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MUĞLA ÖĞRETMENİYLE VE VELİSİYLE GÖRÜŞÜYOR 
PROJESİ 

 
 
PROJE KONUSU  
 

Okullardaki öğrencilerin eğitim-öğretim süresince karşılaştıkları sorunların tespit 
edilmesi, mevcut durumlarına ait memnuniyet düzeylerinden haberdar olunup çözüm 
üretilmesi ve iyi uygulamaların eğitim ortamlarına entegre edilmesi amacıyla hem öğrenci 
velileriyle hem de öğretmenlerle telefon görüşmesi yapılarak örnek uygulamaların taltif edilip; 
büyük bir aile olduğumuz duygusunu paydaşlarımıza hissettirilmesidir. 
 
PROJENİN ÖZETİ 
 

Eğitimde sorunları reddetmek, sorunlardan uzak durmaya çalışmak doğru bir yaklaşım 

değildir. Okul ve kurumlarda da sorunların güncel olarak tespit edilmesi ve çözüm yollarının 

bulunması, ihmal edilmemesi gereken çok önemli bir olgudur. Sorunların yerinde ve 

zamanında çözülmesinin yolu ise güçlü bir iletişimden geçmektedir. Ayrıca eğitimde iyi 

örneklerin taltif edilmesi de başarıyı ve niteliği artıracak mühim bir unsurdur. Bu proje; İlimize 

bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda yetişmesini sağlamak, 

çalışanların moral ve motivasyonunu artırmak, öğretmen ve veli ile iletişim kurmak maksadıyla 

hazırlanmıştır. Proje kapsamında; İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, İl 

Millî Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri günde 

en az 2, en çok 10 öğrenci velisi ve öğretmen ile; Okul Müdürleri ise sadece öğrenci velileriyle 

telefon görüşmesi yapacaktır. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından web tabanlı yazılım 

programıyla bir uygulama oluşturulacak; uygulamaya giriş yapılabilmesi için proje 

kapsamındaki tüm yöneticilere kullanıcı adıyla birlikte bir şifre verilecek; her kullanıcı, görevi 

(unvanı) ve görev yerine göre yetkilendirilecektir. Örneğin bir okul müdürü, yalnızca kendi 

okulunun öğrenci bilgilerine ya da bir ilçe millî eğitim müdürü sadece kendi ilçesinin öğrenci 

bilgilerine erişebilecek; hiçbir yönetici yetki/görev alanı dışındaki kayıtları göremeyecektir. 

Unvanı zikredilen yöneticiler, şahıslarına verilen kullanıcı adı ve şifreyle birlikte web tabanlı 

uygulamaya (sistem) giriş yaparak ekrandaki “öğrenci getir” veya “öğretmen getir” butonunu 

tıkladığında yetki alanı dâhilinde bulunan bir öğrencinin okul bilgileri ile veli telefon bilgisi ya 

da bir öğretmenin iletişim bilgileri rastlantısal bir şekilde ekrana gelecektir. İlgili Yönetici; orada 

kayıtlı olan veliyi telefonla arayarak kendini tanıtıp velinin okul, öğretmen ve öğrencisi ile ilgili 

düşüncelerini alacak, varsa sorunlarını ve memnuniyetlerini paylaşmasını isteyecektir. Yine 

aynı şekilde öğretmen ekranına girdiğinde iletişim bilgileriyle karşılaştığı öğretmeni telefonla 

arayarak kendini tanıtıp eğitim öğretimle ilgili varsa sorunlarını ve önerilerini paylaşmasını 

isteyecektir.  

