0,7 10 3,5 14 4,9 101 35,7 156 55,1 

17-Okulun vizyonunu biliyor ve 
paylaşıyorum. 

4 1,4 15 5,3 56 19,8 110 38,9 98 34,6 

ÖĞRENCİ İŞLERİ  
18-Okulun öğrenci işlerinde 
güler yüzle karşılanırız. 

5 1,8 10 3,5 34 12 127 44,9 107 37,8 

19-Okulda öğrenci sağlık sorunu 
yaşadığında gerekli hassasiyet 
gösterilir. 

3 1,1 7 2,5 21 7,4 105 37,1 147 51,9 

20-Öğrenci kayıt kabul işlemleri 
gerektiğinde alınacak nakil, 

2 0,7 8 2,8 39 13,8 123 43,5 111 39,2 

Tablo 82.Veli Veri Toplama Aracı Sonuçları 
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öğrenci belgesi vb. belgeler 
zamanında düzenlenir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 
(DERS PROGRAMLARI) 

 

 

21-Okulda çocuklarımızın 
kazandığı bilgiler, günlük hayatta 
ve /veya daha sonraki öğrenim 
hayatında kullanabilecekleri 
niteliktedir. 

2 0,7 5 1,8 18 6,4 103 36,4 155 54,8 

22-İşlenen konular öğrencinin 
düzeyine uygundur. 

1 0,4 7 2,5 16 5,7 108 38,2 151 53,4 

23-Derslerin işlenişi için yeterli 
süre ayrılmıştır. 

1 0,4 8 2,8 12 4,2 118 41,7 144 50,9 

24-Derslerin içeriği öğrencinin 
ilgisini çekecek şekilde 
düzenlenmiştir. 

2 0,7 5 1,8 37 13,1 94 33,2 145 51,2 

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 
(ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM 

VE TEKNİKLERİ) 

 

25-Derslerin işlenişinde farklı 
yöntemler kullanılmaktadır. 

7 2,5 11 3,9 48 17 99 35 118 41,7 

26-Öğrencilere öğrenme ve 
başarma fırsatı tanınmaktadır. 

3 1,1 10 3,5 20 7,1 107 37,8 143 50,5 

27-Öğrenilen teorik bilgilerin 
(deneyler, projeler, ödevler vb.  
yöntemlerle) uygulaması da 
gösterilmektedir. 

4 1,4 10 3,5 38 13,4 111 39,2 120 42,4 

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 
(SINIF ATMOSFERİ) 

 

28-Çocuğumuz anlamadığı bir 
şeyi öğretmenine rahatlıkla 
sorabilmektedir. 

6 2,1 3 1,1 14 4,9 89 31,4 171 60,4 

29-Çocuğumuz sınıfta görüş ve 
önerilerini rahatlıkla dile 
getirebiliyor. 

3 1,1 8 2,8 19 6,7 99 35 154 54,4 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 
(DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ) 

 

30-Ders kitapları işlenen konuya 
uygun olarak seçilmiştir. 

5 1,8 6 2,1 21 7,4 112 39,6 139 49,1 

31-Derste konuya göre uygun 
araç ve gereçler 
kullanılmaktadır. 

4 1,4 4 1,4 25 8,8 112 39,6 138 48,8 

32-Sınıfta veya laboratuvarlarda 
yeterli araç gereç 
bulunmaktadır. 

55 19,4 9 3,2 68 24 78 27,6 73 25,8 

33-Var olan ders araç ve 
gereçleri aktif biçimde 
kullanılmaktadır. 

4 1,4 11 3,9 33 11,7 121 42,8 114 40,3 

DERS ARASI  
34-Ders araları(teneffüsler) 
zaman açısından yeterlidir. 

68 24 29 10,2 34 12 84 29,7 68 24 

35-Ders aralarında öğrenci 
dinlenme imkanı bulmaktadır. 

63 22,3 29 10,2 30 10,6 82 29 79 27,9 

36-Ders aralarında öğrenciler 
ihtiyacını giderebilmektedir. 

62 21,9 24 8,5 31 11 74 26,1 92 32,5 

OKULUN FİZİKİ ORTAMI           
37-Okulun binası ve diğer fiziki 
mekanlar yeterlidir. 

