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MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARI PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

FORMU UYGULAMA KILAVUZU 

 

Genel Açıklamalar: 

1. Performans göstergelerinin gerçekleşme düzeyi karşılarında belirtilen puan değerine göre 
puanlanacaktır. Buna göre; 

a) Göstergenin tamamen gerçekleştiğine kanaat getirilmişse karşısındaki puan değeri ile, 

b) Göstergenin eksiklikler olmakla birlikte tamamına yakını gerçekleştiği düşünülüyorsa 
karşısındaki puanın yaklaşık %70-%75’ine tekabül eden puan ile, 

c) Göstergenin yarı yarıya gerçekleştiği düşünülüyorsa karşısında gösterilen puan değerinin 
yarısı ile, 

d) Göstergenin kısmen gerçekleştiği düşünülüyorsa karşısındaki puanın yaklaşık %25-
%30’una tekabül eden puan ile, 

e) Göstergenin hiç gerçekleşmediği düşünülüyorsa 0 (sıfır) puan ile 

değerlendirilecektir. 

2. Okul binasının tarihi nitelikte olması, yeni açılmış olması nedeniyle okul kayıtlarında geçmiş 
yıllara ait veri olmaması, okulda eğitimi yapılan meslek alanlarının, atölye ve 
laboratuvarların özelliği, ihtiyaç olmaması nedeniyle bazı birimlerin (örneğin pansiyon) 
olmaması vb. okul müdürlüğünün inisiyatifi dışında kalan mücbir sebeplerle bazı 
göstergelerin gerçekleşmesi mümkün bulunmuyorsa, bu tür göstergelerin gerçekleştiği 
varsayılarak karşısında belirtilen puan ile değerlendirilecektir. 

3. 2.3, 2.4, 7.12, 7.13 kodlu performans göstergeleri mesleki eğitim merkezleri için 
değerlendirilmeyecek, boş bırakılacaktır. Benzer şekilde 3.7, 7.7 ve 7.8 kodlu performans 
göstergeleri mesleki ve teknik Anadolu liseleri için değerlendirilmeyecek, boş bırakılacaktır. 

4. Değerlendirme komisyonlarının 2.3 ve 7.11 kodlu performansları değerlendirebilmesi için 
gerekli bilgiler Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce il milli eğitim 
müdürlüklerine gönderilecek veya adı geçen Genel Müdürlüğün web sayfasında 
(http://mtegm.meb.gov.tr), önemli dokümanlar bölümünde duyurulacaktır. 

5. “Eğitim-öğretim ortamları” temasına ait performans göstergelerinin değerlendirilmesinde 
komisyonun okulda inceleme yaptığı tarihteki mevcut durum dikkate alınacaktır. 

6. “Rehberlik çalışmaları” temasına ait performans göstergeleri bir önceki eğitim-öğretim 
yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile içinde bulunulan eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen 
çalışmalar esas alınarak değerlendirilecektir. 

7. “Öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu”, “proje ve okul-sektör işbirliği çalışmaları”, 
“sosyal etkinlik çalışmaları”, “okul sağlığı çalışmaları” ile “yönetim” temalarına ait 
performans göstergelerinin değerlendirilmesinde hangi zaman aralığının esas alınacağı 
aşağıdaki tabloda ilgili bölümde açıklanmıştır. 

8. Performans değerlendirme formunda ve aşağıdaki tabloda bazı performans göstergelerinin 
değerlendirilmesinde son 3 eğitim-öğretim yılının dikkate alınacağı belirtilmiş olup, son üç 
eğitim-öğretim yılının tespitinde içinde bulunulan eğitim-öğretim yılı dâhil edilecektir. 

http://mtegm.meb.gov.tr/
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9. Her bir performans göstergesinin ne şekilde değerlendirileceği aşağıdaki tabloda kod 
numarasına göre açıklanmıştır.  

