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GİRİŞ

Kurum yöneticileri (müdürler ve/veya müdür yar-
dımcıları) İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Progra-
mı’nı değerlendirmede çok kaynaktan veri toplamayı 
esas almalı ve değerlendirme süreçlerini iyi plan-
lamalıdır. İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Progra-
mı‘nı  değerlendirme planına bağlı olarak kurum 
yöneticilerinin değerlendirme süreci aşağıdaki gibi 
tasarlanmıştır. Yöneticilerin aşağıdaki adımları yap-

ması durumunda İlkokul Birinci Sınıf Uyum Progra-
mı’nın beklenen etkiyi yaratması mümkün olacak-
tır. Bu bakımdan yöneticiler öncelik sırasına göre 
verilen işlemleri yerine getirmelidir. Gerekli olduğu 
durumlarda bu işlemlere sırasına uygun olarak yeni 
işlemler eklemeli, kurumu için uygun olmadığını 
düşündükleri veya uygulanma olanağı görmedikleri 
işlemleri göz ardı etmelidirler.  

İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’nın işleyişinin 
sorumlusu okul/kurum yöneticisidir.
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Planlama

İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı değerlendirme sürecinin başlangıç ve 
bitiş tarihlerini belirleyiniz.

Gerekli görülüyorsa öğrencilerin ihtiyaç analizinin hangi tarihte yapılacağını belir-
leyiniz. Bu amaçla EKLER bölümündeki 1. test olan “İlkokul Birinci Sınıf Öğrenci 
Uyumunu Değerlendirme Ölçeği” kullanılabilir.  

İhtiyaç analizi uygulama sürecinde kimlerin görevli olduğunu (Okula Uyum Süreci 
Komisyonu) belirleyiniz.

Okul çalışanlarına Okula Uyum Programı’nı değerlendirme sürecinde kendilerin-
den neler beklendiği bilgisini veriniz.

Okul çalışanlarına Okula Uyum Programı’na yönelik çalışma sürecini değerlendir-
mede hangi araçları kullanacaklarını açıklayınız.

Okula Uyum Programı’nın değerlendirme sürecine ilişkin işleri kolaylaştıracak ön-
lemleri alınız.

1.

2.

3.

4.

55.

6.

İyi bir değerlendirme süreci, aşağıdaki işlemlerin ve görevlerin 
planlaması ile başarılabilir. 
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    Okula Uyum Programı’nın değerlendirmesine yö-
nelik uygulama sürecinin planlandığı şekilde sürdü-
rülüp sürdürülmediği kontrol edilmeli, aksaklıklar 
var ise anında müdahâle edilerek problemler erte-
lenmeden çözülmelidir. Aksi hâlde biriken sorun-
ların çözülmesi zorlaşacak değerlendirme süreci 
istenen sonuçları vermeyecektir. Diğer yandan okul 
yöneticilerinin Okula Uyum Programı’nın kalitesini 

kontrol etmeleri için çok sayıda ölçek eklerde ve-
rilmiştir. Bu ölçeklerden ne kadar çoğu kullanılırsa 
elde edilen bilgiler o derece doğru olacak ve Okula 
Uyum Programı’nın  kalitesi o ölçüde belirlenecektir. 
Okul yöneticilerinin kullan(a)madığı ölçekler olursa 
bu kılavuzda verilen ilgili maddeleri dikkate almaya-
bilirler.

Uygulama Süreci

Öğretmen, rehberlik öğretmeni ve velilerin doldurduğu öz değerlendirme 
formlarını kontrol edip eksik noktaları belirleyerek tamamlanması için ge-
rekli önlemleri alınız.

Okula Uyum Programı’nın uygulama süreci sonunda öğretmenlerden ön-
celikle “İlkokul Birinci Sınıf Öğrenci Uyumunu Değerlendirme Ölçeği”ni 
(Ek 1) doldurmalarını isteyiniz. Söz konusu ölçek ihtiyaç analizi amacıyla 
ön test olarak uygulandı ise ön test uygulama verileri ile süreç sonunda 
elde edilen verileri karşılaştırınız.

İlkokul birinci sınıf için hazırlanan Okula Uyum Programı’nın işleyişini önceden belirlenen 

planlamaya uygun olarak işleyip işlemediğini kontrol ediniz. Bu amaçla “İlkokul Birinci 

Sınıf Uyum Programı Uygulama Sürecine İlişkin Yönetici Öz Değerlendirme Formu”nu 

(Ek 3) işlerin aşamasına uygun olarak kullanınız.

Öğretmenlerden “İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı Uygulama Süreci-
ne İlişkin Öğretmen Öz Değerlendirme Formu”nu (Ek 4), rehber öğretmenlerden 
“İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı Uygulama Sürecine İlişkin Rehberlik 
Öğretmeni Öz Değerlendirme Formu”nu (Ek 5) ve velilerden/ebeveynlerden “İl-
kokul Birinci Sınıf Okul Uyum Programı Uygulama Sürecine İlişkin Veli/Ebeveyn 
Öz Değerlendirme Formu”nu (Ek 6) doldurmalarını isteyiniz.

Görevlendirilen çalışanların sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini kontrol 
ediniz.

1.

2.

3.

4.

