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OSMANİYE................................................... MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN CEVAPLANDIRILMASI İSTENEN SORULAR 

Not: Aşağıdaki sorular, ........................................ tarihleri arasında kurumunuzda müdür olarak görev yapan .............................nin 
faaliyetlerine ilişkin olup gereken arşiv araştırmaları ve diğer incelemeler yapılarak sorulara cevap verilmesi gerekmektedir. Verilecek 
cevaplara ilişkin belgeler- bu belgelerin hangi soruya ait olduğu belgenin üzerine yazılarak- mutlaka cevabınıza eklenmelidir. Herhangi bir 
belge saptanmaması halinde bu hususu da cevaplarınızda bildiriniz. 

.....................................................tarihleri arasında ; 

1- Kurumunuz çalışanlarının performans değerlendirmesi yapıldığına; (yapılmış ise) performansı yetersiz bulunan personeller 
hakkında performans yükseltici çalışmalar yapıldığına dair belgeler var mıdır? Var ise Müdürlüğümüze sununuz. 

2- Kurumunuzda çalışanlara yönelik performans değerlendirme sistemi oluşturulmuş mudur? Oluşturulmuş ise bu oluşuma kimler 
katkı sağlamıştır? Oluşturulan bu sisteme dair bütün evrakları sununuz. 

3- Kurumunuzda, yukarıda adı geçen müdürle birlikte çalışmış olan kişilere; adı geçen kişinin davranışları ile aldığı kararlar 
arasında uyum olup olmadığı, davranışları ile kararlarının tutarlı olup olmadığı hususunun sorularak verilen cevapları tutanak 
halinde Müdürlüğümüze gönderiniz. 

4- Kurumunuzda, yukarıda adı geçen müdürle birlikte çalışmış olan kişilere; adı geçen kişinin okul yönetimi hususunda alınan 
kararlarda ve uygulamalarda demokratik ilkelere uyup uymadığının; okul yönetimini demokratik bir çerçevede gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin sorularak verilen cevapları tutanak halinde Müdürlüğümüze gönderiniz. Ayrıca yapacağınız arşiv 
araştırmasında bu soruya cevap teşkil edilecek diğer belgeleri de Müdürlüğümüze gönderiniz. 

5- Kurumunuz arşiv kayıtlarının araştırılarak adı geçen müdürün, eğitim bölgesi müdürleri ve danışma kurulu toplantılarına 
katılıp katılmadığı yönündeki bu toplantı tutanaklarını Müdürlüğümüze sununuz. 

6- Adı geçen müdürün, okulun bütün mekanlarının güvenliğine yönelik aldığı tedbirleri ve başvuruları gösterir belgeleri 
Müdürlüğümüze sununuz. 

7- Adı geçen kişinin “Eğitim yönetimi ve denetimi” alanında bilimsel çalışmalarının olup olmadığına yönelik arşiv araştırması 
yapılarak araştırma sonucunu Müdürlüğümüze bildiriniz. 

8- Kurumunuzda, yukarıda adı geçen müdür birlikte çalışmış olan kişilere; adı geçen kişinin gerek çalışanlarla gerekse sivillerle 
olan görüşmelerinde ve toplantılarında gereksiz ve yersiz tartışmalara girip girmediği, konuşma üslubunun nasıl olduğu 
hususunun sorularak verilen cevapları tutanak halinde Müdürlüğümüze gönderiniz. 

9- Kurumunuzda adı geçen müdürün astlarına yetki devri yaptığını gösterir belgelerin olup olmadığına yönelik araştırma 
yapılarak sonucu Müdürlüğümüze bildiriniz. 
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10- Adı geçen müdürün kendini geliştirmeye yönelik çalışmalara katıldığına yönelik belgelerin bulunup bulunmadığı hususunu 
araştırarak sonucu Müdürlüğümüze bildiriniz. 