 

TEMALAR KOD AÇIKLAMA 

1. 
EĞİTİM- 

ÖĞRETİM 
ORTAMLARI 

1.1 Dersliklerin değerlendirilmesi okulda bulunan tüm derslikler incelenerek 
yapılabileceği gibi farklı katlarda/binalarda bulunan birkaç dersliğin rastgele 
seçilerek incelenmesi suretiyle de yapılabilecektir. Ancak, her hâlükârda 
okulda bulunan dersliklerin en az yarısı incelenecektir. Atölye ve 
laboratuvarların tamamı incelenerek değerlendirilecektir.  Atölye ve 
laboratuvarların iç cephe ve zemin durumu değerlendirilirken ilgili meslek 
alanının özelliği göz önünde bulundurulacaktır. (Örneğin; yoğun metal ve 
malzeme tozuna maruz kalan Metalurji Alanına ait atölyelerde iç cephe boya 
ve zemin durumu tam puanla değerlendirilecektir.) 
Atölye ve laboratuvarlarda bulunan tüm makine-teçhizat ve eğitim/deney 
setleri incelenerek eğitimde kullanılıp kullanılmadığı araştırılacaktır. 
Değerlendirme yapılırken kullanılmayan, arızalı, okulun herhangi bir 
bölümünde atıl vaziyette veya hurdaya ayrılmış makine-teçhizat, 
eğitim/deney seti bulunup bulunmadığına dikkat edilecektir. 

1.2 

1.3 

Engelli öğrenciler için alınan tedbirlerden rampa, lavabo-tuvaletler ve 
asansörler ile ilgili hususlar (mülga) Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006/88 sayılı Genelgesindeki açıklamalar 
dikkate alınarak puanlanacaktır. 
Rampanın okul binası ile eklentilerinde bulunup bulunmadığı, standardına 
uygun yapılıp yapılmadığı hususları göz önünde bulundurulacaktır. Bina 
girişleri rampa yapılmasını gerektirmeyecek şekilde (düz ayak) ise tam puan 
verilecektir. 
Asansörün işletme, bakım ve periyodik kontrollerinin yapılıp yapılmadığı ve 
engelliler için Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun 
olup olmadığı inceleme esnasında dikkat edilerek puanlanacaktır. 

1.4 

Okulda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan tedbirler, 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı olarak yayımlanan yönetmelik ve 
genelge hükümlerine göre değerlendirilip puanlanacaktır. Değerlendirmede; 

 Risk analizi ve acil durum planı yapılıp yapılmadığı, 

 Uyarı levhalarının bulunup bulunmadığı ve uygun yerlere asılıp 
asılmadığı, 

 Makine-teçhizat ve eğitim/deney setlerinin kullanım ve bakım talimatları 
bulunup bulunmadığı ve uygun yerlere asılıp asılmadığı, 

 Öğretmen ve öğrencilerin atölye ve laboratuvarlarda yaptıkları 
çalışmalarda standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu 
donanımları kullanıp kullanmadıkları, 

 İlgili mevzuat hükmü gereğince çalışanların hizmet içi eğitime alınıp 
alınmadığı,  

 Yangın söndürme araç-gereçlerinin olup olmadığı ve yangın söndürme 
ekiplerinin oluşturularak ilgililere tebliğ edilip edilmediği, 

 Acil durum tahliye tatbikatı planı olup olmadığı ve tatbikat yapılıp 
yapılmadığı, 
 

gözlem, araştırma/görüşme ve belge incelemesi yolu ile tespit edilecektir. 

1.5 
Kütüphanenin durumu belirtilen göstergeler çerçevesinde gözlem, 
araştırma/görüşme ve belge incelemek suretiyle değerlendirilecektir. 
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1.6 
Okulda bulunan spor/çok amaçlı salonunun ve sosyal, kültürel, sportif 
faaliyetlerin yapıldığı diğer mekânların tamamı incelenecek ve belirtilen 
göstergeler çerçevesinde gözlem yapılmak suretiyle değerlendirilecektir. 

1.7 
Yöneticilere, öğretmenlere ve diğer çalışanlara ait odaların tamamı 
incelenecek ve belirtilen göstergeler çerçevesinde gözlem yapılmak suretiyle 
değerlendirilecektir. 

1.8 

Diğer birimlerin (pansiyon, yemekhane, mescit, sığınak, arşiv, depo vb) 
tamamı incelenecek ve belirtilen göstergeler çerçevesinde gözlem yapılmak 
suretiyle değerlendirilecektir. Demirbaşların boyası, temizliği, sağlamlığına 
ilişkin performans göstergesi değerlendirilirken; Özellikle okulda pansiyon 
bulunması halinde yatakların sağlamlığı ve kullanılabilir olması, ranza sistemi 
varsa korkuluklarının olup olmadığı ve sağlamlığı, aynı şekilde yemekhane 
bulunması halinde mutfak ekipmanları ve diğer donatım eşyasının durumu 
da nitelik ve nicelik yönünden göz önünde bulundurulacaktır. 