Proje kapsamında sayılan ve görüşme yapan tüm yöneticiler, ekranın alt kısmında 

bulunan “sorun” ve “memnuniyet” alanlarından uygun olanı işaretleyerek görüşmelerden 

edindikleri bilgileri kategorilerine göre buraya kaydedecektir. Sorunlar, önce yetki alanına göre 

çözüme ulaştırılmaya çalışılacak, gerekirse bir üst makamla işbirliğine gidilecek ve süreç takip 



edilecektir. Proje kapsamındaki uygulama/sistem işleyiş şemasında bulunan tüm sıralı yetkili 

müdürler, takip-kontrol döngüsü içinde süreçten ve çözümden sorumlu olacaktır. Örneğin 

sorun; okul müdürlüğünün çözebileceği nitelikteyse okul müdürlüğü, ilçe millî eğitim 

müdürlüğünün çözebileceği nitelikteyse ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından çözülecek; 

işleyiş, teşkilat yapılanmasına göre dikey olarak devam edecektir. Veli, kurum çalışanlarıyla ve 

çalışanların yaptığı örnek uygulamalarla ilgili memnuniyet belirtmişse öğretmen veya 

yöneticinin adı-soyadı ile yapılan örnek çalışmaya ait açıklama bilgisi de sisteme işlenecektir. 

Vali, İl Millî Eğitim Müdürü ve İl Koordinatörü görüşmeler neticesinde oluşturulan tüm veri 

kayıtlarını; Kaymakam, İlçe Millî Eğitim Müdürü ve İlçe Koordinatörü de kendi ilçelerindeki 

görüşmeler neticesinde oluşturulan tüm veri kayıtlarını görebilecektir. Sisteme işlenen 

sorunların ne kadarına çözüm getirildiği, memnuniyet oranının ne düzeyde olduğu ve hangi 

sorunların çözüm için beklediği bilgileri ile bu bilgilere ait oranlar sistem tarafından 

raporlanacaktır. Ayrıca yapılan tüm görüşmeler ve kayıtlar analiz edilerek amaç ve hedeflere 

ulaşma düzeyi ölçülecektir.  

 
PROJEYİ HAZIRLAYAN KURUM  
 
Muğla İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
 
PROJENİN YASAL DAYANAĞI 
 
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 
Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2018 Yılı Performans Programı 
 
PROJENİN SÜRESİ  
 
2 yıl 
 
PROJENİN KAPSAMI  
 
Muğla’daki resmî ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim görmekte olan 
150.672 öğrenciyi ve yine bu okullarda görev yapan 11.918 öğretmeni kapsamaktadır.  
 
PROJENİN UYGULANACAĞI OKULLAR  
 
Muğla ilindeki resmî/özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler 
 
 
PAYDAŞ KURUMLAR 
 

 Muğla Büyükşehir Belediyesi 

 İlçe Belediyeleri 

 Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

 Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

 Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü  



PROJENİN GEREKÇESİ 
 
Millî Eğitim Temel Kanunu; eğitim-öğretim hizmetlerinin Devlet adına yürütülmesinden, 
gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığını dolayısıyla da eğitim yöneticilerini sorumlu 
tutmuştur. Öğrenci başarısının okulların yapısından veya sosyoekonomik şartlarından ziyade 
okul-aile iş birliği ile arttığı bilimsel verilerle ortaya konmuş bir gerçektir. “Muğla Öğretmeniyle 
ve Velisiyle Görüşüyor” projesi de yöneticilerin, öğretmenlerin ve velilerin sürekli iletişim 
hâlinde olmalarına, eğitim-öğretim sürecinin yapıcı ve çözüm odaklı bir şekilde yönetilmesine 
katkı sağlamak gerekçesiyle hazırlanmıştır. 
 
PROJENİN AMACI  
 
          Eğitim hayatımız boyunca devam eden bir süreçtir. Okul-Aile-Öğretmen üçlüsü eğitimin 

vazgeçilmez unsurlarıdır. Okul aile işbirliğinin olumlu bir şekilde sağlanmasında öğretmenlerin 

rolü büyüktür. Bunun sebebi ise öğretmenlerin, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre eğitim 

ortamlarını hazırlamalarıdır. (Gökçe, 2000) Eğitimin ailede başladığı gerçeğinden yola çıkarak 

şunu belirtmemiz gerekir ki etkin bir iletişimle okul-veli iş birliğinin canlı tutulmasının, eğitim 

kalitesininin artmasının ve öğrencilerimizin daha iyi koşullarda yetişmesinin önemi büyüktür. 

