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ÖNSÖZ 
 

 
 Bir toplumun sürekli değişen sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve 

teknolojik koşullara uyum sağlayabilmesi için o toplumu oluşturan insanların 

iyi yetiştirilmesi gereklidir. Bu gerçek, toplumlarda eğitim sistemlerinin 

geliştirilmesine neden olmuştur. Zaman içerisinde eğitim hizmetlerinin 

sağlanmasını büyük ölçüde devletler üstlenmiştir. 

 

 Ülkemizde eğitim hizmetleri, örgün ve yaygın eğitim kurumları vasıtası 

yürütülmektedir. Örgün eğitim kapsamında; okulöncesi eğitim, ilköğretim, 

ortaöğretim, yükseköğretim kurumları kurulmuştur. İlköğretim, ülkemizde her 

vatandaş için anayasal bir hak ve zorunluluktur. Devlet, bu anayasal hakkın 

yerine getirilebilmesi için ilköğretim kurumları açmak ve ilköğretim hizmeti 

sağlamak ile yükümlüdür. Ancak coğrafi ve ekonomik koşullar göz önüne 

alındığında her yerleşim yerine okul açmak rasyonel değildir.  

 

 Bu kapsamda 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9. maddesi 

ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 25. maddesi gereği nüfusun az 

ve dağınık olduğu yerlerde Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) 

kurulmuştur. YİBO’ların kuruluş amacı okulsuz yerleşim birimlerinde bulunan 

öğretim çağındaki çocukların okul ihtiyacını karşılamaktır. YİBO’u, ilköğretim 

ihtiyacının karşılanmasının yanında, öğrencilerin, barınma ve beslenme de 

dâhil olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır.  

 

 Hakkâri, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinin güneydoğu bölümünde 

yer alan, çok sayıda dağınık yerleşim birimleri, sert iklimi ve ulaşım koşulları 

nedeniyle YİBO kurulması açısından elverişli bir ilimizdir. Bu araştırma, 

Hakkâri ilinde bulunan bazı YİBO’larının eğitim işgörenleri, eğitim yerleri ve 

donanım olanakları boyutlarında mevcut durumu saptamak ve bu boyutlara 

ilişkin sorunları yönetici ve öğretmen görüşleri doğrultusunda tespit etmek ve 

yönetici ve öğretmenlerin sorunlara ilişkin önerilerini ortaya koymak amacıyla 

yapılmıştır. 
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ÖZET 
 

HAKKÂRİ İLİNDE BULUNAN YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARININ 

(YİBO) OLANAKLARI VE SORUNLARI 

 

Işıkoğlu, Yunus Emre 

Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı 

Ekim, 2007, 104 + IX 

 

 Türkiye’de, uzun yıllardır zorunlu temel eğitimin beş yıldan sekiz yıla 

çıkarılması ve okul çağındaki çocuklarının tamamının okullaştırılması 

tartışılmıştır.  1997 yılına kadar bu tartışmalar sürmüş, fakat harekete 

geçilememiştir. 1997 yılında yürürlükteki yasa değiştirilerek, sekiz yıllık 

zorunlu temel eğitim sistemi oluşturulmuştur. Tabi ki sekiz yıllık zorunlu temel 

eğitim sistemi, yeni derslik inşası ve ilave insan gücü kaynakları gibi bir takım 

ihtiyaçları beraberinde getirmiştir. 

 

 Sekiz yıllık zorunlu temel eğitim sisteminin önemli bir parçası da 

YİBO’ların sayısının artırılmasıdır. YİBO’lar, nüfusu az ve dağınık, köy ve köy 

altı yerleşim yerlerinde yaşayan çocuklara okul hizmeti sunmak için kurulan 

sekiz yıllık yatılı ilköğretim okullarıdır. YİBO’ları, ilköğretim hizmetinin 

yanında, kütüphaneler, çamaşırhaneler, yatakhaneler, yemek salonları gibi 

diğer eğitimi destekleyen tesisleri de sunmaktadır. Böylece YİBO’lar yatılı 

öğrencilere tam gün hizmet etmektedir. Bu önemli hizmetleri çerçevesinde 

YİBO’ların sayısı, 10’ u Hakkâri’de olmak üzere 301’e çıkarılmıştır. 

 

 Hakkâri, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinin güneydoğu bölümünde 

yer alan bir ilimizdir. Topografyası büyük ölçüde dağlık ve rakımı yaklaşık 

1720 metredir. Hakkâri’nin iklimi sert ve hemen hemen altı ay kar yağışlıdır. 

2000 yılında yapılan son nüfus sayımına göre Hakkâri’nin nüfusu yaklaşık 

236,581 kişidir ve bu nüfusun 13.548’i şehir merkezinde yaşamaktadır. 



 VI

Hakkâri ilinde bulunan “A” YİBO, “B” YİBO, “C” YİBO ve “D” YİBO’da görevli 

yönetici ve öğretmenler çalışma grubunu oluşturmaktadır. 

 

 Bu çalışmanın amacı Hakkâri ilindeki YİBO’ların kadro ve fiziksel 

olanaklarını değerlendirmektir. Bu çalışma sırasında önce konu hakkındaki 

yayınlar incelenmiştir. Daha sonra 15 yönetici ve 56 öğretmene uygulanan bir 

veri toplama aracı geliştirilmiştir. Yanıtlar alındıktan sonra, bulgular 

değerlendirme tablolarına işlenmiştir. Bundan sonra istatistiksel analizler 

yapılarak aritmetik ortalama, frekans ve yüzdeler hesaplanmıştır. Son olarak 

bulgular yorumlanmış ve sonuçlar çıkarılmıştır. 

 

 Sonuç olarak, YİBO’ların kadro olanakları, özellikle öğretmen, eğitim 

bilimleri uzmanı, teknik ve yardımcı işgören sayıları bakımından yetersizdir. 

Kadro eksiklerinin yanında YİBO’lar fiziksel olanaklar bakımından da özellikle 

bahçe, yeşil alan, dinlenme alanları laboratuar ve işlikler açısından 

yetersizdir. 

 

 Bu sonuçlara göre YİBO’ların istihdam sorunun çözülmesi, derslik, işlik 

ve laboratuar gibi eğitim yerlerinin ve bahçe, yeşil alan, dinlenme alanları gibi 

eğitime destek yerlerinin geliştirilmesi gereklidir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Yatılı İlköğretim Bölge Okulları, Yatılı İlköğretim 

Okullarının Olanakları, Yatılı İlköğretim Okullarının Sorunları 
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ABSTRACT 
 

THE POSSIBILITIES AND PROBLEMS OF REGIONAL BOARDING 

PRIMARY EDUCATION SCHOOLS (YIBOs) IN THE PROVINCE OF 

HAKKARI 

 

Master Thesis, Department of Educational Sciences 

Thesis Supervisor: Prof. İnayet AYDIN 

October, 2007, 104 + IX 

 

 

 For a long time, Turkey debated extending compulsory education from 

five to eight years, and expanding coverage to 100 percent of school-age 

children. Still, no practical action was taken until 1997, when an amendment 

was made in law and the new eight-year compulsory education system was 

built. Naturally, the eight-year compulsory education system was 

accompanied by many needs such as building new classrooms, employing 

additional human resources.  