1.9 
Okul ve eklentilerinde bulunan tuvaletlerin ve koridorların tamamı 
incelenecek ve belirtilen göstergeler çerçevesinde gözlem yapılmak suretiyle 
değerlendirilecektir. 

1.10 
Kantinin temizliği, bakımı, tertip ve düzeni gözlem yapılmak suretiyle ve 
Bakanlığımızın 10.03.2016 tarihli ve 2852893 sayılı Genelge hükümleri 
dikkate alınarak değerlendirilecektir. 

1.11 
Okul binaları dış cephesinin, bahçesinin ve tören alanının durumu, belirtilen 
göstergeler çerçevesinde gözlem yapılmak suretiyle değerlendirilecektir. 

1.12 

Okul ve yakın çevresinde alınan güvenlik tedbirleri; gelen ziyaretçilerin kayıt 
altına alınma durumu, okul girişlerinin kontrolü, öğrencilerin okula 
girişlerinde kartlı turnike geçiş sistemi kullanımı, güvenlik kameraları ile 
okulun farklı bölümlerinin izlenerek kayıt altına alınması, alarm sistemi olup 
olmadığı vb hususlar ile İçişleri Bakanlığının 10.02.2015 tarihli ve 63248 sayılı 
ve 2015/6 (2015/12) no’lu Genelgesi doğrultusunda yapılan emniyetle 
işbirliği hususları dikkate alınarak gözlem, araştırma/görüşme ve belge 
incelemesi yolu ile değerlendirilecektir. 

1.13 

Kurum isminin yer aldığı tabelaların, bina yerleşiminde yer alan birimleri, 
bölümleri ve katları gösteren yönlendirme tabelaların, kurumdaki bölüm ve 
birim kapı girişlerine konulan tabelaların, görevlilerin oda kapılarındaki adı, 
soyadı ve unvanları ile kurum tanıtım uygulamaları gözlem yapılmak 
suretiyle ve Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliğine uygunluğu 
göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. 

2. 
ÖĞRENCİ 
BAŞARI, 

DEVAM VE 
DİSİPLİN 

DURUMU 

2.1 

Bir önceki ve içinde bulunulan eğitim-öğretim yılında öğrencilerin akademik 
başarılarının artırılması amacıyla; temel akademik derslerdeki hazır 
bulunuşluk seviyeleri tespit edilerek tedbir geliştirilip geliştirilmediği, yapılan 
aile ziyaretleri, koçluk/danışmanlık sistemi ile öğrencilerle birebir ilgilenilme 
durumu, başarısı düşük öğrencilerin yetiştirme ve destekleme kursları ile 
desteklenmesi, zümrelerde alınan başarıyı artırmaya yönelik kararların 
uygulanma durumu, başarıyı artırmak üzere düzenlenen seminerler, verimli 
çalışma yöntemleri ile ilgili öğrencilere yapılan eğitsel rehberlik çalışmaları 
vb etkinliklerin yeterliği kanıta dayalı olarak puanlanacaktır. 

2.2 

Bir önceki eğitim öğretim yılı ile içinde bulunulan eğitim öğretim yılında; 
devamsızlıkların önlenmesi ile ilgili MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen 17 Şubat 2017 tarihli ve 
2057687 sayılı yazı kapsamında yapılan faaliyetler kanıtlayıcı belgeler göz 
önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Ayrıca okulda devamsızlıkların 
velilere anlık olarak bildirilmesi için SMS uygulaması kullanılması, 
devamsızlıkla ilgili veli bilgilendirme semineri yapılması vb uygulamaların 
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olup olmadığına bakılacaktır. 

2.3 

Bir önceki eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen YGS’de okulun tüm 
testlerde elde ettiği net sayısının ortalaması, mesleki ve teknik eğitim 
kurumlarının YGS başarı durumlarına ilişkin resmi yazı ile il milli eğitim 
müdürlüklerine gönderilen il raporuna göre tespit edilecektir. Bir okul hem il 
hem de Türkiye ortalamasının üzerinde net ortalamasına sahipse Türkiye 
ortalaması ve üzerine ilişkin puan değeri verilecek, il ortalaması ve üzeri için 
öngörülen puan verilmeyecektir. 

2.4 
En son yapılan LYS’de lisans programına yerleşen öğrenci sayısının YGS’ye 
giren öğrenci sayısına oranı kanıtlayıcı belgeler doğrultusunda 
puanlanacaktır.  