5.
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Gerekli görüldüğünde ve mümkün olan durumlarda öğretmenlerden “İlkokul Birin-
ci Sınıf Okula Uyum Programı Kazanımları için Öğrenci Gözlem Formu Dereceleme 
Ölçeği”ni (Ek 2) süreçteki gözlemlerine dayanarak doldurmalarını isteyiniz.

“İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’na Yönelik Yönetici Memnuniyet 
Anketi”ni (Ek 7) kendiniz doldurunuz.

Yönetici yardımcılarından “İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’na Yö-
nelik Yönetici Memnuniyet Anketi”ni (Ek 7) doldurmalarını isteyiniz.

Öğretmenlerden “İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’na Yönelik Öğret-
men Memnuniyet Anketi”ni (Ek 8) doldurmalarını isteyiniz.

Rehberlik Öğretmenlerinden “İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’na 
Yönelik Rehberlik Öğretmeni Memnuniyet Anketi”ni (Ek 9) doldurmalarını 
isteyiniz.

Yönetici yardımcılarından veya öğretmenlerden “İlkokul Birinci Sınıf 
Okula Uyum Programı’na Yönelik Veli /Ebeveyn Memnuniyet Anketi”ni 
(10) ailelere uygulamasını isteyiniz.

İlkokul  birinci sınıf için hazırlanan Okula Uyum Programı’nı değerlen-
dirmelerin önceden belirlenen planlamaya uygun olarak işleyip işle-
mediğini kontrol etmek için “İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Progra-
mı Uygulama Sürecine İlişkin Yönetici Öz Değerlendirme Formu”nun 
(Ek 3) eksik kalan kısımlarını tamamlayınız.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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     Kurum yöneticilerinin İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’nı değerlendirmek için topladığı veri-
ler yöneticinin kendisi, yönetici yardımcıları veya yönetici tarafından görevlendirilen öğretmenler tarafından 
gerçekleştirilebilir.  Aşağıdaki adımlara uyularak elde edilen veriler analiz edilebilir.

Verilerin Analizi

İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı Uygulama Sürecine İlişkin Yönetici Öz Değerlendir-
me Formunu (Ek 3) yönergede verilen değerlendirme açıklamasına uygun olarak değerlendi-
riniz. 

Öğretmenlerin doldurarak size verdiği “İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı Uygulama 
Sürecine İlişkin Öğretmen Öz Değerlendirme Formunu (Ek 4) yönergede verilen değerlendir-
me açıklamasına uygun olarak değerlendiriniz.

Rehberlik öğretmenlerinin doldurarak size verdiği “İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı 
Uygulama Sürecine İlişkin Rehber Öğretmen Öz Değerlendirme formunu (Ek 5) yönergede ve-
rilen değerlendirme açıklamasına uygun olarak değerlendiriniz.

İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı Uygulama Sürecine İlişkin Veli/Ebeveyn Öz Değer-
lendirme Formunu (Ek 6) yönergede verilen değerlendirme açıklamasına uygun olarak değer-
lendiriniz.

İlkokul Birinci Sınıf Öğrenci Uyumunu Değerlendirme Ölçeğini (Ek 1) yönergede verilen değer-
lendirme açıklamasına uygun olarak değerlendiriniz.

İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı Kazanımları İçin Öğrenci Gözlem Formu Derecele-
me Ölçeğini (Ek 2) değerlendirme açıklamasına uygun olarak değerlendiriniz.

İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’na Yönelik Yönetici Memnuniyet Anketini (Ek 7) yö-
nergesinde verilen değerlendirme açıklamasına uygun olarak değerlendiriniz.

İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’na Yönelik Öğretmen Memnuniyet Anketini (Ek 8) 
yönergesinde verilen açıklamalara uygun olarak değerlendiriniz.

İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’na Yönelik Rehberlik Öğretmeni Memnuniyet Anke-
tini (Ek 9) yönergesinde verilen açıklamalara uygun olarak değerlendiriniz.

İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’na Yönelik Veli /Ebeveyn Memnuniyet Anketini (Ek 
10) yönergesinde verilen değerlendirme açıklamalarına uygun olarak değerlendiriniz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Verilerin analizinde yöneticilerin kolayca yapacakları ortalama alma 
ve yüzdeye dönüştürme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
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      Diğer yandan değerlendirme sonuçları İlkokul Birinci Sı-
nıf Okula Uyum Programı’nın farklı yönlerine (içerik, uygu-
lama, ölçme ve değerlendirme araçları vb.) ilişkin bilgiler 
verecek şekilde ve paydaşların görüş ve algılarını ayrı ayrı 
yansıtacak şekilde rapor edilecektir. 

Söz konusu rapor MEB, öğretmenler, ve-
liler, öğrenciler  ve uygun görülen diğer 
paydaşlarla paylaşılabilir. Kurum yöne-
ticileri, İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum 
Programı’na ilişkin değerlendirme sonuç-
larını yapılan işlemler, ulaşılan sonuçlar ve 
alınan kararları kapsayan bir rapor hâline 
getirerek uygun görülen paydaşlarla web 
ortamında paylaşabilirler.