 

 An important feature of the new eight-year compulsory education 

system is to the increase in the numbers of Regional Boarding Primary 

Education Schools (YIBOs). YIBOs are eight-year, free boarding primary 

schools which were established to provide schooling to children living in 

villages or smaller settlements where the population was low and scattered. 

Besides providing primary education, YIBOs have to offer other supporting 

facilities such as libraries, laundry rooms, dormitories, dining halls, and 

accommodations for employees. Thus, YIBOs provide full-time service to 

boarding students. With respect to these important services, the number of 

YIBOs increased to 301 in Turkey and 10 of these were located in Hakkari.  

 

 Hakkari is a province which located in southeastern part of Eastern 

Anatolian Region of Turkey. The area is mostly mountainous and the altitude 

of the central province is approximately 1720 meters. Hakkari’s climate is 
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hard, snowy almost six months. According to the census in year 2000, the 

population in Hakkari is nearly 237000 and 13548 of the population live living 

in the central province. The study group consists of the school administrators 

and teachers of four YIBOs that are located in Hakkari.  

 

 The aim of this study was to evaluate the means of the YIBOs, located 

in province of Hakkari, regarding personnel and physical conditions. While 

executing the study, firstly publications relating to the subject were searched. 

Then a data collection instrument was developed to be applied 15 school 

administrators and 56 teachers. After getting the replies, findings were 

transformed to evaluation tables. Then the statistical analyses were done, 

including mean, frequency and percentages. Finally, all data were evaluated, 

and a conclusion was drawn. 

 

 As a result, the means of the YIBOs regarding personnel conditions in 

particular number of teachers, specialists in educational science, and 

technical personnel were found insufficient. Besides, personnel conditions, 

physical conditions were insufficient particularly school yards, green areas 

including grass fields and groves, relaxation areas, laboratories and 

workshops.   

      

 The above results suggest that YIBOs tackle personnel problems and 

improve their means in order to meet standards. 

 

 

Key Words: Regional Boarding Primary Education Schools (YIBOs), 

Problems of YIBOs, means of YIBOs 
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BÖLÜM I 
GİRİŞ 

 Bu bölümde araştırma konusunu oluşturan problem, amaç ve alt 

amaçlar, araştırmanın sınırlılıkları, araştırmada kullanılacak kısaltmalar ve 

tanımlar açıklanmaktadır.   
 

Problem 
 
 Bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeler, süre ve nitelikçe artan eğitim 

ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Çağımızda ülkeler, toplumsal ve 

ekonomik kalkınmalarını sağlamak ve sürdürmek için eğitime yatırım 

yapmaktadır. Bu bağlamda birçok devlet, vatandaşları için temel eğitimi 

anayasal bir zorunluluk olarak uygulamaktadır.  Devletlerin yanı sıra uluslar 

arası ve ulusal sivil ve devletler tarafından teşkil edilen birçok kuruluş, 

eğitime katkı sağlamak üzere kampanyalar düzenlemektedir. 

 

 Kalkınma ve eğitim ilişkisi uzun zamandır sosyal bilimcileri meşgul 

eden konulardandır. Platon; eğitimin, insanı “rasyonel” kılması nedeni ile 

toplumun refahı için zaruri olduğuna inanmış ve eğitimin yüksek bir ekonomik 

değere sahip olduğundan, toplumun kaynaklarının bir bölümünün eğitime 

yatırılması gerektiğini savunmuştur (Ak. Sami, 2003). 

 

 Kaya  (1984, 36), eğitim ve kalkınma bağlamında, bir ülkenin 

ekonomik kalkınmasının; o ülkenin halkının, kişisel ve toplumsal gelişmesine 

sıkı sıkıya bağlı olduğunu savunmaktadır. Ayrıca eğitim yoluyla geliştirilen ve 

kalkınmanın amacına uygun olan yeni değer yargılarının, ekonomik 

kalkınmayı hızlandırmak bakımından, son derece önemli olduğunu 

vurgulamıştır. 
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 Âdem’e göre (Âdem,1993,10 –12) kalkınma, bireylerin gönenç 

düzeylerini artırmak amacı ile siyasal iktidarın belli ekonomik politikaları 

izleyerek, toplumun yapısını değiştirme girişimidir.  

 

 Bursalıoğlu’na (2002, 37), göre eğitimin işlevlerinden biri de kültürü 

korumak ve geliştirilmesini sağlamaktır. Yukarıdaki açıklamalardan da 

anlaşılabileceği gibi, toplumsal kalkınmanın, ekonomik ve sosyal bir süreç 

olduğu söylenebilir. Bu süreçte sosyal kalkınma yani kültürün geliştirilmesi ve 

korunması ise eğitim yoluyla sağlanabilmektedir.  

 

 Ekonomik kalkınma sürecinde de eğitim önemli bir etkendir. Ekonomik 

kalkınma, üretimin arttırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin ihracı yoluyla 

gelir elde edilmesi ve elde edilen gelir ile üretime yatırım yapılması döngüsü 

ile sağlanmaktadır. Âdem (1993, 35), üretim faktörlerini doğa, sermaye ve 

emek olmak üzere üçe ayırmış ve bu faktörlerden en önemlisinin emek 

faktörü olduğunu ifade etmiştir. Ona göre, birçok ülkenin sermaye ve doğa 

faktörleri açısından yeterli olmasına karşın eğitim düzeylerinin düşük olması 

nedeniyle kalkınamamasını emek faktörüne bağlamıştır. Emek faktöründen 

insanın üretme potansiyeli kast edilmekte ve bu potansiyel eğitim ile 

geliştirilmektedir. 

 

 Devletler, toplumsal kalkınmayı sağlamak amacıyla çeşitli eğitim 

sistemleri uygulamaktadır. Uygulanan eğitim sistemleri genellikle 8–12 yıllık 

bir zorunlu eğitimi ve bu eğitimden sonra isteğe bağlı orta ve yüksek eğitimi 

kapsamaktadır. Zorunlu eğitim süreleri devletten devlete farklılık 

göstermektedir. Ülkemizin de katılmaya çalıştığı Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerinde değişik sürelerde zorunlu temel eğitim sistemi yürürlüktedir. AB 

ülkeleri arasında İspanya’da ve İtalya’da 8 yıl, Yunanistan’da 9 yıl, İngiltere, 

Lüksemburg, İskoçya ve Galler 11 yıl, Belçika, Almanya ve Hollanda’da yarı 

zamanlı dönemler de sayıldığında, 11 yıldan fazla olmak üzere zorunlu temel 

eğitim uygulanmaktadır (EURYDICE, 1996, 18; Aykaç, 2002). 

 

 Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) ise AB’den farklı bir sistem 

uygulanmaktadır. ABD anayasası eğitim ile ilgili hususlara değinmemiştir. 
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Ayrıca ABD Yüksek Mahkemesi 1973 yılında aldığı bir karar ile eğitimin temel 

bir anayasal hak olmadığını ancak eğitimin çok önemli bir kavram olduğunu 

ve eyaletler tarafından düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir (Grady, Uerling 

ve Gosmire, 1994, 5).  