11- Arşiv araştırması yapılarak adı geçen müdürün; kurumu etkileyen olumlu ve olumsuz unsurların tespitini yaptığına, bunlara 
yönelik aldığı önlemlere ve bunların raporladığına ilişkin kayıtları Müdürlüğümüze gönderiniz. 

12- Kurumunuzda yukarıda belirtilen tarihler arasında  spor mekanları, toplantı salonları, sınıflar, laboratuvar, kütüphane vb. 
mekanları var mıdır? Bu alanların etkin ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığına yönelik  belgeleri Müdürlüğümüze 
gönderiniz. Ayrıca adı geçen kişi ile birlikte çalışanlara bu hususun sorularak elde edilen cevapları da Müdürlüğümüze 
gönderiniz. 

13- Kurumunuzda arşiv araştırması yapılarak personellere ve görevlilere yönelik performans değerlendirme kayıtlarını ve eğitim 
planlaması yapıldığını gösterir evrakları Müdürlüğümüze gönderiniz. 

14- Kurumunuzun adı geçen müdür yönetiminde olduğu süreçte ulusal (bölgesel veya il geneli olanlar buraya dahil değil) ve uluslar 
arası yarışmalara katılıp katılmadığına yönelik belgeleri Müdürlüğümüze gönderiniz. 

15- Adı geçen kişi tarafından; kurumunuzun vizyonu, misyonu, eğitim amaçları ve kurum içi başarı hedeflerini saptayıp bu 
hususlarda raporlama yapıp yapmadığına yönelik belgeleri Müdürlüğümüze gönderiniz. 

16- Okulunuz aile birliğinin toplantı ve karar defterlerinden, yukarıda belirtilen tarihler arasında yapılan bütün toplantı ve alınan 
kararlara ilişkin kısımlarını çoğaltıp onaylayarak Müdürlüğümüze gönderiniz. 

17- Adı geçen müdür ile birlikte çalışanlara MEBBİS, E-Okul vb. sistemlerin kurumunuzda, yukarıda belirtilen tarihler arasında 
etkin kullanıp kullanmadığı ve bu sistemlerin kendilerine etkin kullandırılıp kullandırılmadığı hususları sorularak verilen 
cevapları Müdürlüğümüze bildiriniz. 

18- Adı geçen müdürün milli ve dini bayramlara yönelik yaptığı çalışmaları gösterir evrakları Müdürlüğümüze gönderiniz.( 
Yukarıda belirtilen tarihler arasındaki bütün milli ve dini bayramlara yönelik faaliyet yapılmış ise sadece bir eğitim öğretim 
dönemine ilişkin kayıtların gönderilmesi yeterlidir.) 

19- Kurumunuzda, yukarıda adı geçen müdürle birlikte çalışmış olan kişilere; müdürün yaptığı görüşmelerde ve toplantılarda 
muhatabına karşı eleştiriye açık, dikkatli ve titiz olup olmadığının sorularak verilecek cevapları Müdürlüğümüze gönderiniz. 

20- Kurumunuzda, yukarıda adı geçen müdürle birlikte çalışmış olan kişilere; müdürün, yaşanılan olaylarda farklı görüş ve 
düşüncelere olumlu yaklaşıp yaklaşmadığı, iletişiminde samimi olup olmadığı ve iletişiminin güçlü olup olmadığı hususlarının 
sorularak verilecek cevapları tutanak halinde Müdürlüğümüze gönderiniz. 

21- Kurumunuzda, yukarıda adı geçen müdürle birlikte görev yapmış olan kişilere; müdürün, personelini değerlendirme 
hususlarında objektif, tutarlı, güvenilir olup olmadığının sorularak verilen cevapları Müdürlüğümüze gönderiniz. (Arşiv 
kayıtlarında adı geçen müdürün, çalışanlar hakkında performans değerlendirmesi yaptığına dair kayıt bulunamaz ise bu soruya 
cevap vermeyiniz.) 
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22- Arşiv araştırması yapılarak adı geçen müdürün döneminde; başkaca resmi kuruluşlarla işbirliği yapılarak okulun kalitesini 
arttıracak çalışmalar (konferans, etkinlik, yarışma vb. faaliyetler) yapıldığını gösterir belgeleri Müdürlüğümüze gönderiniz. 
(Eğitim kalitesini arttıracak faaliyetler olabileceği gibi kurumun çevreyle olan ilişkisini arttıracak çalışmalar da olabilir) 