Sürecin 
Raporlaştırılması

Değerlendirme 
Sonuçlarının Paylaşımı

Öğrencilerin kazanımlara erişim düzeylerinin her alt 
alanda ve genelde, % 60’tan yüksek olup olmadığını 
kontrol ederek raporlayınız. Düşük performansları 
ve gerekçelerini belirtiniz.

Yönetici, öğretmen ve velilerin öz değerlendirme sü-
recinde görevlerinin % 60 veya daha fazlasını yapıp 
yapmadığını kontrol ederek raporlayınız. Var ise ek-
sik bırakılan veya yerine getirilemeyen görevleri ve 
gerekçelerini belirtiniz.

Yönetici, öğretmen ve velilerin memnuniyet düzeyle-
rinin % 60 veya daha yüksek olup olmadığını kontrol 
ederek raporlayınız. Düşük memnuniyet düzeylerini 
ve gerekçelerini belirtiniz.

1.

2.

3.

4.

5.

Her bir ihtiyacında ve genel olarak öğrencilerin ih-
tiyaçlarının Uyum Programı sonunda veya dönem 
başındaki duruma göre önemli düzeyde karşılanıp 
karşılanmadığını kontrol ederek raporlayınız. Prog-
ram’ın ihtiyaçları karşılama düzeyi düşük bulunmuş-
sa bu durumun olası nedenlerini belirtiniz.

Her bir ölçekten elde edilen bulguları dikkate alarak 
Program’ın kalitesini değerlendiren sonuç bölümünü 
yazınız.

Yöneticiler, İlkokul Birinci Sınıf Okula 
Uyum Programı’na yönelik paydaşlardan 
gelen verilere ilişkin sonuçları öncelik-
le ayrı ayrı yorumlayacak ardından tüm 
bilgiler birleştirerek Program’ın genel 
değerlendirilmesini yapacaklardır.
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YÖNETİCİLERİN İLKOKUL BİRİNCİ 

SINIF UYUM PROGRAMI’NI 

DEĞERLENDİRMEDE 

KULLANABİLECEKLERİ ÖLÇME 

ARAÇLARI

EKLER
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Yönerge

İlkokul Birinci Sınıf Öğrenci 

Uyumunu Değerlendirme Ölçeği 
(Dereceleme Ölçeği)

1

      Bu gözlem formu öğrencilerin İlkokul Birinci Sınıf 
Okula Uyum Programı kapsamında uyum davranışla-
rını ne düzeyde kazanabildiğini belirlemek için geliş-
tirilmiştir. Bu ölçek formu, dereceleme ölçeği olarak 
hazırlanmıştır. Ölçekteki ifadeler ilkokul birinci sınıf-
taki öğrencilerden beklenen uyum göstergelerinden 
oluşmaktadır. Ölçekteki ifadeler uyum konusunda 
yapılan literatür çalışmaları, daha önceden uyum 
konusunda çalışan akademisyenlerin geliştirdiği 
ölçekler ve Uyum Programı geliştiren ekipteki alan 
uzmanlarının görüşlerinden yararlanılarak oluştu-
rulmuştur. 

    Ölçeği kullanırken uyuma ilişkin göstergelerin göz-
lenme sıklığını dikkate alarak doldurunuz. Ölçeğin 
uyum göstergelerine ilişkin dereceleme düzeyleri 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

     Bu form her bir göstergenin kazanılma düze-
yini dereceleme olanağı vermekle beraber uyum 
davranışlarının geniş bir örneklemini değerlendir-
me olanağı da vermektedir. Bir öğrencinin uyum 
davranışlarının her birini kabul edilebilir düzeyde 
kazanmış olması için en az 2 puan alması (ilgili 
göstergeyi ara sıra sergilemesi) gerekmektedir. 
Bir göstergeyle ilgili olarak 2 puandan daha düşük 
alan öğrenci için o kazanıma yönelik ek etkinliklere 
ihtiyaç olduğu değerlendirilmesi yapılabilir. 

    Öğrencileri Okula Uyum Programı kapsamındaki 
uyum göstergelerinin tümü bakımından değerlen-
dirirken göstergelerin her biri için elde edilen pu-
anlar toplanır ve ölçekteki madde sayısına bölüne-
rek ortalama ölçek puanı hesaplanır. Elde edilen 
ortalama 4’e bölündükten sonra yüz ile çarpılır. 
Böylece bir öğrenci için genel uyum yüzdesi (GUY) 
hesaplanmış olur. Bir öğrencinin Okula Uyum 
Programı kapsamındaki uyum düzeyinin yeterli 
olduğunu söyleyebilmek için genel uyum yüzdesi-
nin 60 veya üzerinde olması gerekir. Genel uyum 
yüzdesi 60 puandan düşük olan öğrencilerin Okula 
Uyum Programı kapsamındaki uyum göstergeleri-
ni yeterince sergilemediğinden bu öğrencilerin ek 
etkinliklere ihtiyaç duyduğu değerlendirmesi yapı-
labilir.