 

 ABD’de zorunlu eğitim süresi eyaletten eyalete değişmektedir. Ancak 

birçok eyalet vatandaşlarının 16 veya 18 yaşına kadar zorunlu olarak okullara 

devam etmesini benimsemiştir (Beauchamp, 1992,13). Örneğin Arizona, 

Iowa, Montana eyaletlerinde sekiz yıl, Maine dokuz yıl, Minnesota 10 yıl, New 

York, New Jersey, Nebraska’da 12 yıllık temel eğitim, eyalet anayasalarına 

göre zorunluluktur (Lines, 1985, 14). 

 

 Eski doğu bloğu ülkelerinden Rusya Federasyonu’nda da zorunlu 

temel eğitim uygulaması vardır. Rusya Federasyonunda dokuz yıl süren 

zorunlu temel eğitim uygulanmaktadır (Bucak, 2000).  

 

 Uzak doğu ülkelerinde uygulanan zorunlu eğitim sistemine örnek 

olarak Japonya ve Kore Cumhuriyeti verilebilir. Japonya’da bir öğrenci 15 

yaşına veya dokuzuncu sınıftan mezun olana kadar okula devam etmekle 

yükümlüdür (Beauchamp, 1992,13). Kore Cumhuriyetinde ise 11 yıl süren 

zorunlu eğitim sistemi uygulanmaktadır (Demir, 2006). 

 

 Ülkemizde uygulanan eğitim sistemi, ulusun tüm eğitim 

gereksinmelerini karşılamak ve devletin eğitim amaçlarını gerçekleştirmek 

için kurulan okullar bütünüdür. 14.6.1973 tarihinde kabul edilen 1739 sayılı 

Milli Eğitim Temel Kanununun (METK) 18. maddesine göre Türk milli eğitim 

sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki ana bölümden 

oluşmaktadır. Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, orta öğretim ve 

yüksek öğretim kurumlarını, yaygın eğitim ise örgün eğitim yanında veya 

dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır (MEB, 

1973).  

 

 Ülkemizde ilköğretim, 1982 Anayasasının 42. maddesine göre, kız ve 

erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır 



 4

(www.tbmm.gov.tr). Anayasanın bu hükmü çerçevesinde, 1739 sayılı Milli 

Eğitim Temel Kanununda (METK), başlangıçta beş yıl zorunlu temel eğitim 

öngörülmüştür. 16.6.1983 tarihinde yapılan değişiklik ile ilköğretimin 6–14 

yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsadığı ve kız ve erkek bütün 

vatandaşlar için zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Ancak aynı tarihli değişiklikte, 

kanuna ilave edilen bir geçici madde de ise ortaokullar, planlı bir şekilde yurt 

genelinde yaygınlaştırılıncaya kadar sadece ilkokulların zorunlu olduğu ifade 

edilmektedir (www.mevzuat.meb.gov.tr).  

 

 1997–1998 öğretim yılından itibaren sekiz yıllık kesintisiz zorunlu 

ilköğretime geçilmesini sağlayan, 4306 sayılı kanun 18.08.1997 tarih ve 

23084 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 4306 Sayılı 

Kanun ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun (İEK) 9. maddesi ve 

1739 sayılı METK 23. maddesi "İlköğretim Kurumları sekiz yıllık okullardan 

oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması 

verilir." şeklinde değiştirilmiştir (www.mevzuat.meb.gov.tr). 

  

 1739 sayılı METK yedinci maddesine göre ilköğretim görmek her 

vatandaşın hakkıdır. Bu kapsamda, normal ilköğretim okullarının dışında, 

çeşitli özellikleri nedeniyle eğitim hakkını normal ilköğretim okullarında 

kullanamayacak öğrenciler için fırsat eşitliğini sağlamak adına farklı 

ilköğretim kurumları açılmıştır. Normal ilköğretim okullarının dışında kalan bu 

kurumlar; Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO), Pansiyonlu İlköğretim 

Okulları (PİO), İşitme Engelliler, Görme Engelliler, Ortopedik Engelliler, 

Zihinsel Engelliler İlköğretim Okulları, Özel Türk, Yabancı ve Azınlık 

İlköğretim Okullarıdır (Şişman, 2005, 71). 

 

 Yukarıda değinilen okullardan, YİBO’ları, Cumhuriyetin kurulmasından 

önce de değişik şekil ve isimlerde eğitim sistemimizde yer almıştır. Milli 

mücadele sırasında Doğu Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa 

tarafından “Sanayi Mektebi”, “Leyli Eytam Mektebi” ve “Sarıkamış Mektebi” 

gibi okullar açılmıştır. Daha sonra da yatılı ilkokulların kurulmasına yönelik 

çabalar devam etmiştir. 1 Mart 1923 tarihinde TBMM açış konuşmasında 

Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin yatılı ilkokullara ihtiyaç duyduğunu 
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belirtmiştir. 1940’lı yıllara kadar önceleri il merkezlerinde, daha sonra ilçe, 

bucak ve köylerde gündüzlü ve pansiyonlu okullar açılmıştır. 1948’da 

Tunceli-Nazımiye’de, 1949’da Diyarbakır- Çermik, Bitlis-Ahlat’ta ve Van-

İskele’de “Bölge İlkokulları” adıyla pansiyonlu okullar hizmete girmiştir. 1961 

ve 1973 yıllarındaki düzenlemeler ile “Bölge İlkokulları”, “Temeleğitim Yatılı 

Bölge Okullarına” dönüştürülmüştür. 1983 yılındaki düzenleme ile 

günümüzdeki adını almıştır (Dikmen,1991).  

 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9. maddesinde  “Nüfusun 
az veya dağınık olduğu yerlerde; köyler gruplaştırılarak, merkezi 
durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge 
okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün 
olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar 
açılabilir. Gezici okullarda gezici öğretmenler görevlendirilir. Bu 
okullarda yetiştirici sınıflar ve kurslar da açılabilir. Şehir ve 
kasabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabilir.” 
ifadesi yer almaktadır (MEB,1961).  
 

Büyük ölçüde benzer ifadeler ile 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanununun 25. maddesinde ise “Nüfusun az ve dağınık olduğu 
yerlerde, köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda olan köylerde 
ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın 
mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge okulları kurulur.” 
hükmü yer almıştır (MEB,1973). 

 

 Yukarıda değinilen kanun hükümlerinden hareketle YİBO’larının daha 

ziyade kırsal kesimde, okulu bulunmayan, köy ve köy altı yerleşim 

birimlerinde bulunan çocuklar ile yoksul ve fakir ailelerin çocuklarının 

ilköğretim hizmetlerine kavuşturulmasını sağlamak amacıyla açılmakta 

olduğu söylenebilir.  