23- Arşiv araştırması yapılarak ve adı geçen müdürle birlikte çalışanlara sorularak, adı geçen kişi tarafından eğitim çalışanlarının 
teşvik edilerek kurumun ulusal veya uluslar arası proje, sergi ve yarışmalara katılımının sağlanıp sağlanmadığını tespit ederek 
sonucu Müdürlüğümüze bildiriniz. 

24- Arşiv araştırması yapılarak adı geçen müdür tarafından kurumun akademik başarı düzeyinin tespit edildiğine, eğitim kalitesini 
arttırmaya yönelik çalışmalar yapıldığına dair belgeleri Müdürlüğümüze gönderiniz. 

25- Kurumunuzda, yukarıda adı geçen müdürle birlikte çalışmış olan kişilere; müdürün kurumun imkanlarını (laboratuvar, spor 
alanları, kütüphane vb) çevrenin hizmetine sunup sunmadıkları, sunmuş ise neler yapmış olduğu hususunun sorularak verilen 
cevabı Müdürlüğümüze gönderiniz. Ayrıca aynı konuya ilişkin arşiv araştırması yapılarak saptanacak kayıtları Müdürlüğümüze 
gönderiniz. 

26- Eğitim Kurumunuzun hijyen belgesi var mıdır? Var ise hangi tarihlidir? Adı geçen müdürün döneminde okulun tertip ve 
düzenini sağlayıp sağlamadığına yönelik tespitleriniz var mıdır? Okuldaki yönetimi şu anki müdürün devraldığı anda okulun 
bütün mekanlarının temizliğinin ve düzeninin(badana boya işlemleri, bütün mekanlardaki ekipmanların tertip ve düzeni, arşiv 
kayıtlarının tertip ve düzeni vb. hususların) tam olarak yapılıp yapılmadığı hususu tespit edilmiş midir? 

27-  Adı geçen kişinin müdürlük yaptığı dönemde ( özürü sebebiyle olabileceği gibi kültür farkı, başarısızlığı sebebiyle de olabilir) 
özel eğitim ihtiyacı duyan öğrencilere yönelik eğitim planı yapılmış mıdır? Ya da bu şekilde bir öğrencinin okula gelmesi 
ihtimaline binaen gelecekte uygulanmak üzere bu tarz bir özel eğitim planı oluşturulmuş mudur? 

28- Okulunuzdaki ekipmanların kullanım talimatnamesi var mıdır? Var ise hangi tarihlidir? Adı geçen müdürün zamanında bu 
ekipmanlara yönelik talimatnameler hazırlanmış mıdır? Belgeleriyle birlikte sununuz. 

29- Okulunuzda adı geçen müdür döneminde kullanılan kantin, yemekhane gibi yiyecek-içecek satılan yerler var mıdır? Var ise adı 
geçen müdürün döneminde bu bölgelerin hijyen ve gıda güvenliğini sağlayan denetim vb. çalışmalar yapılmış mıdır? Belgeleriyle 
birlikte sununuz. 

30- Adı geçen müdür döneminde, kurumda onarım, tamirat ve tadilat gerektirecek olaylar yaşanmış mıdır? (boya, badana, alçı 
dahil) Bu gibi hasarların giderilmesi için resmi ve sivil kuruluşlarla yazışma yapmış mıdır? Bu yazışmaları gönderiniz. 

31- Kayıtlarınızda adı geçen müdür tarafından, eğitim çalışanları ile birlikte hazırladığı rehberlik programı var mıdır? Bu program 
çerçevesinde yapılan faaliyetler var mıdır? Bu faaliyetlere ve faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin belgeleri Müdürlüğümüze 
gönderiniz. 