Değerlendirme

1. Hiç (bir zaman) gözlenmedi

2. Ara sıra gözlendi

3. Sık sık gözlendi

4. Her zaman gözlendi
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1. İlkokul Birinci Sınıf Öğrenci Uyumunu Değerlendirme Ölçeği
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İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı 
Kazanımları İçin Öğrenci Gözlem Formu 

(Dereceleme Ölçeği)
2

Yönerge Değerlendirme

     Bu gözlem formu öğrencilerin İlkokul Birinci Sı-
nıf Okula Uyum Programı kazanımlarını ne düzeyde 
kazanabildiğini belirlemek için geliştirilmiştir. Bu 
gözlem formu dereceleme ölçeği olarak hazırlan-
mıştır. Ölçekteki ifadeler Okula Uyum Programı’nın 
göstergelerinden oluşmaktadır. Söz konusu ifadeler 
Uyum Programı’nda yer alan bilişsel, dilsel, sosyal 
ve duygusal gelişimle motor gelişim temel alanla-
rını kapsamaktadır. Böylece öğrencileri hem Okula 
Uyum Programı’ndaki kazanımlar bakımından de-
ğerlendirmek mümkün olacaktır. 

   Gözlem formu kullanılırken göstergelerin gözlenme 
sıklığı dikkate alınarak doldurulmalıdır. Dereceleme 
ölçeğinin sıklık ifadeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

   Bu form her bir göstergenin kazanılma düzeyini 
dereceleme imkânı vermekle beraber Uyum Prog-
ramı’nın tümünü değerlendirme imkânı da vermek-
tedir. Bir öğrencinin hedeflenen davranışlardan her 
birini kabul edilebilir düzeyde kazanmış olması için 
en az 2 puan alması (ilgili göstergeyi ara sıra sergi-
lemesi) gerekmektedir. Bir göstergeyle ilgili olarak 2 
puandan daha düşük alan öğrenci için o kazanıma yö-
nelik ek etkinliklere ihtiyacı olduğu değerlendirilmesi 
yapılabilir. 

   Öğrencileri Okula Uyum Programı kazanımlarının 
tümü bakımından değerlendirirken maddelerden 
elde edilen puanlar toplanarak ölçekteki madde sa-
yısına bölünür. Elde edilen ölçek ortalaması 4’e bö-
lünerek yüz ile çarpılır. Böylece Program’ın tümü için 
genel başarı yüzdesi (GBY) hesaplanmış olur. Bir 
öğrencinin Okula Uyum Programı’nın kazanımlarını 
yeterince kazandığını söyleyebilmek için genel başarı 
yüzdesinin 60 veya üzerinde olması gerekir. Genel ba-
şarı yüzdesi 60 puandan düşük olan öğrencilerin Oku-
la Uyum Programı’ndaki kazanımlarla ilgili ek etkin-
liklere ihtiyaç duyduğu değerlendirmesi yapılabilir.

1. Hiç (bir zaman) gözlenmedi

2. Ara sıra gözlendi

3. Sık sık gözlendi

4. Her zaman gözlendi
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2. İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı Kazanımları için Öğrenci Gözlem 
Formu (Dereceleme Ölçeği)
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İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı 
Uygulama Sürecine İlişkin Yönetici Öz 
Değerlendirme Formu (Kontrol Listesi)

3

     Bu öz değerlendirme formu İlkokul Birinci Sınıf 
Okula Uyum Programı’nın uygulanması sürecinin 
bir aksama olmadan tamamlanıp tamamlanmadı-
ğını belirlemek için geliştirilmiştir. Yönetici öz de-
ğerlendirme formu kontrol listesi olarak hazırlan-
mıştır. Kontrol listesindeki ifadeler Okula Uyum 
Programı’nın uygulama sürecindeki yöneticilerin 
sorumlu olduğu düşünülen bir aşama ya da işleme 
karşılık gelmektedir. Böylece Okula Uyum Progra-
mı’nın uygulanmasında karşılaşılan güçlükler be-
lirlenebileceği gibi Programı uygulama sürecinde 
yöneticilerin yapması gereken işlemlerin eksiksiz 
yapılıp yapılmadığını değerlendirmek de mümkün 
olacaktır. 

   Yönetici öz değerlendirme formu kullanılırken ifa-
delerdeki işlemlerin yapılıp yapılmadığı dikkate alı-
narak doldurulmalıdır. Kontrol listesindeki ifadelerin 
puanlanması aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  Okula Uyum Programı’nın hedeflerine ulaşabilme-
si için yöneticilerin formdaki işlemlerden her birini 
eksiksiz olarak yapmış olması, yani her bir işlem 
için 1 puan verilmiş olması beklenmektedir.  Yöneti-
cinin 0 puan vermiş olduğu yani gerçekleştiremediği 
bir işlem varsa bunun gerekçelerini belirlemesi, söz 
konusu işlemlerin gerçekleştirilmesindeki zorlukların 
nedenini belirtmesi Okula Uyum Programı’nın gözden 
geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi bakımın-
dan önemlidir. 