 

 Okullar toplumsal açık sistemlerdir. Sistem yaklaşımına göre bir 

okulun amaçlarını gerçekleştirebilecek bir yapıya ulaşabilmesi için, alt 

sistemleriyle birlikte sistem bütünlüğüne kavuşması gereklidir. Okul 

çevresinden girdiler alarak hayatını sürdürmektedir. Okul sisteminin; işlenen 

girdisi öğrenciler, işleyen girdisi eğitim işgörenleri, tüketilen girdisi ise araç, 

gereç, makine ve diğer tüketim maddeleridir. Okul sisteminde bu girdiler ile 

uygun ortamın yaratılması sonucu öğrencilerde davranış değişikliği 



 6

sağlanmaktadır. Okul sisteminin ürünü eğitimin amaçlarına uygun davranışlar 

kazanmış insanlardır (Başaran, 2000, 41). 

 

 Sistem yaklaşımı çerçevesinde ele alındığında YİBO’larının girdileri 

diğer ilköğretim kurumlarına göre farklılaşır. YİBO’larında okuyan çocukların 

yiyecekleri, giyecekleri, defterleri, harçlıkları, ders araç ve gereçleri de dâhil 

olmak üzere her türlü giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu gibi 

temel ihtiyaçların karşılanması için daha karmaşık bir yapılanma gereklidir 

(MEB, 2003a, 17).   

 

 YİBO’larının işleyen girdisi eğitim işgörenleridir. YİBO’larda öğrencilere 

sunulan hizmetlerin diğer okullarda sunulanlardan daha farklı olması 

nedeniyle YİBO’larının kadrolarındaki işgörenler de diğer okullara göre 

farklılıklar göstermektedir (MEB, 2003, 23 – 42).  

 

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının İşgören Olanakları 
 

 YİBO’larında yönetim hizmetlerinde okul müdürü, müdür 

başyardımcısı, müdür yardımcısı, öğrenci işleri müdür yardımcısı, personel 

işleri müdür yardımcısı, tahakkuk işleri müdür yardımcısı, pansiyon işleri 

müdür yardımcısı görev yapmaktadır.  Yardımcı hizmetlerde ise iş eğitim şefi, 

iç hizmetler şefi, idari işler ve daktilo memuru, hesap işleri memuru, ambar 

memuru, ayniyat ve depo memuru, kitaplık memuru, sağlık personeli, 

teknisyenler, aşçı ve yardımcıları, şoför, kaloriferci, bahçıvan, gece bekçisi 

gibi işgörenler görev yapmaktadır (MEB, 2003, 23 – 42). 

 

Okul Müdürü. 2003 tarih ve 2552 sayılı tebliğler dergisi ile yayınlanan, 

MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin (İKY) 60. maddesine göre Okul 

müdürü; ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, 

program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene 

koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak 

yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur 

(MEB, 2003b). Okul müdürlerinin bir başka görevi de öğretmenlere 

danışmanlık yapmaktır (Alkan,1993,196). 
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Müdür Başyardımcısı. 2003 tarih ve 2552 sayılı tebliğler dergisi ile 

yayınlanan, MEB İKY’nin 61. maddesine göre, müdür başyardımcısı, ders 

okutmanın yanında müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı 

zamanlarda müdüre vekâlet eder (MEB, 2003b). Aynı maddeye göre müdür 

başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, 

tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, 

beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle 

ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin 

yapılmasından ve okulun amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı 

sorumludur (MEB, 2003b). 

 

Müdür Yardımcıları. 2003 tarih ve 2552 sayılı tebliğler dergisi ile 

yayınlanan, MEB İKY 2.5.2006 tarihinde değiştirilen 62. maddesine göre 

müdür yardımcıları ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, 

yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, 

yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, 

düzen, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen 

görevleri yapar. Müdür yardımcıları bu görevlerin yapılmasından ve okulun 

amaçlarına uygun olarak işleyişinden müdüre karşı sorumludurlar (MEB, 

2003b). 
 

Sınıf Öğretmenleri. 2003 tarih ve 2552 sayılı tebliğler dergisi ile 

yayınlanan, MEB İKY’nin 64. maddesine göre, ilköğretim okullarının 1–5 inci 

sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir 

üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde 

başka bir sınıfı da okutabilirler. Herhangi bir sınıfta başarı gösteren 

öğretmenler, isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde aynı sınıfı 

okutmaya devam edebilirler (MEB, 2003b). Yukarıda değinilen yönetmeliğe 

2.5.2006 tarihinde yapılan değişik ile ilköğretim okullarının dördüncü ve 

beşinci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, 

müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar 

dersleri dal öğretmenlerince okutulur. Ancak, ihtiyacın dal öğretmenlerince 

karşılanamaması hâlinde bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu 
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dallarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet 

içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile 

okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler, sınıf 

öğretmenince okutulmaya devam edilir (MEB,2003b). 

 
Dal (Branş) Öğretmenleri. İlköğretim ikinci kademesindeki bütün 

dersler dal öğretmenleri tarafından verilmektedir. Dal öğretmenleri yetiştikleri 

alanla ilgili dersleri üstlenirler. Yetiştikleri alanda maaş karşılığı dersini 

dolduramayan dal öğretmenlerine yukarıda da değinildiği gibi dördüncü ve 

beşinci sınıflarda dallarıyla ilgili dersler de verilebilmektedir (Başar,2003,30).  

 
Rehber Öğretmenler. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre ilköğretim okullarında oluşturulan 

rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde yeterli sayıda rehber öğretmen 

görevlendirilir. Rehber öğretmen, okul müdürüne ya da ilgili müdür 

yardımcısına karşı sorumludur. Rehber öğretmen, öğrencilerin durumları ile 

ilgili olarak diğer öğretmenlerle iş birliği yapar. Okul müdürlüğünce öğretim 

yılı başında 6, 7 ve 8 inci sınıfların her şubesinde bir şube rehber öğretmeni 

görevlendirilir. 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda bu görevi sınıf öğretmeni yürütür. 

Şube rehber öğretmenleri Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 

Danışma Hizmetleri Yönetmeliği"nde sınıf rehber öğretmeni için belirtilen 

görevler ile bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar. Şube 

rehber öğretmeni, müdür ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur 

(MEB,2001).  

 
Belleticiler. 2003 tarih ve 2552 sayılı tebliğler dergisi ile yayınlanan, 

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 74. maddesinde 

2.5.2006 tarihinde yapılan değişikliğe göre, Yatılı öğrencilerin ders saatleri 

dışında eğitimleri ile ilgilenmek, öğrencilerin çalışma zamanı ve çalışma 

yerlerinde, etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında 

karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere, okulun sınıf 

öğretmenleri ile dal öğretmenleri veya ilköğretim ve orta öğretim 

kurumlarında öğretmenlik yapanlar arasından okul müdürünün önerisi, millî 

eğitim müdürünün uygun görmesi ve mülkî amirin onayı ile belletici 
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öğretmenler görevlendirilir (MEB, 2003b). Belletici öğretmenler, görevlerinden 

dolayı ilgili müdür yardımcısına, müdür başyardımcısına ve okul müdürüne 

karşı sorumludurlar. Belletici öğretmenler, haftada en çok üç gün nöbet 

tutarlar. Nöbetçi belletici öğretmenler, gece yatakhanede yatarlar. Diğer 

belletici öğretmenler de okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde 

yatakhanede kalabilirler.  
 

