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DAGITIM YERLERiNE 

25 .01.2017 tarih ve 70971832-663.99-E. 1028430 sayIll 2017 YIII ie;: Denetim 
Program I kapsammda " Okul Y oneticilerini Yeti~tirme Stireci" konusunda dam~manlIk 

faaIiyeti yilrtittilmektedir. 

Bu kapsamda Milli Egitim BakanlIgma baglI okul ve kurumlarda gorev yapan okul 
yoneticileri, ogretmenler, il milli egitim mtidtirlilkleri yoneticileri ile ogrenci ve/veya 
velilerin, okul yoneticilerinin yeti~tirilmesi silree;:lerini degerlendirebilmeleri ie;:in; Milli 
Egitim Bakanhgl anket program I E-Anket Moduli.i ilzerinden (http://anket.meb.gov.tr), "Okul 
Y oneticileri Yeterliliklerine ili~kin Mevcut Durum Degerlendirmesi" ve "Okul 
Y oneticilerinin Yeti~tirilmesi Stiree;:lerinin Degerlendirilmesi" anketleri eri~ime ae;:Ilml~tIr. 

"Okul Yoneticileri Yeterliliklerine ili~kin Mevcut Durum Degerlendirmesi" anketi, 
okul mudilrlerinin mesleki geli~im gereksinimlerinin belirlenmesine yonelik tam amae;:h bir 
ankettir. Egitim yoneticilerinin yeti~tirilmelerine ili~kin yontemler geli~tirmek amaclyla 
oncellikle yonetici yeterliIiklerine ili~kin mevcut algmm ole;:iimu ie;:in geli~tirilmi~tir. 

"Okul Yoneticilerinin Yeti~tirilmesi Silree;:lerinin Degerlendirilmesi" anketi de, okul 
miidilrlerinin mesleki geli~im gereksinimlerinin belirlenmesine yonelik tam amae;:lI bir 
ankettir. Bu ankette gudulen stratejik hedef, nitelikli yonetici kaynagma sahip olmak ie;:in 
stirekli mesleki geli~im suree;:lerinin jyile~tirilmesidir. 

Anketlerdeki onermelere ili~kin, ilkokul, ortaokul ve ortaogretim okullarmda gorev 
yapan ogretmenler, okul mudilrleri, okul mtidilr yardlmcllan ile il ve ile;:e milli egitim 
mudilrli.iklerinde gorev yapan kurum mudilrleri, ~ube mudiirleri, il ve ile;:e milli egitim 
mildiirJeri ile yardllTIcIlan ve ogrenci ve/veya velilerin her iki ankete katl!Imlannm 
saglanmasl ve onermelere ili~kin algIlanm puanlamak sureti ile derecelendirmeleri 
beklenmektedir. Okul yoneticiligi mefhumu ve yeti~tirilmesi uygulamalan ile ilgili 
onermelerden olu~an anketlerin sonue;:lan topiu olarak degerlendirileceginden, kimlik bilgileri 
girilmeyecektir. 

C;:ah~maIanmlzda degerlendirilmek ilzere kullamlacak anketin, 07 Mart 2018 ve 31 
Mart 2018 tarihleri arasmda ogretmen, yonetici ve diger ilgililer tarafmdan doldurulmasl 
hususunda belirtilen personelin bilgilendirilmesi ve anketin silresi ie;:inde doldurulmasl 
hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Osman KA$ 
ie;: Denete;:i 

Ek:(Anketler) 
1.0kul Yoneticileri Yeterliliklerine ili~kin Mevcut Durum Degerlendirmesi 
2.0kul Y oneticilerinin Yeti~tirilmesi Silree;:lerinin Degerlendirilmesi 
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