2.5 
Bir önceki eğitim-öğretim yılında üstün başarı, takdir, teşekkür, onur belgesi 
alan öğrenci oranı kanıta dayalı olarak ayrı ayrı yüzdelerine göre hesaplanıp 
puanlanacaktır. 

2.6 

Bir önceki eğitim-öğretim yılı verilerine göre; okula kayıt olan ve sürekli 
devamsız öğrenciler de dâhil tüm sınıflarda herhangi bir nedenle sınıf 
tekrarına kalan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı kanıta dayalı 
hesaplanarak puanlanacaktır. 

2.7 

Bir önceki eğitim-öğretim yılında diğer örgün eğitim okullarına nakil hariç, 
herhangi bir nedenle okuldan ayrılan veya açık ortaöğretime geçiş yapan 
öğrencilerin tüm öğrenciler içindeki oranı kanıta dayalı hesaplanarak 
puanlanacaktır. 

2.8 
Bir önceki eğitim-öğretim yılında kütüphaneden yararlanarak kitap 
okuyan/ödünç kitap alan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı okul 
kayıtları incelenerek puanlanacaktır. 

3. 
REHBERLİK 

ÇALIŞMALARI 

3.1 
Mesleki rehberlik, tanıtma ve yöneltme çalışmaları Bakanlığımızın 
30.03.2007 tarihli ve 2007/30 sayılı Genelgesi doğrultusunda kanıta dayalı 
olarak puanlanacaktır. 

3.2 
Yükseköğretime geçiş sistemi ve sınavlarına yönelik yapılan rehberlik 
çalışmaları; aile eğitimi, öğrencilere verilecek bilgilendirme seminerleri vb. 
çalışmalar kanıta dayalı olarak puanlanacaktır.  

3.3 

Zararlı alışkanlıklarla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uyuşturucu kullanımı ve 
bağımlılıkla mücadele konulu 15.09.2014 tarihli ve 3938012 sayılı ve 
2014/20 no’lu Genelgesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 
çerçevesinde kanıta dayalı olarak puanlanacaktır. 

3.4 

Şiddetin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar (mülga) Özel Eğitim, 
Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Okullarda Şiddetin 
Önlenmesi konulu 24.03.2006 tarihli ve 2006/26 no’lu Genelgesi 
kapsamında yapılan rehberlik çalışmaları çerçevesinde kanıta dayalı olarak 
puanlanacaktır. 

3.5 
Dezavantajlı bireylerin (sosyo-ekonomik olarak düşük gelirli bireyler, 
engelliler, yabancı uyruklu öğrenciler vb) içinde bulunduğu olumsuz şartları 
iyileştirici yönde yapılan çalışmalar kanıta dayalı olarak puanlanacaktır. 

3.6 
Kariyer günlerinin düzenlenip düzenlenmediği kanıta dayalı olarak 
puanlanacaktır. 

3.7 
Mesleki eğitim merkezi öğrencileri için işverenlere yapılan rehberlik 
çalışmaları (işveren ziyaretleri, seminer, bilgilendirme faaliyetleri vb) kanıta 
dayalı olarak puanlanacaktır.  

 
 
 

4.1 
Son 3 eğitim-öğretim yılında yapılan herhangi bir proje başvuru durumu, 
uygulanan ve/veya tamamlanan ulusal ve uluslararası projeler, kanıtlara 
dayalı olarak puanlanacaktır. 
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4. 
PROJE VE 

OKUL-
SEKTÖR 

İŞBİRLİĞİ 
ÇALIŞMALARI 

4.2 

Erasmus+ Mesleki Eğitim Hareketliliği Akreditasyon Belgesi: 
Mesleki Eğitim Hareketlilik Projelerinde aktif olarak yer alan ve 
uluslararasılaşma stratejisini geliştirmek isteyen en az üç Mesleki Eğitim 
Hareketlilik projesini koordinatör kurum olarak başarı ile tamamlamış olan 
kurumlara Ulusal Ajans tarafından uygun bulunması halinde verilen belgedir. 
Söz konusu belgenin olup olmadığı incelenerek puanlanacaktır.  

4.3 
Son 3 eğitim-öğretim yılında okul adına yapılan patent/faydalı model 
başvurusuna dair belge görülmek suretiyle puan verilecektir. 