  Yönetici öz değerlendirme formu sonuçları değer-
lendirilirken her bir soruya verilen puanlar topla-
nıp soru sayısına bölündükten sonra yüz ile çarpılır. 
Böylelikle Okula Uyum Programı’nın yönetici so-
rumluluğundaki işlemlerinin gerçekleşme yüzdesi 
(YSİGY) elde edilir. Hesaplanan gerçekleşme yüzde-
si 60 veya üzerinde ise Program’la ilgili yönetici so-
rumluluğundaki işlemlerin kabul edilebilir düzeyde 
gerçekleştiği söylenebilir.  Hesaplanan gerçekleşme 
yüzdesi 60 puandan düşük ise Program’la ilgili yöne-
tici sorumluluğundaki işlemlerin geçekleşmesinde 
sorunlar yaşandığı sonucuna ulaşılabilir. Program’ın 
uygulanabilirliğini artırmak için gerçekleşme düzeyi 
düşük olan işlemler belirlenerek gözden geçirilebi-
lir.1: Evet

0: Hayır

Yönerge Değerlendirme
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3. İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı Uygulama Sürecine İlişkin Yönetici 
Öz Değerlendirme Formu (Kontrol Listesi)
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İlkokul Birinci Sınıf  Okula Uyum Programı 
Uygulama Sürecine İlişkin Öğretmen Öz 
Değerlendirme Formu (Kontrol Listesi)

4

     Bu öz değerlendirme formu İlkokul Birinci Sınıf 
Okula Uyum Programı’nın uygulanması sürecinin 
bir aksama olmadan tamamlanıp tamamlanma-
dığını belirlemek için geliştirilmiştir. Öğretmen öz 
değerlendirme formu kontrol listesi olarak hazır-
lanmıştır. Kontrol listesindeki ifadeler Okula Uyum 
Programı’nın uygulama sürecindeki yöneticilerin 
sorumlu olduğu düşünülen bir aşama ya da işleme 
karşılık gelmektedir. Böylece Okula Uyum Progra-
mı’nın uygulanmasında karşılaşılan güçlükler be-
lirlenebileceği gibi Programı uygulama sürecinde 
yöneticilerin yapması gereken işlemlerin eksiksiz 
yapılıp yapılmadığını değerlendirmek de mümkün 
olacaktır. 

   Öğretmen öz değerlendirme formu kullanılırken 
ifadelerdeki işlemlerin yapılıp yapılmadığı dikkate 
alınarak doldurulmalıdır. Kontrol listesindeki ifade-
lerin puanlanması aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  Okula Uyum Programı’nın hedeflerine ulaşabilmesi 
için öğretmenlerin formdaki işlemlerden her birini 
eksiksiz olarak yapmış olması, yani her bir işlem için 
1 puan verilmiş olması beklenmektedir.  Öğretme-
nin 0 puan vermiş olduğu yani gerçekleştiremediği 
bir işlem varsa bunun gerekçelerini belirlemesi, söz 
konusu işlemlerin gerçekleştirilmesindeki zorlukların 
nedenini belirtmesi Okula Uyum Programı’nın gözden 
geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi bakımın-
dan önemlidir. 

  Öğretmen öz değerlendirme formu sonuçları de-
ğerlendirilirken her bir soruya verilen puanlar topla-
nıp soru sayısına bölündükten sonra yüz ile çarpılır. 
Böylelikle Okula Uyum Programı’nın öğretmen so-
rumluluğundaki işlemlerinin gerçekleşme yüzdesi 
(ÖSİGY) elde edilir. Hesaplanan gerçekleşme yüzde-
si 60 veya üzerinde ise Program’la ilgili yönetici so-
rumluluğundaki işlemlerin kabul edilebilir düzeyde 
gerçekleştiği söylenebilir.  Hesaplanan gerçekleşme 
yüzdesi 60 puandan düşük ise Program’la ilgili yöne-
tici sorumluluğundaki işlemlerin geçekleşmesinde 
sorunlar yaşandığı sonucuna ulaşılabilir. Program’ın 
uygulanabilirliğini artırmak için gerçekleşme düzeyi 
düşük olan işlemler belirlenerek gözden geçirilebi-
lir.1: Evet

0: Hayır

Yönerge Değerlendirme
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4. İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı Uygulama Sürecine İlişkin 
Öğretmen Öz Değerlendirme Formu (Kontrol Listesi)
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İlkokul Birinci Sınıf  Okula Uyum Programı 
Uygulama Sürecine İlişkin Rehberlik 

Öğretmeni Öz Değerlendirme Formu 
(Kontrol Listesi)

5

     Bu öz değerlendirme formu İlkokul Birinci Sınıf 
Okula Uyum Programı’nın uygulanması sürecinin 
bir aksama olmadan tamamlanıp tamamlanmadığı-
nı belirlemek için geliştirilmiştir. Rehberlik öğret-
meni öz değerlendirme formu kontrol listesi olarak 
hazırlanmıştır. Kontrol listesindeki ifadeler Okula 
Uyum Programı’nın uygulama sürecindeki rehber-
lik öğretmenlerinin sorumlu olduğu düşünülen bir 
aşama ya da işleme karşılık gelmektedir. Böylece 
Okula Uyum Programı’nın uygulanmasında karşıla-
şılan güçlükler belirlenebileceği gibi Programı uygu-
lama sürecinde rehberlik öğretmenlerinin yapması 
gereken işlemlerin eksiksiz yapılıp yapılmadığını de-
ğerlendirmek de mümkün olacaktır. 