Planlama Uzmanı.  Okul eğitim hizmetlerini planlama teknik ve 

olanaklarını etkin bir şekilde kullanabilen; bu yeteneklerini işe koşarak, eğitim 

programları için gereken ortamın, bütçe hizmetlerinin, bina, araç ve 

gereçlerinin planlamasını yapan eğitim uzmanıdır (Başaran, 1982).  

 

Okul Denetmeni. Okullarda eğitim hizmetlerini denetlemeye yeterli 

olacak şekilde kuramsal ve uygulama alanında yetişmiş uzmanlardır. 

Denetmenler okullarda, eğitim programlarını, bütçeleme işlerini, bina, araç ve 

gereçlere ilişkin işleri denetler, değerlendirir, sistemi geliştirmeye yönelik 

önerilerde bulunur (Başaran, 1982).  

 
Okul Danışmanı. Okulun geliştirilmesi için stratejileri belirleyen, 

okulun çevresi ile ilişkilerini geliştiren, yönetsel sorunlara yönelik çözüm 

önerileri getiren uzmanlardır (Başaran, 1982). 

 
Program Geliştirme Uzmanı. Program geliştirme uzmanı, toplumdaki 

gelişmeleri dikkate alarak, eğitim programını geliştiren uzmandır. Program 

geliştirme uzmanları, eğitsel amaçları gerçekleştirecek bir eğitim programı 

tasarlayabilecek kuramsal ve uygulama altyapısına sahip olmalıdır. Bakanlık 

tarafından geliştirilen programların etkin olarak uygulanmasını sağlar, 

öğretmen ve yöneticilere geliştirilen programlar hakkında kurslar, seminerler 

vererek danışmanlık yapar (Başaran, 1982).   

 
Özel Eğitim Uzmanı. Özel eğitime gereksinim duyan çocukların 

saptanması, tanılanması ve sağaltımı konusunda gereken etkinlikleri 

yürütebilecek kuramsal ve uygulama yeteneğine sahip uzmandır. Özel eğitim 

uzmanı, uzmanlık alanına giren öğrencileri kümeler, özelliklerine uygun 
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olarak eğitimini planlar, öğrencilerin sorunları hakkında öğretmen ve veliler ile 

ilişkiler kurar ve onlara yardımcı olur.  (Başaran, 1982). 

 
Eğitim Teknolojileri Uzmanı. Eğitim teknolojisi, insanın öğrenmesi ve 

iletişim bilimleri alanlarındaki araştırma bulgularına dayanarak yetişmiş 

insangücü ve araç gereç gibi insangücü dışı kaynaklardan yararlanarak, 

eğitimin özel amaçlarına götürecek öğretme ve öğrenme süreçlerini 

sistematik olarak tasarlama, uygulama, değerlendirme ve geliştirmeye 

yönelik bir bilimdir (Hızal, 1992, 13). Eğitim teknolojileri uzmanları, eğitim 

teknolojisi konusunda öğretmen ve yöneticilere danışmanlık yapan, eğitim 

teknolojisi hakkında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olan 

uzmanlardır (Başaran, 1982). 

  

Beslenme Eğitimi Uzmanı. Okul çağı çocuklarının başarısı ile yeterli 

ve dengeli beslenmeleri arasında ilişki bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına 

göre düzenli kahvaltı yapmayan çocuklar, yapanlara göre daha ilgisiz, daha 

hareketsiz oldukları, başarı düzeylerinin daha düşük olduğu gözlenmektedir. 

Bu nedenle okul çağı çocuklarının beslenmesi planlanmalıdır (Kaleli, 2000, 

18).  

 
 Beslenme eğitimi uzmanı, okullarda öğrencilerin sağlıklı, yeterli ve 

dengeli beslenmelerine ilişkin eğitim programlarını tasarlayan, uzmanlık 

alanında yönetici ve öğretmenlere danışmanlık yapan, okullarda verilen 

yemeklerin programa uygunluğunu denetleyen, değerlendiren ve önerilerde 

bulunan uzmandır (Başaran, 1982). 

  

 Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı. Okullarda öğrencilerin, ilgi, 

yetenek, tutum, kişilik ve başarısını ölçüp değerlendiren, ölçme ve 

değerlendirme sonuçlarına uygun olarak eğitim programının geliştirilmesine 

yönelik öneriler yapan uzmanlardır. Ölçme ve değerlendirme uzmanı 

öğrencileri yöneltme, öğrenme güçlüğü çekenleri belirleme ve yönlendirme 

konusunda yönetici ve öğretmenlere yardımcı olur (Başaran, 1982). 
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İş Eğitim Şefi. İlköğretim okullarında bulunan iş eğitimi öğretmenleri 

arasından okul müdürlerince bir iş eğitim şefi seçilmektedir. İş eğitim şefleri, 

işliklerin tertip ve düzenini, araç ve gereçlerin bakım ve onarımlarının 

yaptırılmasını, derslerin programlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar. İş 

eğitim şeflerine başka bir sınıf öğretmenliği ve eğitici kol verilmez (MEB, 

2003a, 39). 

 
İç Hizmetler Şefi. Memur sayısı üç ve daha fazla olan ilköğretim 

okullarında memurlardan biri, müdür tarafından, iç hizmetler şefi olarak 

görevlendirilir. İç Hizmetler şefi, okula ait bina, eşya ve tesislerin bakım, 

onarım, koruma, kayıt, düzen ve temizlik gibi hizmetleri yürütmekle 

yükümlüdür (MEB, 2003a, 40).  
 
İdarî İşler ve Daktilo Memurları. Yönetim İşleri ve büro memurları, 

müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro 

işlerini yaparlar. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, 

yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap 

hazırlarlar. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların 

saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar. Öğretmen, memur ve 

hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe 

işlerler. Arşiv işlerini düzenlerler. Bu memurların birden fazla olması hâlinde 

okul müdürlüğünce aralarında iş bölümü yapılır. Müdürün vereceği hizmete 

yönelik diğer görevleri de yaparlar (MEB, 2003a, 40). 
 

Hesap İşleri Memuru. Okulun yönetici, öğretmen, memur ve 

hizmetlilerine ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık, vergi iadesi gibi 

özlük haklarının zamanında hak sahiplerine verilmesini sağlar. Bunlarla ilgili 

belgeleri dosyalarında saklar. Okulla ilgili malî işleri izler, iş ve işlemleri yapar 

ve bunlarla ilgili yazı, belge, defter ve dosyaların düzenlenmesini ve 

saklanmasını sağlar. Hesap işleri memuru bulunmayan okullarda, bu 

hizmetler okul müdürlüğünce görevlendirilecek memurlardan biri tarafından 

yürütülür. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar 

(MEB, 2003a, 40). 
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Ambar Memuru. Satın alınan yiyecek, yakacak, temizlik ve diğer 

maddelerin muayene ve kabulü ile ilgili işlemleri yapar ve kabul edilenleri 

teslim alarak gerektiğinde kullanılmak üzere ambarda saklar (MEB, 2003a, 

40). 