“Muğla Velisiyle Görüşüyor” projesi de bu bilinçle hareket edilerek ve Bakanlığımızın 

ehemmiyetle üzerinde durduğu “Öğrenciyle ilgili sorunların okul düzeyinde çözülmesi ilkesini 

esas alarak, eğitim sisteminin her kademesinde ailenin eğitim sürecine katkısını artıracak 

etkileşimli bir mekanizma oluşturulması” hedefi göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu 

projenin amacı; devletimizin 2023 hedefleri doğrultusunda eğitim kalitemizi yükseltmek; 

özellikle son yıllarda önemi daha da artan ve  eğitimde çok değerli bir rolü olan okul-veli iş 

birliğini daha etkili ve verimli hâle getirmek, farklı sebeplerle okula ulaşmakta sorun yaşayan 

velilerimizle sıcak bir iletişim kurmak, tüm velilerimize büyük bir aile olduğumuzu ve 

devletimizin daima yanlarında olduğunu hissettirerek onlarla bire bir ilgilenmek, 

öğrencilerimizin ailelerini daha yakından tanımak, ihtiyaç sahibi ailelere gereken desteği 

sağlamaya çalışmak, bireysel farklılıkları ve özel ihtiyaçları gözden kaçırmamak, 

öğretmenlerimizin yaşadığı sorunlardan haberdar olmak ve onların eğitim öğretimle ilgili 

görüşlerini almak, eğitim paydaşları arasında  iş birliği sağlamak, okullarımızda var olan veya 

oluşabilecek sorunları zamanında tespit edip süratle çözüm üreterek öğrenci, veli, öğretmen 

memnuniyet oranlarını artırmak ve öğretmen ile yöneticilerin yaptığı örnek çalışmaları 

ödüllendirerek başarılı ve mutlu eğitim ortamları  oluşturmaktır. 

PROJENİN HEDEFLERİ (KAZANIMLAR) 

1. Devletimizin 2023 hedefleri doğrultusunda eğitim kalitemizin artırılmasına katkı 
sağlamak 

2. Öğretmenlerimizle sürekli iletişim içinde olarak onların motivasyonlarını artırmak 
3. Eğitim öğretim faaliyetlerini yürütürken öğretmenleri karar verme süreçlerine azami 

derecede dâhil etmek  
4. Velilerimize devletimizin daima yanlarında olduğunu hissettirmek 

5. Okulların eğitim-öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak 
6. Okullarda ve okul çevrelerinde oluşabilecek sorunları doğmadan önlemek 



7. Eğitim paydaşları arasında dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve iş birliği yapma 
anlayışını güçlendirmek 

8. Paydaşların da katılımıyla oluşacak nitelikli "kurum kültürü" ve/veya “kurum iklimi” 
sayesinde problemlerin çözümünü kolaylaştırmak 

9. Karar verme süreçlerine geniş katılım sağlamak 
10. Kişilere ve kurumlara, kendilerine objektif bir gözle bakma imkânı sunmak 
11. Okul-veli ilişkilerini daha sağlıklı hâle getirmek 
12. Velinin eğitime desteğini sağlamak 
13. Öğrenciyi daha iyi tanımak, öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak 
14. Dezavantajlı koşullara sahip öğrencileri tespit etmek 
15. Farklı nedenlerle dezavantajlı duruma düşmüş ve maddi yeterlilikten yoksun ailelere -

ilgili paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde- destek olmak 
16. Zamanı kısıtlı olan ailelerin okula ve çocuğuna vakit ayırmasına yardımcı olmak 
17. Öğrencilerin okul içindeki davranış ve çalışmalarını takip etmek için iletişimi 

güçlendirmek suretiyle velilerin okulu ziyaret etme alışkanlığı kazanmasını sağlamak 
18. Örnek çalışma yapan yönetici ve öğretmenleri ödüllendirmek suretiyle performans ve 

motivasyonlarını artırarak kendilerini iyi hissetmelerini, daha tutkulu ve inanarak 
çalışmalarını sağlamak 

19. Okulun amaçları, eğitim ilkeleri ve eğitim faaliyetleri hakkında velileri aydınlatmak 
20. Öğrenci başarısının artırılması için velilerle iş birliği yapmak 
21. Öğrencilerin düzenli olarak okula devamlarını sağlamak 
22. Öğrencileri iyi bir vatandaş ve örnek insan olarak hayata hazır hâle getirebilmek 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