   Rehberlik öğretmeni  öz değerlendirme formu kul-
lanılırken ifadelerdeki işlemlerin yapılıp yapılmadığı 
dikkate alınarak doldurulmalıdır. Kontrol listesindeki 
ifadelerin puanlanması aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  Okula Uyum Programı’nın hedeflerine ulaşabilmesi 
için rehberlik öğretmenlerinin  formdaki işlemler-
den her birini eksiksiz olarak yapmış olması, yani her 
bir işlem için 1 puan verilmiş olması beklenmekte-
dir.  Rehberlik öğretmenlerinin  0 puan vermiş ol-
duğu yani gerçekleştiremediği bir işlem varsa bunun 
gerekçelerini belirlemesi, söz konusu işlemlerin ger-
çekleştirilmesindeki zorlukların nedenini belirtmesi 
Okula Uyum Programı’nın gözden geçirilmesi, gün-
cellenmesi ve geliştirilmesi bakımından önemlidir. 

  Rehberlik öğretmeni  öz değerlendirme formu 
sonuçları değerlendirilirken her bir soruya verilen 
puanlar toplanıp soru sayısına bölündükten sonra 
yüz ile çarpılır. Böylelikle Okula Uyum Programı’nın 
rehberlik öğretmeni sorumluluğundaki işlemleri-
nin gerçekleşme yüzdesi (RÖSİGY) elde edilir. He-
saplanan gerçekleşme yüzdesi 60 veya üzerinde ise 
Program’la ilgili rehberlik öğretmeni sorumluluğun-
daki işlemlerin kabul edilebilir düzeyde gerçekleştiği 
söylenebilir.  Hesaplanan gerçekleşme yüzdesi 60 
puandan düşük ise Program’la ilgili rehberlik öğret-
meni sorumluluğundaki işlemlerin geçekleşmesinde 
sorunlar yaşandığı sonucuna ulaşılabilir. Program’ın 
uygulanabilirliğini artırmak için gerçekleşme düzeyi 
düşük olan işlemler belirlenerek gözden geçirilebi-
lir.

1: Evet

0: Hayır

Yönerge Değerlendirme
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5. İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı Uygulama Sürecine İlişkin 
Rehberlik Öğretmeni Öz Değerlendirme Formu (Kontrol Listesi)
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İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı 
Uygulama Sürecine İlişkin Veli/Ebeveyn 
Öz Değerlendirme Formu (Kontrol Listesi)

6

     Bu öz değerlendirme formu İlkokul Birinci Sınıf 
Okula Uyum Programı’nın uygulanması sürecinin 
bir aksama olmadan tamamlanıp tamamlanmadığı-
nı belirlemek için geliştirilmiştir. Veli öz değerlen-
dirme formu kontrol listesi olarak hazırlanmıştır. 
Kontrol listesindeki ifadeler Okula Uyum Prog-
ramı’nın uygulama sürecindeki velilerin sorumlu 
olduğu düşünülen bir aşama ya da işleme karşı-
lık gelmektedir. Böylece Okula Uyum Programı’nın 
uygulanmasında karşılaşılan güçlükler belirlenebi-
leceği gibi Programı uygulama sürecinde velilerin 
yapması gereken işlemlerin eksiksiz yapılıp yapılma-
dığını değerlendirmek de mümkün olacaktır. 

   Veli öz değerlendirme formu kullanılırken ifadeler-
deki işlemlerin yapılıp yapılmadığı dikkate alınarak 
doldurulmalıdır. Kontrol listesindeki ifadelerin pu-
anlanması aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  Okula Uyum Programı’nın hedeflerine ulaşabilme-
si için velilerin formdaki işlemlerden her birini ek-
siksiz olarak yapmış olması, yani her bir işlem için 1 
puan verilmiş olması beklenmektedir.  Velinin 0 puan 
vermiş olduğu yani gerçekleştiremediği bir işlem 
varsa bunun gerekçelerini belirlemesi, söz konusu 
işlemlerin gerçekleştirilmesindeki zorlukların nedeni-
ni belirtmesi Okula Uyum Programı’nın gözden geçi-
rilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi bakımından 
önemlidir. 

  Veli öz değerlendirme formu sonuçları değerlendi-
rilirken her bir soruya verilen puanlar toplanıp soru 
sayısına bölündükten sonra yüz ile çarpılır. Böylelik-
le Okula Uyum Programı’nın veli sorumluluğunda-
ki işlemlerinin gerçekleşme yüzdesi (VSİGY) elde 
edilir. Hesaplanan gerçekleşme yüzdesi 60 veya 
üzerinde ise Program’la ilgili veli sorumluluğundaki 
işlemlerin kabul edilebilir düzeyde gerçekleştiği söy-
lenebilir.  Hesaplanan gerçekleşme yüzdesi 60 pu-
andan düşük ise Program’la ilgili veli sorumluluğun-
daki işlemlerin geçekleşmesinde sorunlar yaşandığı 
sonucuna ulaşılabilir. Program’ın uygulanabilirliğini 
artırmak için gerçekleşme düzeyi düşük olan işlem-
ler belirlenerek gözden geçirilebilir.