32- Adı geçen müdür tarafından, öğrencilerin başarısızlık sebeplerinin tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik raporlar var 
mıdır? Var ise Müdürlüğümüze gönderiniz. 
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33- Adı geçen Müdür tarafından; okulun, eğitimdeki değişime ayak uydurması amacıyla hangi çalışmalar yapılmıştır? Eğitimdeki ve 
teknolojideki değişim ve gelişimleri takip ederek kuruma uygulanmasını sağladığını gösterir çalışmaların olup olmadığını 
gösterir belgeleri gönderiniz.  

34- Arşiv araştırması yapılarak adı geçen müdürün, kendi döneminde birlikte görev yaptığı eğitim çalışanlarının yeteneklerini 
saptama ve geliştirmeye yönelik çalışmaları yaptığını gösterir raporların olup olmadığını tespit ediniz.  

35- Arşiv araştırması yapılarak adı geçen kişinin, okulun personel ihtiyacına yönelik yapmış olduğu yazışmaların olup olmadığı 
hususunun tespit edilmesi, yazışma var ise bu belgelerin müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 

36- Adı geçen müdürün, -aday memurluk eğitimi hariç olmak üzere- kurum çalışanlarına yönelik planlayıp uyguladığı hizmet içi 
eğitim veya rehberlik hizmetleri var mıdır? Belgelerini gönderiniz. 

37- Kurumunuzda, yukarıda adı geçen müdürle birlikte çalışmış olan kişilere, personellerin moralini yükseltici ve motive edici 
çalışmalar yapılıp yapılmadığı hususu sorularak verilen cevapları tutanak halinde müdürlüğümüze gönderiniz. Piknik, sanat 
faaliyetlerine katılma gibi etkinlikler var ise bunlara ilişkin belgeleri gönderiniz 

38- Kurumunuzda, yukarıda adı geçen müdürle birlikte çalışmış olan kişilere, adı geçen müdürün kurumdaki ast-üst ilişkisini nasıl 
kullandığı sorularak cevaplarını tutanak halinde Müdürlüğümüze gönderiniz. 

39- Adı geçen müdürün, görev yaptığı dönemlerde çalışan eğitim görevlilerine yönelik iş dağılımı yaptığını gösterir evrakları 
gönderiniz. 

40- Adı geçen müdür tarafından tutulan bir personel duyuru dosyası var mıdır? Gerekli tebliğler eksiksiz yapılmış mıdır? Belgeleri 
gönderiniz. 

41- Kurumunuzda, yukarıda adı geçen şahısla birlikte çalışmış olan kişilere, adı geçen müdürün kurum yönetiminde diğer 
görevlilerin fikirlerini alıp almadığı hususunun sorularak cevapları tutanak halinde gönderiniz. 

42- Arşiv araştırması yapılarak adı geçen müdürün, süreli-süresiz yayınları takip ettiği ve personele duyurduğuna dair kayıtları 
Müdürlüğümüze gönderiniz. (takip ettiği yayınları da gönderiniz. 

43- Kurumunuzda, yukarıda adı geçen müdürle birlikte çalışmış olan kişilere; adı geçen müdürün, iletişim halinde bulunduğu 
kişilerin sosyal farklılıklarını bilerek bunlara saygı duyup duymadığı, sosyal farklılıkları ( eğitim düzeyi, farklı kültürden gelme, 
din-dil ırk vb. farklılıklar) bulunan kişilere karşı nasıl davrandığının sorularak bunları tutanak halinde Müdürlüğümüze 
gönderiniz. 

44- Kurumunuzda, yukarıda adı geçen müdürle birlikte çalışmış olan öğretmenlere; adı geçen müdürün zümre toplantılarında-
kurul toplantılarında öğretmen ve öğrenci performanslarını tartışıp tartışmadıklarının sorularak cevaplarını gönderiniz. Ayrıca 
arşiv kayıtlarında yer alan okul kurul ve zümre toplantı tutanaklarını gönderiniz. 