1. Sisteme işlenen verilerin istatistikleri  
2. Sistemden alınan raporlar 
3. İl-İlçe memnuniyet oranları 
4. Çözülen sorun oranları 
5. Bir önceki yıla oranla öğrenci başarı düzeylerinin ne kadar arttığı 
6. Bir önceki yıla göre dezavantajlı öğrencilere ve ailelere yapılan yardım sayısı 
7. Karar verme süreçlerine öğretmenlerin ve velilerin katılım oranının artıp artmadığına 

dair okullardan alınacak dönütler 
8. Yıllara göre sorunlarda artma ve azalma oranları (Proje 2 yıl süreli olduğu için  

karşılaştırma yapılabilecektir.) 
 
SORUMLULUKLAR 
 

 İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

1. Proje Yürütme Ekibi oluşturulması 

2. Proje onayının alınması ve ilgili kurumlara gönderilmesi 

3. Verilerin işleneceği web tabanlı uygulamanın oluşturulması 

4. Yetkilendirme yapılması 

5. Takip ve kontrol sistemi oluşturulması 

6. Proje için bir “il koordinatörü” belirlenmesi 

7. Projenin öğretmenlere ve velilere tanıtılması 



8. İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri tarafından 

her gün en az 2, en çok 10 öğretmen ve öğrenci velisiyle görüşülerek ulaşılan bilgilerin 

sisteme girilmesi 

9. İlçelerin çözemediği sorunların çözülmesi 

10. İl Millî Eğitim Müdürü tarafından sistemin raporlar bölümündeki sorun, çözüm, 

memnuniyet bilgilerinin dökümünün alınması ve ilçe millî eğitim müdürleriyle her ay 

değerlendirme toplantısı yapılması 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 
 

1. Proje için bir “ilçe koordinatörü” belirlenmesi 

2. Projenin öğretmenlere ve velilere tanıtılması 

3. İlçe Millî Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri tarafından her gün en az 2, en çok 10 

öğretmen ve öğrenci velisiyle görüşülerek ulaşılan bilgilerin sisteme girilmesi 

4. Sisteme işlenmiş verilerin günlük kontrolünün yapılması 

5. Okulların çözemediği sorunların çözülmesi 

6. Yetki dâhilindeki sorunların çözülmesi, gerekirse İl Millî Eğitim Müdürlüğüne 

bildirilmesi  

7. İlçe Millî Eğitim Müdürü tarafından sistemin raporlar bölümündeki sorun, çözüm, 

memnuniyet bilgilerinin dökümünün alınması ve okul müdürleriyle her ay 

değerlendirme toplantısı yapılması 

 Okul Müdürlükleri  
 

1. Projenin öğretmenlere ve velilere tanıtılması 
2. Okul Müdürü tarafından her gün en az 2, en çok 10 öğrenci velisiyle görüşülerek 

ulaşılan bilgilerin sisteme girilmesi  
3. Sisteme işlenmiş verilerin günlük kontrolünün yapılması 

4. Yetki dâhilindeki sorunların çözülmesi, gerekirse İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne 

bildirilmesi 

5. Okul Müdürü tarafından sistemin raporlar bölümündeki sorun, çözüm, 

memnuniyet bilgilerinin dökümünün alınarak müdür yardımcılarıyla ve 

öğretmenlerle bilgi paylaşımı toplantısı yapılması  

 Muğla Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeleri 
 
      Proje kapsamında, İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen yardıma muhtaç, 
dezavantajlı kesime mensup öğrencilerin ailelerine gerekli desteğin sağlanması 
 

 Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
 
       Proje kapsamında, İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen maddi durumu 
yetersiz öğrencilere yardımda bulunulması 
 
 



 Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 
 
       Proje kapsamında, İl-İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün bildireceği aile ve birey 
sorunlarının çözümüne destek olunması ve gerekli uzmanların görevlendirilmesi 
 

 Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

Özel kabiliyeti olan ancak onu geliştirecek imkâna sahip olmayan ya da boş 

zamanlarını verimli değerlendirme imkânı bulamayan öğrencilere destek olunması 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
 

Proje, performans göstergelerine ve sistemden alınan raporlara göre İl Milli Eğitim 
Müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından aylık ve yıllık periyotlarda izlenip 
değerlendirilecektir. 
 