1: Evet

0: Hayır

Yönerge Değerlendirme
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6. İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı Uygulama Sürecine İlişkin Veli/
Ebeveyn Öz Değerlendirme Formu (Kontrol Listesi)
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İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum 
Programı’na Yönelik Yönetici Memnuniyet 

Anketi (Dereceleme Ölçeği)7

     Bu memnuniyet anketi İlkokul Birinci Sınıf Okula 
Uyum Programı’na yönelik yöneticilerin memnu-
niyet düzeyini saptamak için geliştirilmiştir. An-
ketteki maddeler ihtiyaç analizi kapsamında yapı-
lan odak grup görüşmelerinde yöneticilerin Okula 
Uyum Programı’na ilişkin olarak ifade ettikleri bek-
lentilere karşılık gelmektedir.  Yönetici memnuni-
yet anketi dereceleme ölçeği olarak hazırlanmıştır. 
Böylece Okula Uyum Programı’nı sizin görüşleriniz 
doğrultusunda değerlendirmek mümkün olacaktır.

Yönetici memnuniyet anketini doldururken her 
bir ifade için Okula Uyum Programı’nı düşünerek 
görüşünüzü yansıtacak kutucuğu işaretlemeniz 
beklenmektedir. İfadelerin puanlanması aşağıdaki 
gibi belirlenmiştir: 

Yöneticilerin Okula Uyum Programı’ndan bek-
lentilerini temsil eden maddelerden her birine ver-
diği puan incelenerek programın değerlendirilmesi 
sağlanacaktır. 1 ve 2 puan memnuniyetsizliği, 3 ve 
4 puan ise memnuniyeti belirtecektir.

Yöneticilerin Okula Uyum Programı’na yönelik 
memnuniyetlerini belirlemek için maddelerin her 
birinden  elde edilen puanlar toplanır ve ölçekteki 
madde sayısına bölünerek ortalama ölçek puanı he-
saplanır. Elde edilen ortalama 4’e bölündükten son-
ra yüz ile çarpılır. Böylece yönetici için genel mem-
nuniyet yüzdesi (GMY) hesaplanmış olur. GMY 60 ve 
üzerinde olduğunda yeterli memnuniyet sağlandığı, 
aksi durumda yeterli memnuniyet sağlanmadığı yo-
rumu yapılabilir.

Yönerge

Değerlendirme
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7. İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’na Yönelik Yönetici Memnuniyet 
Anketi (Dereceleme Ölçeği)
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İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum 
Programı’na Yönelik Öğretmen 

Memnuniyet Anketi (Dereceleme Ölçeği)
8

     Bu memnuniyet anketi İlkokul Birinci Sınıf Okula 
Uyum Programı’na yönelik öğretmenlerin memnu-
niyet düzeyini saptamak için geliştirilmiştir. Anket-
teki maddeler ihtiyaç analizi kapsamında yapılan 
odak grup görüşmelerinde öğretmenlerin Oku-
la Uyum Programı’na ilişkin olarak ifade ettikleri 
beklentilere karşılık gelmektedir.  Öğretmen mem-
nuniyet anketi dereceleme ölçeği olarak hazırlan-
mıştır. Böylece Okula Uyum Programı’nı sizin gö-
rüşleriniz doğrultusunda değerlendirmek mümkün 
olacaktır.

Öğretmen memnuniyet anketini doldururken 
her bir ifade için Okula Uyum Programı’nı düşüne-
rek görüşünüzü yansıtacak kutucuğu işaretlemeniz 
beklenmektedir. İfadelerin puanlanması aşağıdaki 
gibi belirlenmiştir: 

Öğretmenlerin Okula Uyum Programı’ndan bek-
lentilerini temsil eden maddelerden her birine ver-
diği puan incelenerek programın değerlendirilmesi 
sağlanacaktır. 1 ve 2 puan memnuniyetsizliği, 3 ve 
4 puan ise memnuniyeti belirtecektir.

Öğretmenlerin Okula Uyum Programı’na yönelik 
memnuniyetlerini belirlemek için maddelerin her 
birinden  elde edilen puanlar toplanır ve ölçekteki 
madde sayısına bölünerek ortalama ölçek puanı 
hesaplanır. Elde edilen ortalama 4’e bölündükten 
sonra yüz ile çarpılır. Böylece öğretmen için genel 
memnuniyet yüzdesi (GMY) hesaplanmış olur. GMY 
60 ve üzerinde olduğunda yeterli memnuniyet sağ-
landığı, aksi durumda yeterli memnuniyet sağlan-
madığı yorumu yapılabilir.

Yönerge

Değerlendirme
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8. İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’na Yönelik Öğretmen Memnuniyet 
Anketi (Dereceleme Ölçeği)
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İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’na 
Yönelik Rehberlik Öğretmeni Memnuniyet 

Anketi (Dereceleme Ölçeği)
9

     Bu memnuniyet anketi İlkokul Birinci Sınıf Okula 
Uyum Programı’na yönelik rehberlik öğretmenle-
rinin memnuniyet düzeyini saptamak için gelişti-
rilmiştir. Anketteki maddeler ihtiyaç analizi kapsa-
mında yapılan odak grup görüşmelerinde rehberlik 
öğretmenlerinin Okula Uyum Programı’na ilişkin 
olarak ifade ettikleri beklentilere karşılık gelmek-
tedir.  Rehberlik öğretmeni memnuniyet anketi 
dereceleme ölçeği olarak hazırlanmıştır. Böylece 
Okula Uyum Programı’nı sizin görüşleriniz doğrul-
tusunda değerlendirmek mümkün olacaktır.