4.4 
Son 5 eğitim-öğretim yılında okul adına alınan patent/faydalı model var ise 
sayısına göre kanıtlayıcı belge görülmek suretiyle puanlanacaktır. 

4.5 

İçinde bulunulan eğitim-öğretim yılında (yoğunlaştırılmış eğitim yapan 
kurumlarda bir önceki eğitim-öğretim yılında) beceri eğitimini/stajını 
işletmelerde yapan öğrenci sayısının okulda ve işletmede beceri 
eğitimi/staja devam eden toplam öğrenci sayısına oranı hesaplanarak 
puanlanacaktır. 

4.6 
Valilik/kaymakamlık oluru ile sektör, meslek kuruluşları, üniversiteler, kamu 
ve özel kurum/kuruluşları ile yapılan ve yürürlükte olan protokol sayısı göz 
önünde bulundurulacaktır. 

4.7 

Son 3 eğitim-öğretim yılında; 

 Paydaşların desteği ile okula kazandırılan makine-teçhizat, eğitim/deney 
seti vb donatım malzemelerinin yeterliği, 

 Paydaşların desteği ile okula kazandırılan temrinlik malzemelerin 
yeterliği, 

 Paydaşların desteği ile öğretmen ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilen 
kurs ve seminer çalışmalarının yeterliği, 

 Paydaşların desteği ile öğrencilere burs verilme durumu, 

 Paydaşların öğrenci ve öğretmenlere yönelik yapılan sosyal ve kültürel 
etkinliklere (fuar, sergi, gezi, yarışma vb.) sponsor olup olmama durumu 

kanıta dayalı olarak puanlanacaktır. 

4.8 
Bir önceki ve içinde bulunulan eğitim-öğretim yılında öğrencilerin mesleki 
bilgi ve görgülerini artırmak için yapılan sektör ziyaretlerinin yeterliği kanıta 
dayalı olarak puanlanacaktır. 

5. 
SOSYAL 

ETKİNLİK 
ÇALIŞMALARI 

5.1 
Bir önceki ve içinde bulunulan eğitim-öğretim yılında okulun süreli yayınının 
(dergi, gazete, bülten vb) olup olmama durumuna göre puanlanacaktır. 

5.2 

Bir önceki eğitim-öğretim yılı içinde okulun bireysel ya da ekip olarak 
katıldığı bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde dereceye giren her 
başarısı ayrı ayrı değerlendirilecektir. Örneğin bir okulun kültürel alanda 1 
(bir) sanatsal alanda 1 (bir) olmak üzere 2 (iki) il birinciliği var ise ödül sayısı 
(2) ile il birinciliğinin puan değeri  (3) çarpılarak elde edilen toplam puan 
(2x3=6) hesaplanır.  
Bu bölüm değerlendirilirken her kategoride her derece için en fazla 3 
faaliyet dikkate alınacaktır. Sportif alanda kazanılan başarılar bu bölümde 
değil 5.3 bölümünde değerlendirilecektir. 

5.3 

Bir önceki eğitim-öğretim yılı içinde okulun bireysel ya da takım olarak 
katıldığı sportif faaliyetlerde dereceye giren her başarısı ayrı ayrı 
değerlendirilecektir. Örneğin bir okulun iki ayrı spor dalında (futbol ve masa 
tenisi gibi) ayrı ayrı bölge birincilikleri var ise ödül sayısı (2) ile bölge 
birinciliğinin puan değeri  (6) çarpılarak elde edilen toplam puan (2x6=12) 
hesaplanır. 
Bu bölüm değerlendirilirken her kategoride her derece için en fazla 3 
faaliyet dikkate alınacaktır. 

5.4 Bir önceki eğitim-öğretim yılında, MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler 
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Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen ve okul ve çevresine, insanlara 
faydası dokunan, özgün toplum hizmeti çalışmalarının yeterliği kanıta dayalı 
olarak puanlanacaktır.  

5.5 

Bir önceki eğitim-öğretim yılında, MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği kapsamında okulda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerince 
gerçekleştirilen özgün çalışmalar, etkinlikler, hazırlanan panolarda kullanılan 
materyaller incelenecek ve kulüp çalışmalarının yeterliği kanıta dayalı olarak 
puanlanacaktır. 

5.6 
Bir önceki ve içinde bulunulan eğitim-öğretim yılında kitap okuma yarışması 
düzenlenme durumu kanıta dayalı olarak puanlanacaktır. 

