
    

                   MUĞLA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

    “OKULLARIN GELİŞTİRİLMESİ” PROJESİ 

           UYGULAMA YÖNERGESİ 

 
 

 
    Projenin Adı 

 
 OKULLARIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

 

 
Projenin Konusu 

 

 
Eğitim  kurumlarına  saha  ziyaretleri  düzenleyerek  ve  denetimleri  yapılarak; 
gelişmelerinin  izlenmesi, eğitim  ihtiyaçlarının belirlenmesi,   eğitim kurumları arasında 
belirli  bir  standarttın  oluşturulması,  mevcut  kapasitelerinin  güçlendirilmesi,  eğitim 
niteliğinin arttırılması ve okul/kurumların etkin hale gelmesinin sağlanması 
 

 
 Proje Başkanı 

 

  
Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Celalettin EKİNCİ  
 

 

Proje 
Koordinatör 

Kurulu 
 

 
1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü/müdür yardımcısı  
2. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü  
3. Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü 
4. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü 
5. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü 
6. Kavaklıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü 
7. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü 
8. Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü 
9. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü 
10. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü 
11. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü 
12. Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü  
13. Ula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü 
14. Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR‐GE den sorumlu şube müdürü 
15. İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR‐GE Ekibinden proje koordinatörü  

 
 

   Proje Ekibi 
 

 
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
AR‐GE Birimi ‐ PEK Ekibi üyeleri; Gözde GÜRDAL, M. Özlem KAVURAN 

 

Projenin Yasal 
Dayanağı 

 
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim 
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (Resmi Gazete 13.01.2005/25699) 
 

 
Projenin 
Gerekçesi 

 

  
Bu proje  yönergesi;   08/05/2014  tarih  ve 1843555  sayılı  “AR‐GE Birimi Yönergesi” 
uyarınca  eğitimde  sorunları  giderme,  kaliteyi  artırma,  kapasite  geliştirme  amaçları 
doğrultusunda hazırlanmıştır. 
 

 

Projenin Amacı ve 
Hedefleri 

 

 
 Eğitim kurumlarına saha ziyaretleri gerçekleştirilerek; okulların eğitim  ihtiyaçlarını 

belirlemek, beklenti ve önerilerle ilgili görüş almak, 
 Sosyoekonomik düzeyi düşük  ve  yeterli  kaynağa  sahip olmayan  çevrede bulunan 

okulları tespit etmek, 
 



 Özellikle  düşük‐orta  başarı  düzeyine  sahip  okullarda,  eğitim  sisteminin  aksayan 
yanlarını tespit etmek, 

 Okulların  eğitim‐öğretim  alanındaki  gelişmelerini  izlemek,  planlı  değişim  ve 
dönüşümü sağlamak, 

  Okullarının eğitim standartlarını ve niteliğini yükseltmek, kalitesini geliştirmek,  
 Okullar arasında fiziki şartlar, akademik başarı, bilimsel çalışma, sosyal, kültürel ve 

sportif  faaliyetler  bakımından  farkı  en  aza  indirerek,  olabildiğince  eşit  şartlarda 
hizmet vermelerini sağlamak, 

 Okulun kapasitesini güçlendirecek koşulların oluşmasını sağlamak, 
 Okulun kendi durumuna uygun gelişim stratejileri uygulaması için rehberlik etmek, 
 Okullarla Milli Eğitim Müdürlükleri arasında iletişimi ve işbirliğini geliştirmek, 
 İyi bir okul iklimi oluşturulmasını sağlamak, 
 Okullarda demokratik bir yönetim anlayışının gelişmesine yardımcı olmak, amaç ve 

hedefleri doğrultusunda proje geliştirilmiştir. 
 