Rehberlik öğretmeni memnuniyet anketini dol-
dururken her bir ifade için Okula Uyum Programı’nı 
düşünerek görüşünüzü yansıtacak kutucuğu işa-
retlemeniz beklenmektedir. İfadelerin puanlanma-
sı aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

Rehberlik öğretmenlerinin Okula Uyum Prog-
ramı’ndan beklentilerini temsil eden maddelerden 
her birine verdiği puan incelenerek programın de-
ğerlendirilmesi sağlanacaktır. 1 ve 2 puan mem-
nuniyetsizliği, 3 ve 4 puan ise memnuniyeti belir-
tecektir.

Rehberlik öğretmenlerinin Okula Uyum Prog-
ramı’na yönelik memnuniyetlerini belirlemek için 
maddelerin her birinden  elde edilen puanlar topla-
nır ve ölçekteki madde sayısına bölünerek ortalama 
ölçek puanı hesaplanır. Elde edilen ortalama 4’e bö-
lündükten sonra yüz ile çarpılır. Böylece rehberlik 
öğretmeni için genel memnuniyet yüzdesi (GMY) 
hesaplanmış olur. GMY 60 ve üzerinde olduğunda 
yeterli memnuniyet sağlandığı, aksi durumda ye-
terli memnuniyet sağlanmadığı yorumu yapılabilir.

Yönerge

Değerlendirme
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9. İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’na Yönelik Rehberlik Öğretmeni 
Memnuniyet Anketi (Dereceleme Ölçeği)
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İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum 
Programı’na Yönelik Veli/Ebeveyn 
Memnuniyet Anketi (Dereceleme Ölçeği)

10

     Bu memnuniyet anketi İlkokul Birinci Sınıf Oku-
la Uyum Programı’na yönelik velilerin memnuniyet 
düzeyini saptamak için geliştirilmiştir. Anketteki 
maddeler ihtiyaç analizi kapsamında yapılan odak 
grup görüşmelerinde velilerin Okula Uyum Progra-
mı’na ilişkin olarak ifade ettikleri beklentilere kar-
şılık gelmektedir.  Veli memnuniyet anketi derece-
leme ölçeği olarak hazırlanmıştır. Böylece Okula 
Uyum Programı’nı sizin görüşleriniz doğrultusunda 
değerlendirmek mümkün olacaktır.

Veli memnuniyet anketini doldururken her bir 
ifade için Okula Uyum Programı’nı düşünerek gö-
rüşünüzü yansıtacak kutucuğu işaretlemeniz bek-
lenmektedir. İfadelerin puanlanması aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir: 

Velilerin Okula Uyum Programı’ndan beklenti-
lerini temsil eden maddelerden her birine verdi-
ği puan incelenerek programın değerlendirilmesi 
sağlanacaktır. 1 ve 2 puan memnuniyetsizliği, 3 ve 
4 puan ise memnuniyeti belirtecektir.

Velilerin Okula Uyum Programı’na yönelik mem-
nuniyetlerini belirlemek için maddelerin her birin-
den  elde edilen puanlar toplanır ve ölçekteki madde 
sayısına bölünerek ortalama ölçek puanı hesapla-
nır. Elde edilen ortalama 4’e bölündükten sonra yüz 
ile çarpılır. Böylece veliler için genel memnuniyet 
yüzdesi (GMY) hesaplanmış olur. GMY 60 ve üzerin-
de olduğunda yeterli memnuniyet sağlandığı, aksi 
durumda yeterli memnuniyet sağlanmadığı yorumu 
yapılabilir.

Yönerge

Değerlendirme
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10. İlkokul Birinci Sınıf Okula Uyum Programı’na Yönelik Veli/Ebeveyn 
Memnuniyet Anketi (Dereceleme Ölçeği)
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ÖLÇEKLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İÇİN HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

5-7-12-13 maddelerinden 1 puan aldığı için, öğrenci bu davranışları kazanmamıştır ve kazanıma yönelik ek 
etkinliklere ihtiyacı vardır. 

Ölçeğin genelinden elde ettiği puan ise şu şekilde hesaplanır;

Ortalama ölçek puanı = 2,7

GUY =  (2,7/4) x×100 = 67,5

GUY’nun 60 puandan fazla olması sebebiyle öğrencinin uyum düzeyinin yeterli olduğu söylenebilir.

Ortalama ölçek puanı =
3+4+3+3+1+2+1+3+3+3+4+1+1+2+2+3+3+4+4+4

20
=

54
20
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2-3-8-14-15-16-19 maddelerinden 0 puan aldığı için, yöneticinin bu maddeleri gerçekleştirmediği görülmek-
tedir. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesindeki zorlukların nedenini belirtilmesi gerekmektedir.

Ölçeğin genelinden elde edilen puan ise şu şekilde hesaplanır;

Ortalama ölçek puanı = 0,65

YSİGY = 0,65 x 100 = 65

YSİGY’nin 60 puandan fazla olması sebebiyle yönetici sorumluluğundaki işlemlerin kabul edilebilir düzeyde 
gerçekleştirildiği söylenebilir.

Ortalama ölçek puanı = 13
20