6. 
OKUL 

SAĞLIĞI 
ÇALIŞMALARI 

6.1 Beyaz bayrak sertifikası var ise puan verilecektir. 

6.2 Beslenme dostu okul sertifikası var ise puan verilecektir. 

6.3 
Bir önceki ve içinde bulunulan eğitim-öğretim yılında okulda diyabet 
programı kapsamında öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlara yönelik 
düzenlenen etkinlikler kanıta dayalı olarak puanlanacaktır.  

6.4 Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi çalışmaları var ise puan verilecektir. 

6.5 
Okul kantininde satışı yapılan ürünlerin 10/03/2016 tarihli ve 2852893 sayılı 
Genelgeye uygunluğu incelenip araştırılarak puan verilecektir. 

7. 
YÖNETİM 

 

7.1 
Son 3 eğitim-öğretim yılında varsa ödül alan personel sayısının toplam 
personel sayısına oranı kanıta dayalı hesaplanarak puanlanacaktır.  

7.2 
Bir önceki ve içinde bulunulan eğitim-öğretim yılında personel için moral-
motivasyon ve uyumu artırıcı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler 
kanıta dayalı olarak puanlanacaktır. 

7.3 
Okul stratejik planının hazırlanma ve uygulanma durumu incelenerek kanıta 
dayalı olarak puanlanacaktır.  

7.4 
Okul yıllık stratejik eylem planının hazırlanma ve uygulanma durumu 
incelenerek kanıta dayalı olarak puanlanacaktır. 

7.5 

Okulun son 3 eğitim-öğretim yılında kalite geliştirme kapsamındaki 
çalışmaları incelenerek aşağıda yapılan tanımlar çerçevesinde kanıta dayalı 
olarak puanlanacaktır. 

Öz değerlendirme raporları/Eylem Planları: Bir önceki eğitim öğretim yılının 
sonunda hazırlanan raporların ve eylem planlarının olup olmadığına bakılır. 

Kalite Ödülü: Kurum, kuruluş ve işletmelerin yönetsel yeterlilikleri ile ürün 
ve hizmetlerini sunmada ulaştıkları kalite ve mükemmellik düzeyi ölçülmek 
suretiyle kalite kültürünün bir yaşam biçimi olarak yaygınlaşmasına katkı 
sağlamak ve mükemmelliği özendirmek amacıyla çeşitli kamu ve özel 
kurum/kuruluşlar tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde verilen 
ödüllerdir. 

Yenilikçilik Ödülü: Eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern 
uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve ödüllendirilerek teşvik 
edilmesi amacı ile MEB tarafından verilen ödüldür. 

Kalite Belgesi: Kurum/kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin 
ulusal/uluslararası geçerliliği olan belirli standart kriterleri çerçevesinde 
değerlendirilmesi sonucu yetkili kuruluşlar tarafından verilen belgedir. Kalite 
belgeleri ve işaretleri, bir ürün ya da hizmetin uygun olduğu standartları 
belirten somut ve pratik araçlardır. Kalitenin tescil edilmiş halidir. Örneğin 
ISO belgeleri vb 

Akredite Edilmiş Laboratuvar Belgesi: Deney ve kalibrasyon 
laboratuvarlarının TS EN ISO/IEC 17025 standardına, tıbbi laboratuvarların 
ise TS EN ISO 15189 standardına uygun hizmet verdiğini kanıtlayan belgedir. 
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Ülkemizde laboratuvarların akredite edilmesi görevi 4457 sayılı kanunla Türk 
Akreditasyon Kurumu'na (TÜRKAK) verilmiştir. 

7.6 
Son 3 eğitim-öğretim yılında Bakanlıkça duyurusu yapılan öğretim materyali 
geliştirme, modül yazımı ve değerlendirme çalışmaları için öğretmen 
görevlendirilmiş ise puan verilecektir. 

7.7 
Mesleki eğitim merkezinde bir önceki eğitim-öğretim yılında 3308 sayılı 
Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan denklik sayısı dikkate alınarak 
puanlanacaktır. 

7.8 
Mesleki eğitim merkezinde bir önceki eğitim-öğretim yılında düzenlenen 
kalfalık, ustalık, işyeri açma ve usta öğreticilik belge sayısı toplamı dikkate 
alınarak puanlanacaktır. 

7.9 
Bakanlığımızca hazırlanan mesleki ve teknik eğitimle ilgili kamu spotlarının 
okul web sayfasında yayın durumuna göre puanlanacaktır. 