45- Adı geçen müdürün görev yaptığı sürede okul müzik kulübü, spor kulübü ve resim kulübü kurulmuş mudur? Bunlar ne gibi 
faaliyetlerde bulunmuştur? 
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46- Adı geçen kişinin görev yaptığı sürede okulunuz hangi bilimsel projelere, olimpiyatlara; sosyal, kültürel, sportif, akademik 
etkinlikler ile ulusal ve uluslar arası projelere katılmıştır? Belgeleriyle birlikte açıklayınız. 

47- Adı geçen müdür, disiplin problemlerini çözmek için öğretmenler ve velilerle birlikte çalışmalar yapmış mıdır? Disiplin 
problemleri okulunuzda nasıl çözümlenmektedir? 

48- Arşiv araştırması yapılarak adı geçen müdürün, başarılı öğrencilerin ve öğretmenlerin etkili performanslarını takdir ederek 
onlara yönelik herhangi bir ödüllendirme işlemi yapılıp yapılmadığını bildiriniz. (Öğrencilere karne ile verilen takdir teşekkür 
belgeleri hariç) 

49- Arşiv araştırması yapılarak adı geçen müdürün, öğretmenlere yönelik memnuniyet anketi yapıp yapmadığını ve bu anket 
sonucuna göre analizler yapıp yapmadığını bildiriniz. 

50- Adı geçen müdür, öğretmenlerin materyal hazırlama ve geliştirme fırsatları sunmuş mudur? Sunmuşsa ne gibi imkanlar 
sağlamıştır? 

51- Adı geçen müdür tarafından, velileri ve aileleri kurum etkinliklerine katılmaya yönelik teşvikler ve talepler yapılmış mıdır? 
52- Okul aile birliği belgeleri incelenerek adı geçen müdür dönemindeki birlik kaynaklarının etkin kullanılıp kullanılmadığına 

yönelik belgeleri müdürlüğümüze gönderiniz. (Okul aile birliği gelirleri ve bunların nerelere harcandığı vb.) Okulun gelirleri ve 
giderleri TEFBİS sistemine zamanında kaydedilmiş midir? 

53- Okulunuzda kantin veya yemekhane var mıdır? Var ise işletilmesi hususunda hangi tarihte sözleşme imzalanmıştır? Kantin ve 
yemekhane işleticisi, kira bedelleriniz zamanında ödemekte midir? 

54- Adı geçen müdür tarafından velilere yönelik sosyal, akademik ve kültürel çalışmalar yapılmış mıdır? 
55- Adı geçen müdür tarafından velilerin hem öğrenci durumunu hem de kurumun aktiviteleri hakkında bilgi verilmesi yönünde 

çalışma yapılmış mıdır? 
56- Velilerin eğitim kurumunun yönetimine katılması yönünde adı geçen müdür tarafından ne gibi çalışmalar yapılmıştır?Velilere 

görüşlerini açıklama, tanımlama ve eleştirme fırsatı verilmekte midir? 
57- Adı geçen müdür ile birlikte çalışan öğretmenlere aşağıda yer alan soruları yönelterek cevaplarını Müdürlüğümüze gönderiniz: 

- Öğrencilere karşı davranışlarında saygı ve sevgi gösterir miydi?  

- Eğitim kurumunun imkanlarını öğrencilere açar mıydı? Bu imkan sağlama olayında okulun imkanlarını öğrencilere hangi 
süreçlerde kullandırırdı? (haftada bir gün vb.) 

- Öğrenciler arasında herhangi bir sebeple ayrımcılık yapmış mıdır? 

- Öğrencilere ulusal ve evrensel değerleri öğretmek için çalışma yapmış mıdır? 
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- Öğrencilerin eğitim kurumu yönetimine etkin katılımı sağlanmış mıdır? 

- Öğrencilere eleştiride bulunmak amacıyla gereken imkanlar sağlanmış mıdır?7- 

 

 

 