 

Ambar ayniyat mutemetliğini Ayniyat Talimatnamesi ne uygun olarak 

yapar. Nöbetçi öğretmen, aşçı ile birlikte tabelâya göre günlük erzak, 

yakacak ve temizlik maddelerini tartarak veya sayarak ambardan çıkarır ve 

ilgililere teslim eder. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de 

yapar (MEB, 2003a, 40). 

 

Ayniyat ve Depo Memuru. Okulun bütün demirbaşından sorumlu 

olan ayniyat ve depo memuru, demirbaş eşya ve tüketim maddeleri ile ilgili 

her türlü işlemin, Ayniyat Talimatnamesine uygun olarak yürütülmesini sağlar. 

Ayniyat memuru, ayniyat ve demirbaş sayım komisyonu üyesidir. Müdürün 

vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar (MEB, 2003a, 40). 

 
Kitaplık Memuru. Kütüphane memuru okul kitaplığını, Okul 

Kütüphaneleri Yönetmeliği ne göre düzenler. İş ve işlemlerini yürütür. 

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar (MEB, 2003a, 

40). 
 

Sağlık İşgöreni. Sağlık işgöreni, okuldaki öğrenci ve diğer personelin 

sağlıkla ilgili işlerini yapmakla yükümlüdür. Ayrıca, yatılı okullardaki sağlık 

işgöreni, görevlerini Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları 

Yönetmeliği ne göre yürütür. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer 

görevleri de yaparlar (MEB, 2003a, 40). 
 

Teknisyenler. Okulun imkân ve özelliklerine göre elektrik, elektronik, 

bilgisayar, makine onarımı, su, doğalgaz, kalorifer tesisatı, marangozluk ve 

benzeri işleri yapmak üzere teknisyenler çalıştırılır. Müdürün vereceği 

hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar (MEB, 2003a, 40). 
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Aşçı. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde 

belirtilen görevleri yapar. Aşçı, müdür, ilgili müdür yardımcısı, nöbetçi 

öğretmen, okul doktoru ve varsa diyet uzmanına karşı sorumludur. Müdürün 

vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar (MEB, 2003a, 40). 
 

Aşçı yardımcılar. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları 

Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar. Aşçı yardımcısı, müdür, ilgili müdür 

yardımcısı ve aşçıya karşı sorumludur. Müdürün vereceği hizmete yönelik 

diğer görevleri de yapar (MEB, 2003a, 40). 
 
Şoför. Okula tahsis edilen okul taşıtının zimmetini üzerine alır, taşıtın 

kullanılmasından ve bakımından sorumlu olur. Müdürün vereceği hizmete 

yönelik diğer görevleri de yapar (MEB, 2003a, 41). 
 

Kaloriferci.  Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri 

yapar. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri 

yapar. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene 

karşı sorumludur. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar 

(MEB, 2003a, 41). 
 

Bahçıvan. Bahçıvan, yapılacak plâna uygun olarak, okulun bahçe ve 

parkını düzenler, tarım öğretmeni ile iş birliği içinde çalışır. Müdürün vereceği 

hizmete yönelik diğer görevleri de yapar (MEB, 2003a, 41). 
 

Gece bekçisi. Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan 

hizmetli, nöbeti süresince okul bina ve eklentilerinin güvenliğini sağlar. Bu 

görevleri yaparken müdüre, ilgili müdür yardımcısına, nöbetçi öğretmene 

karşı sorumludur. Hizmetli sayısı iki ve daha az olan okullarda gece bekçiliği 

görevi yürütülmez. Durum en yakın emniyet birimine 6 ayda bir yazılı olarak 

bildirilir (MEB, 2003a, 41). 

 
Diğer yardımcı personel. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul 

yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve 

dosyayı dağıtmak ve toplamak, başvuru sahiplerini karşılamak ve yol 
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göstermek, hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde 

çalışmak, nöbet tutmak, okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve 

malzeme ile eşyayı taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler 

(MEB, 2003a, 42). 

 
Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının Fiziksel Olanakları 
  

Bu başlık altında Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının, yeri, büyüklüğü, 

bina ve bahçelerindeki eğitsel ve eğitime destek alanları ve bu alanların 

donanımı konularında alanyazında yer alan bilgiler ele alınmıştır. 

 
Okul Yeri. Yukarıda değinildiği gibi YİBO’ları, kırsal kesimde okulu 

bulunmayan, köy ve köy altı yerleşim birimlerinde bulunan çocuklar ile yoksul 

ve fakir ailelerin çocuklarının ilköğretim hizmetlerine kavuşturulmasını 

sağlamak amacıyla kasaba ve şehirlerde kurulmaktadır.  

 

YİBO’larının nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için öncelikle yerinin 

uygun seçilmesi önemlidir. Okul yeri seçiminde YİBO’ların kuruluş amaçları 

dikkate alınmalıdır (Aralpcan,1998, 66).  
 

YİBO’larının nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için öncelikle yerinin 

uygun seçilmesi önemlidir. İlköğretim okullarının yer seçimi sırasında dikkat 

edilmesi gereken özellikler şöyle sıralanabilir (Çetiner, 1972, 38; Ergen, 

1986, 153; Hesapçıoğlu ve Meriç, 1994, 123; Karakütük, 1994, 73–76; MEB, 

222 sayılı İEK Md. 60–62): 

 

1. Okul yapılması düşünülen yerleşim yerinin demografik özellikleri 

dikkate alınmalıdır.  

 

2. Bölgenin imar planları ve alt yapı olanakları incelenmelidir. Su, 

elektrik, kanalizasyon, telefon hatlarının bulunması dikkate alınmalıdır. 

 

3. Okul binaları için seçilen yerin sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım 

bakımından elverişli bir mahalde olması göz önünde bulundurulur.  
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4. Okul binası yapılacak alanın zemin etüdü yapılmalıdır. Okullar; sel, 

deprem, çığ vb. doğal afetlerden etkilenmeyecek yerlerde inşa edilmelidir.  

 

5. Okul yeri saptanırken bitki yetiştirmeye elverişli bölgeler tercih 

edilmelidir. 

 

6. Okulun işlek ve gürültülü ana caddeler üzerine kurulmaması 

gereklidir. 

 

7. Eğitim öğretimi olumsuz etkileyecek; meyhane, kahvehane, 

kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık 

alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre 

uzaklıkta bulunması zorunludur. 

 

8. Okulun binasının inşa edileceği alanın, çevre kirliliğini artıracak 

sanayi bölgelerinden uzak olması gereklidir. 

 

9. Okul yerinin; hastane, itfaiye, karakol, ibadethaneler gibi ortamlara 

yakın olması yararlı olmakla birlikte; bu gibi yerlerin siren sesleri vb. dikkat 

dağıtıcı ortamlar olması bakımından zararları da bulunmaktadır. 

 

10. Okul yerinin mezarlıklar, hapishane, adliye gibi öğrenciler üzerinde 

psikolojik etkiler yaratabilecek yerlerden uzak olması gereklidir. 