7.10 
E-mezun web portalına (https://emezun.meb.gov.tr) okul web sayfasında 
bağlantı sağlanma durumuna göre puanlanacaktır. 

7.11 

E-mezun web portalına kayıtlı olan mezun oranı dikkate alınarak 
puanlanacaktır. Oran hesaplanırken Bakanlık tarafından bilahare illere 
gönderilecek veya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü web 
sayfasında önemli dokümanlar bölümünde duyurulacak veriler dikkate 
alınacaktır. 

7.12 
İçinde bulunulan eğitim-öğretim yılında okulda bulunan tüm alanlardaki 
(10,11 ve 12. Sınıflardaki) mevcut öğrenci sayısının okulun toplam alan 
kontenjanına oranı kanıta dayalı hesaplanarak puanlanacaktır.  

7.13 

İçinde bulunulan eğitim-öğretim yılında okulda eğitime açık ve öğrencisi olan 
dal sayısının okulda açık bulunan toplam dal sayısına oranı hesaplanarak 
puanlanacaktır. 
Örneğin, bir okulda uygulanan meslek alanlarına ait eğitime açık toplam 9 
dal varsa ve bunlardan sadece 6’sında eğitim veriliyorsa 6/9x100=%66 
oranına karşılık “2” puan olarak değerlendirilecektir. 

7.14 
Bir önceki ve içinde bulunulan eğitim-öğretim yılında, okul aile birliği 
gelirlerinin öğrencilerin sosyal, bilimsel, kültürel ve sportif etkinlikleri için 
kullanılma oranı kanıta dayalı hesaplanarak puanlanacaktır. 

7.15 Okul web sayfasının güncel olma durumu incelenerek puanlanacaktır. 

7.16 
Bir önceki ve içinde bulunulan eğitim-öğretim yılında, düzenli olarak veli 
toplantısı yapılma durumu kanıta dayalı olarak puanlanacaktır. 

7.17 
Bir önceki eğitim öğretim yılında veli toplantılarına katılan veli sayının 
toplam veli sayısına oranı kanıta dayalı olarak hesaplanarak puanlanacaktır. 

7.18 

İçinde bulunulan eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin bireysel olarak 
velilerle görüşme gün ve saatlerinin planlanıp velilere yazı, e-posta, okul 
web sayfası vb yollarla duyurulma durumu incelenerek kanıta dayalı olarak 
puanlanacaktır. 

7.19 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü web sitesinde 
(http://mtegm.meb.gov.tr) bulunan okul uygulamalarında yer alan verilerin 
güncelliğine göre puanlanacaktır. 

7.20 

2016 mali yılında okula gönderilen ödeneklerin (personel ödenekleri hariç) 
tenkis edilmeksizin tamamının kullanılmış olması halinde veya Maliye 
Bakanlığı tarafından yılsonunda hesaplar kapanmadan önce Bakanlığımız 
ilgili birimine yazılı veya e-posta yolu ile bildirilerek tenkisi sağlanmış ise 
“Hayır” performans göstergesi karşılığı 5 puan, bu şekilde bildirilmeksizin 
Maliye Bakanlığınca/Bakanlığımızca resen tenkis yapılmak zorunda kalınmış 
ise (Bakanlıkça sehven gönderildiği için tenkis edilen ödenekler hariç) “Evet” 
performans göstergesi karşılığı -10 puan ile değerlendirilecektir. 

https://emezun.meb.gov.tr/
http://mtegm.meb.gov.tr/
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Değerlendirme yapılırken okulun tenkis talebini yazılı veya e-posta yolu ile 
bildirip bildirmediği kanıtlayıcı belge görülerek kontrol edilecektir. 
Değerlendirmede 100,00 TL ve altında kalan tenkisler dikkate 
alınmayacaktır. 

7.21 
İçinde bulunulan eğitim-öğretim yılında okulda yapılan döner sermaye 
çalışmalarının yeterliği kanıta dayalı olarak puanlanacaktır. 

7.22 
Okul tanıtımına yönelik CD, broşür, film vb materyallerin yeterliği kanıta 
dayalı olarak puanlanacaktır. 

7.23 
Bir önceki ve içinde bulunulan eğitim-öğretim yılı içerisinde ulusal ve yerel 
basında çıkan eğitim ve öğretimde iyi uygulama örnekleri sayısına göre 
puanlanacaktır. 

 