 
Projenin 

Uygulanacağı Yer 
 

 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi okul/kurumlar  
 

Proje Özeti 
 

       
Okulun  ihtiyaçlarının  belirlenmesi  için,  okulun  durumu  ile  ilgili  sağlıklı  verilerin 
toplanması ve yorumlanması, farklı grupların (yönetici, öğretmen, öğrenci, veli) ihtiyaç 
ve gereksinimlerinin  incelenmesi ancak okulların ziyaret edilmesi  ile mümkündür.   Bu 
maksat  ile  görevlendirilmiş;  İl Milli  Eğitim Müdürlüğünden  1 müdür  yardımcısı/şube 
müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 1 şube müdürü, Müdürlüğümüze bağlı tüm 
okul/kurumları  (İlçe Milli  Eğitim Müdürlükleri, Öğretmenevleri  ve  özel  okullar  hariç) 
ziyaret edeceklerdir. Önceden okul/kurumlara gönderilmiş olan Okul Denetim Formuna 
göre  mevcut  durum  tespit  edilecektir.  Ayrıca  denetimler  sırasında  okul/kurumun 
dışarıdan 4 cephe, öğretmenler odası, tuvalet, depo, arşiv, idari birim, kütüphane, spor 
salonu, atölyeler, kantin, okul girişlerinden okul ve bahçe, sınıf içinden bahçe, 1 sınıf, 1 
kız  ve  1  erkek  öğrencinin  okul  kıyafeti  ile,  varsa  özel  eğitim  sınıfı  ve  anasınıfının 
fotoğrafları çekilecek ve toplanan tüm veriler rapor haline getirilecektir. Bu çalışmanın 
sonucunda  okul/kurumların  mevcut  durumu  tespit  edilmiş,  ihtiyaçları  belirlenmiş, 
beklenti  ve  önerileri  alınmış  ve  okul/kurumların  gelişimleri  izlenmiş  olacaktır.  Proje 
sonucunda; toplanan veriler derinlemesine analiz edilerek; okul/kurumların değişim ve 
dönüşüm  süreçleri  gerçekleşecek,  eğitim  standartları  ve niteliği  yükseltilecek, okullar 
arasında  fiziki  şartlar,  akademik  başarı,  bilimsel  çalışma,  sosyal,  kültürel  ve  sportif 
faaliyetler  bakımından  farkı  en  aza  indirilerek,  Okul/kurumların  “etkin  okul”  haline 
gelmesi sağlanacaktır. 
 

Projenin Uygulama 
Adımları 

 

 
1) İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul denetim formunun hazırlanması, 
2)  İlçe Milli  Eğitim müdürlükleri  tarafından,  ilçedeki okul/kurumların  fiziki  yakınlıkları 
göz önünde bulundurularak 3’erli gruplara ayırması, 
3)  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri  tarafından oluşturulan grup  listelerinin  İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne gönderilmesi, 
4) İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli müdür yardımcıları, şube müdürleri ve İlçe Milli 
Eğitim  Müdürlüğünde  görevli  şube  müdürlerinin  grup  listelerine  göre  görev 
dağılımlarının yapılması, okul/kurumların paylaştırılması, 
5) Okul denetim formunun okul/kurumlara gönderilmesi, 
 
 



6) İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 1 görevli (Müdür yardımcısı veya şube müdürü) ve İlçe 
Milli  Eğitim  Müdürlüğünde  1  görevli  (şube  müdürü)  kişinin  okul/kurumları  ziyaret 
etmesi, okul denetim formuna göre denetimlerin gerçekleştirilmesi, 
7) Denetimler  sırasında okul/kurumun dışarıdan 4 cephe, öğretmenler odası,  tuvalet, 
depo,  arşiv,  idari  birim,  kütüphane,  spor  salonu,  atölyeler,  kantin,  okul  girişlerinden 
okul ve bahçe, sınıf içinden bahçe, 1 sınıf, 1 kız ve 1 erkek öğrenci okul kıyafeti ile, varsa 
özel  eğitim  sınıfı  ve  anasınıfının  fotoğraflarının  denetim  tarihinden  önce  okul/kurum 
yetkilileri  tarafından  çekilerek  denetim  günü  il  milli  eğitim  müdürlüğünden  gelen 
müdür yardımcısı veya şube müdürüne teslim edilmesi, 
8)Denetimi  yapılan  okul/kurumların  formlarının  ve  fotoğrafların  İl  Milli  Eğitim 
Müdürlüğü AR‐GE birimine ulaştırılması, 
9) Ar‐GE tarafından düzenlenen evrakların İl Milli Eğitim Müdürüne sunulması. 

 

 
Projenin Başlama 
ve Bitiş tarihi 

 

 
Proje2016‐2017 Eğitim‐Öğretim yılı içerisinde uygulanacaktır.  
 

Proje Sonuçları 

 
 Okulların eğitim‐öğretim ihtiyaçları belirlendi. 
 Okulların beklenti ve önerileriyle ilgili görüş alındı. 
 Düşük‐orta başarı düzeyine sahip okullarda, eğitim  sisteminin aksayan yanları 

tespit edildi 
 Okulların  eğitim‐öğretim  alanındaki  gelişmelerini  izlendi,  planlı  değişim  ve 

dönüşümü sağlandı. 
 Okulun kapasitesini güçlendirecek koşulların oluşması sağlandı. 
 Okulun  kendi  durumuna  uygun  gelişim  stratejileri  uygulaması  için  rehberlik 

edildi. 
 Okullarla Milli Eğitim Müdürlükleri arasında iletişim ve işbirliği geliştirildi. 
 Okullarda demokratik bir yönetim anlayışının gelişmesine yardımcı olundu. 

 

Proje Çıktıları 
 

 
1. Okul Denetim Formları  
2. Okul Fotoğrafları 
3. Okul Denetim Raporları 

 

 