 

Yukarıdaki özellikleri dikkate aldıktan sonra okulların kurulacağı 

arsanın büyüklüğü tespit edilmelidir.  Türkiye’de ilköğretim okulu binası için 

arsa büyüklüğü (Can, 1965, 16; Hesapçıoğlu ve Meriç, 1994, 128): 

 

a. İlk 40 öğrenci için öğrenci başına 20 m²,  

 

b. İkinci 40 öğrenci için öğrenci başına 15 m²,  

 

c. Üçüncü 40 öğrenci için öğrenci başına 10 m²,  
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d. Dördüncü ve beşinci 40 öğrenci için öğrenci başına 5 m²,  

 

e. Sonraki her 40 öğrenci için öğrenci başına 2,5 m² olarak 

düzenlenmiştir.   

 

 YİBO’larının yerinin yanında yapıların büyüklüğü de önemli bir 

konudur. Hızlı nüfus artışı vb. nedenler ile sık sık okul binalarına ek binalar 

yapılmaktadır. Bu durum okullarımızı mimari açıdan estetikten yoksun bir 

hale getirmektedir (Başar, 2003, 6). 

 

Okul Büyüklüğü. İnşa edilecek okulların yeri kadar büyüklüğü de 

önemlidir. Başaran (1982,49), en uygun büyüklüğün okulda eğitim ortamını 

oluşturan eğitim yeri, öğrenci sayısı, araç gereçlerin sayısı ve niteliği, sağlık 

koşullarına vb. her etkenin uygun büyüklükte, sayıda ve nitelikte olmasını 

sağlamak olduğunu vurgulamıştır. Bu şekilde savurganlık ve bunlardan 

yoksunluk önlenebilir ve en yüksek verim alınabilir. 

 

Küçük okullar ile büyük okulların nerede ayrıldığı konusunda kesin bir 

görüş birliği yoktur. Küçük okullar için öğrenci sayısı 200 ila 1000 öğrenci 

arasında değişirken; büyük okullarda bu sayı 3000 ila 5000 arasındadır. 

Bununla birlikte ilköğretim okulları için uygun büyüklüğün 300–400 öğrenci 

arasında olması yönünde bir eğilim bulunmaktadır (Başar, 2003, 51). 

 

 Okul büyüklüğü konusunda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Dawe, 

araştırması sonucunda okul büyüklüğü arttıkça derslerdeki toplam tartışma 

süresinin ve her çocuğun ortalama derse katılım süresinin azaldığını 

vurgulamıştır. Benzer bir araştırmada Baird, öğrencilerin liderlik, sanat, 

müzik, drama ve konuşma, edebiyat ve bilim olmak üzere altı alandaki 

başarılarını değerlendirmiştir. Araştırma sonucunda küçük okul öğrencilerinin 

sanat ve bilim dışındaki alanlarda daha başarılı olduğunu tespit etmiştir (Ak. 

Öğülmüş ve Özdemir, 1995, 264–266).  
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Okul Binası. Okulların yeri ve büyüklüğünün yanı sıra okul binaları da 

eğitim öğretimi etkileyen faktörlerdendir. Okulların göze hitap eden bir mimari 

ile inşa edilmesi öğrenci ve eğitim işgörenlerinin güdülenmesi ve başarıya 

katkı sağlayacağı gibi, örgüt kültürünün de olumlu yönde gelişmesine katkı 

sağlayacaktır (Akçay, 1997, 23).  

 

YİBO’larının bina yapısı diğer ilköğretim kurumlarından farklıdır. Bu 

okullarda, derslik, işlik, uygulama bahçesi, kütüphane gibi eğitsel tesislerin 

yanında mutfak, banyo, çamaşırhane, yemekhane, yatakhane, revir, kuru 

gıda, kırtasiye, giyecek ambarları, soğuk hava, günlük erzak, yakıt ve su 

depoları, kiler gibi tesislerde bulunmaktadır (MEB, 2003, 125). 

 

Okul binalarının yapımında dikkate alınması gereken bir kısım 

özellikler aşağıda sıralanmıştır (Başaran, 2000, 205; Ergen 1986,151): 

 

1. Bina, o bölgede sıklıkla oluşan doğal afetlere dayanıklı ve bölgenin 

iklim ve arazi koşullarına uygun şekilde inşa edilmelidir.  
 

2. Bina, ısınma, havalandırma, nem oranı, aydınlatma, ses yalıtımı 

açılarından yeterli olmalıdır. 
 

3. Bina planı estetik, ergonomik, eğitim öğretimin amaçlarına uygun, 

kullanımı ve işletilmesi kolay olacak tarzda hazırlanmalıdır.  
 

4. Bina, tehlike anında kullanılacak yangın çıkışları ve merdivenleri, 

sığınaklar vb. olanaklara sahip olmalıdır. 
 

5. Okullarda engelli işgören ve öğrencilerin bulunabileceği 

düşünülerek tasarım sırasında engellilere yönelik tedbirler alınmalıdır. 
 

6. Okullar binaları kısa ve uzun vadeli gereksinimleri karşılayacak 

esneklikte tasarlanmalıdır. 
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Okul binaları genellikle yukarıda belirtilen hesaplamaya göre tespit 

edilen alanın % 20’ sini geçmemelidir (Can, 1965, 18).   

 

 Bina tasarımında dikkat edilmesi gereken bir başka konu da çalışma 

ortamında kullanılan renklerdir. İşgörenlerin çalışma ortamlarında kullanılan 

renklerin de verimliliği artırdığı düşünülmektedir. Türkiye’ de çalışma 

ortamında genellikle, deniz mavisi, yeşil, beyaz, mavi, açık mor gibi parlak 

olmayan renkler tercih edilmektedir (Halis, 2000, 72–73).  Eğitim 

işgörenlerinin çalışma ortamlarında da 2000 yılından itibaren renk 

seçimlerinde özen gösterilmektedir. İlköğretim okullarında 2000 yılı ve 

sonraki yıllarda dış cephe renklerinde sarı ve somon rengi kullanılmaktadır 

(Akar ve Sadık, 2003, 21). 

 

Derslik. Okul binası denildiğinde ilk akla gelen eğitim yeri dersliktir. 
Derslikler, bir sınıfın bütün derslerinin yapıldığı çok amaçlı eğitim yeridir. 

Dersliklerin ebatları, o derslikte öğretim görmesi öngörülen sınıfın 

büyüklüğüne göre planlanmalıdır (Başar, 2003, 57).   
 

Sınıf büyüklüğünün öğrenme üzerindeki etkisi araştırmacıları meşgul 

eden problemlerdendir. Halbach, Ehrle ve Zahorik, 2001 yılında yaptıkları 

araştırmalarında, küçük sınıflarda öğretimin daha nitelikli olduğunu 

vurgulamıştır. Halbach, Ehrle ve Zahorik küçük sınıflarda daha az disiplin 

problemlerine rastlandığını, öğretime daha fazla zaman ayrıldığını, öğretimin 

bireyselleşmesi için daha fazla zaman kullanılabileceğini, değişik öğretim 

stratejileri uygulamak için daha uygun bir ortam bulunduğunu ve öğretim 

sırasında daha zengin içerik kullanılabildiğini ifade etmiştir (Ak. Güçlü, 2002, 

54).  