AÇIKLAMALAR 
 

1. İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri, 
İlçe Millî Eğitim Müdürleri, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri günde en az 2, en çok 10 
öğrenci velisi ve öğretmen ile Okul Müdürleri ise sadece yukarıda belirtilen sayı kadar 
öğrenci velisiyle telefon görüşmesi yapacaktır.  

2. Yapılan görüşmelerde ulaşılan sorun bilgileri ya da memnuniyet bildiren durumlar 
günlük olarak sisteme işlenecektir. 

3. Her amir, sorumlu olduğu bir alt birim yöneticisinin/yöneticilerinin modülü aktif 
kullanıp kullanmadığını kontrol edecektir. 

4. Her amir, sorumlu olduğu bir alt birim yöneticisinin/yöneticilerinin sorunları çözüme 
kavuşturma noktasındaki durumunu kontrol edecektir. 

5. Memnuniyet oluşturan durumlar taltif edilecektir. 
6. Okullar, sistemin raporlar bölümünden okullarıyla ilgili sorun, çözüm, memnuniyet 

bilgilerinin dökümünü alacak ve okulun tüm idarecileri ile öğretmenlerinin katılımıyla 
her ay bilgi paylaşımı toplantısı yapacaktır. 

7. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından sistemin raporlar bölümünden sorun, 

çözüm, memnuniyet bilgilerinin dökümü alınacak ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri okul 

müdürleriyle, İl Millî Eğitim Müdürlüğü de İlçe Millî Eğitim Müdürleriyle her ay 

değerlendirme toplantısı yapacaktır. 

8. İşlemler www.muglaarge.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.  

 

PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

Her yıl yapılabilir. 

 

YÜRÜRLÜK 

 Onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

 



YÜRÜTME 

 

 “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür. 

 

İLETİŞİM 
 
Adres              : Emirbeyazıt Mahallesi, Baki Ünlü Cd. No:12, 48000 Menteşe/Muğla  
Web  :  (0252) 280 48 00 
E-posta : www.muglaarge.meb.gov.tr 
 

“MUĞLA ÖĞRETMENİYLE VE VELİSİYLE GÖRÜŞÜYOR” PROJESİ 
SORUN VE MEMNUNİYETE ERİŞİM,  ÇÖZÜM VE TALTİF 

YÜRÜTME KURULU 

1 İl Millî Eğitim Müdürü Pervin TÖRE 

2 İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Serap AKSEL 

3 13 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Görevlendirilecek 1 Şube Müdürü 

 
 

 
FAALİYET TAKVİMİ 

SIRA NO ETKİNLİK TARİH 

1 Proje yönetim kurulunun oluşturulması Ağustos 2018 

2 Proje onayının alınması Ağustos 2018 

3 Projenin ilçe müdürlüklerine ve okullara gönderilmesi Ağustos 2018 

4  Projenin yürütme kurulu tarafından değerlendirilmesi   Ağustos 2018 

5 Projenin program yazılımının yapılması 
Ağustos 2018 
Eylül 2018 

6 Bilgilendirme eğitiminin yapılması Eylül 2018 

7 Öğretmen ve veli görüşmelerinin başlatılması Ekim 2018 

8 İzleme – değerlendirme çalışmaları 
Ekim 2018 
Haziran 2019 

9 Aylık ara raporların alınması 
Her ayın son 
haftası 

https://www.google.com.tr/search?safe=active&rlz=1C1RLNS_trTR756TR757&q=mu%C4%9Fla+i%CC%87l+milli+e%C4%9Fitim+m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEi2MErOKyjQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBwY6Iuy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiez8GU4aPcAhVIL1AKHRhsApMQ6BMIpAEwEw
https://www.google.com.tr/search?q=mu%C4%9Fla+il+milli+e%C4%9Fitim+m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&rlz=1C1RLNS_trTR756TR757&oq=Mu%C4%9Fla+%C4%B0l+Miili+E%C4%9Fitim+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.12040j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.muglaarge.meb.gov.tr/