68 24 26 9,2 41 14,5 80 28,3 68 24 

38-Sınıflar ders işlemeye 
uygundur. 

3 1,1 8 2,8 20 7,1 119 42 133 47 

39-Okulda masa, sandalye, sıra, 
mobilya ve benzeri eşyanın 
yerleşim biçimi(ergonomi) 
güzeldir. 

5 1,8 11 3,9 27 9,5 117 41,3 123 43,5 

40-Okulun içi ve dışı temizdir. 6 2,1 11 3,9 36 12,7 98 34,6 132 46,6 
OKULUN VARSA KANTİN, 

YEMEKHANE VE 
YATAKHANELERİ 
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41-Okul kantininde satılan 
malzemeler kaliteli ve 
güvenilirdir. 

21 7,4 34 12 90 31,8 83 29,3 55 19,4 

42-Okul kantininde satılan gıda 
ürünleri sağlıklıdır. 

24 8,5 29 10,2 110 38,9 72 25,4 48 17 

43-Okulun yemekhanesi temiz 
ve yemekleri güzeldir. 

13 4,6 19 6,7 108 38,2 86 30,4 57 20,1 

44-Okulun yatakhanesi temiz, 
sağlıklı ve rahattır. 

14 4,9 17 6 106 37,5 85 30 61 21,6 

SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTİF 
FAALİYETLER 

 

 

45-Okulda yeterince sosyal ve 
kültürel faaliyetler 
düzenlenmektedir. 

11 3,9 18 6,4 63 22,3 92 32,1 99 35 

46-Okulda yeterince sportif 
faaliyetler düzenlenmektedir. 

51 18 22 7,8 61 21,6 79 27,9 70 24,7 

47-Düzenlenen bu faaliyetlere 
katılımda herkese fırsat 
tanınmaktadır. 

52 18,4 18 6,4 62 21,9 83 29,3 68 24 

48-Düzenlenen sosyal, kültürel 
ve sportif faaliyetleri 
beğeniyorum. 

10 3,5 15 5,3 67 23,7 102 36 89 31,4 

DEĞERLENDİRME, ÖDÜL, 
TEŞEKKÜR VE TAKDİR 

BELGELERİ 

 

49-Öğrenci başarıları 
değerlendirilirken (not verme, 
karne vb.) objektif kriterler 
geçerlidir. 

3 1,1 4 1,4 28 9,9 106 37,5 142 50,2 

50-Okulda her türlü 
ödüllendirme objektif kriterlere 
göre yapılır. 

2 0,7 10 3,5 45 15,9 105 37,1 121 42,8 

OLUMLU DAVRANIŞ KAZANMA 
VE EĞİTİM 

 

51-Çocuklarımız okulda, 
Atatürk’ü ve diğer devlet 
büyüklerini daha iyi 
tanımaktalar ve onlara sevgileri 
artmaktadır. 

4 1,4 4 1,4 17 6 112 39,6 146 51,6 

52-Çocuklarımız okulda milli ve 
manevi değerlerini 
öğrenebilmektedir. 

2 0,7 6 2,1 13 4,6 116 41 146 51,6 

53-Çocuklarımız okulda 
Cumhuriyetin temel niteliklerini 
tanımakta, Demokratik tutum ve 
davranışlar kazanmaktadırlar. 

3 1,1 9 3,2 12 4,2 120 42,4 139 49,1 

54-Çocuklarımız okulda temel 
ahlaki kuralları 
öğrenebilmektedir. 

3 1,1 7 2,5 12 4,2 111 39,2 150 53 

55-Okulda çocuklarımız olumlu 
bir kişilik kazanabilmektedirler. 

3 1,1 4 1,4 24 8,5 114 40,3 138 48,8 

56-Okulda öğrencilere yönelik 
yapılan rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık hizmetleri 
yeterlidir. 

8 2,8 16 5,7 62 21,9 95 33,6 102 36 

57-Çocuklarımızın gelişim süreci 
ile ilgili yeterli bilgi alabiliyoruz. 

8 2,8 11 3,9 26 9,2 111 39,2 127 44,9 
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