 

En uygun sınıf büyüklüğü üzerinde çeşitli araştırmalar yapılmasına 

karşın bu konuda kesin bir kanı bulunmamaktadır. Johnson, 2002 yılında 

yaptığı araştırmada 20 ve daha az öğrencinin bulunduğu sınıfları küçük 

olarak nitelerken, 31 ve daha fazla öğrencinin bulunduğu sınıfları büyük 

olarak nitelemektedir. Nye, Hedges ve Spyros 2001 yılında yaptığı 
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araştırmada 15 -17 öğrencinin bulunduğu sınıfları küçük sınıf olarak 

nitelemiştir (Ak. Güçlü, 2002, 53).   

 

Sınıf büyüklüğü konusundaki uygulamalar ülkeden ülkeye değişiklik 

göstermektedir. İskoçya’da ilkokullarda bir sınıfta en fazla 33, ortaokullarda 

ise en fazla 20 öğrenci bulunmaktadır. ABD’nin Ohio eyaletinde, ilkokullarda 

bir sınıfta en fazla 25, ortaokullarda bir sınıfta en fazla 30 öğrencinin öğretim 

görmesi kabul edilmiştir (Ak. Öğülmüş ve Özdemir, 1995, 268–269).  

 

Ülkemizde ise sınıf büyüklüğü ilköğretim kademesinde bir sınıfta 40 

öğrenci olarak tespit edilmiştir (MEB, 1985, 454). 1997–1998 öğretim yılında 

sekiz yıllık zorunlu eğitim uygulamasının başlatılması ile birlikte beş yıl 

içerisinde 30 öğrencili dersliklerde öğretim sağlanması ve derslik sayısının 

artırılması planlanmıştır (Başar, 2003, 170). Ancak 2006–2007 eğitim öğretim 

yılında sınıf büyüklükleri; Şanlıurfa’da 56, İstanbul’da 49, Mardin’de 49, 

Batman’da 47, Hakkâri’de 45 olmak üzere MEB’ lığının öngördüğü mevcudun 

oldukça üzerindedir (Kotan, 2006). 

 

Dersliklerin öğrenci başına düşen kullanım alanı açısından da 

alanyazında çeşitli standartlar bulunmaktadır. İngiltere’de ilk 25 öğrenci için 

öğrenci başına 3,72 m² sonraki her öğrenci için 2,14 m² standardı 

belirlenmiştir. Hollanda’da en küçük derslik 56 m², Danimarka ‘da derslikler 

48 m², İsveç’te 25–30 öğrenci için yapılacak derslikler 60 m² olarak inşa 

edilmektedir (Hesapçıoğlu ve Meriç, 1994, 130).  Ülkemizde 24 öğrenci için 

derslik büyüklüğü 32 m²  ve öğrenci başına kullanım alanı 1,2 m² olarak kabul 

edilmiştir (MEB, 1985, 454). Can (1965, 19) araştırmasında Yatılı Bölge 

Okullarında derslik büyüklüğünün öğrenci başına 1,1 m² kullanım alanı 

olacak şekilde hesaplanmasını önermiştir. Ülkemizin derslik büyüklüğü 

açısından AB ülkelerinin oldukça gerisinde olduğu söylenebilir.   

 

Dersliklerin alanının yanında hacminin de uygun hesaplanması 

gereklidir. MEB’ lığı ülkemizde dersliklerin tavan yüksekliğinin 3 metreden az 

olamayacağı belirtmiştir (MEB, 1985, 454). Can (1965, 20) araştırmasında, 

ortalama bir hesapla tavan yüksekliğindeki her 10 cm. değişikliğin yapı 
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maliyetini % 1 artıracağına değinerek, Yatılı Bölge Okulları için hijyen 

gerekleri de dikkate alındığında tavan yüksekliğinin 2,5–2,6 m olması 

gerektiğini vurgulamıştır. 

 

Dersliklerin havalandırma açısında da uygun inşa edilmesi gereklidir. 

Danimarka ve Almanya gibi bazı AB ülkelerinde dersliklerde mekanik 

havalandırma sistemleri de kullanılmaktadır (Hesapçıoğlu ve Meriç, 1994, 

132). Ülkemizde dersliklerin havalandırılması pencereler vasıtası ile 

yapılmaktadır. Derslik pencerelerinin ebatları havalandırma açısından 

önemlidir. Dersliklerdeki pencerelerin yüzeyi taban alanın 1/10’undan az 

olmamalıdır (Kurt ve Güçlü, 1997, 18). 

 

Dersliklerde nitelikli öğretim yapılabilmesi için, uygun ısıtma 

sistemlerinin kullanılması gereklidir. Okullarda genellikle radyatörlü ve sıcak 

hava dolaşımlı merkezi ısıtma sistemleri kullanılmaktadır. Bunun yanında ısı 

yalıtımını sağlamak için çift camlı pencere sistemleri kullanılmaktadır. Akar ve 

Sadık, (2003, 21) araştırmalarında örnekleme giren okullardan 2000 yılı ve 

sonra hizmete girenlerin tamamının radyatörlü ısıtma sistemlerini kullandığını 

belirtmiştir. 

 

Okul binaları, bulundukları yerlerde gerçekleşebilecek doğal afetler 

göz önünde bulundurularak kapıları dışa açılacak şekilde tasarlanmalıdır. 

MEB (1999), Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesine göre 

dersliklerin kapıları en az 90 cm. genişliğinde olmalı, 140 cm. ve daha büyük 

kapılarda çift kanat kullanılmalıdır. 

 

Dersliklerde kullanılan döşemelerinde eğitim öğretime etkisi 

bulunmaktadır. Dersliklerde kullanılacak döşemeler gürültüye sebep 

olmayacak, temizlenmesi kolay muşamba, lastik ve mantar gibi 

malzemelerden seçilmelidir. (Ergen 1986, 184). 

Dersliklerde, nitelikli bir eğitim öğretim gerçekleştirilebilmesi için çeşitli 

araç, gereç ve mobilyalar ile donatılmaktadır. Bu araç, gereç ve mobilyalara 

örnek olarak, çerçeveli Atatürk resmi, çerçeveli İstiklâl Marşı, çerçeveli 
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Atatürk'ün gençliğe hitabı, yazı tahtası, öğretmen masası, öğretmen 

sandalyesi, öğrenci masa veya sıraları, seviyesine göre yazı ve afiş panoları, 

çöp kutusu ve muhtelif dolaplar verilebilir (MEB,1999).  

Dersliklerde kullanılan mobilyaların başında öğrenci sıraları 

gelmektedir. Günümüzde sabit iki kişilik sıraların yanında bağımsız masa ve 

sandalye sistemleri okullarda kullanılmaktadır. Dersliklerde kullanılan 

sıraların; oturma derinliği öğrenci boyunun 1/5’i, oturma yüksekliği öğrenci 

boyunun 2/7’si, dayanma uzaklığı öğrenci boyunun 1/5’i olmalıdır (Surlu ve 

Güler, 2002, 72). Kayış (1985, 3) araştırmasında ilköğretim okullarında 

öğrenim gören öğrencilerin yaşlarına göre boy uzunluklarını belirtmiştir. Bu 

araştırmaya göre altı yaşındaki öğrencilerin boy ortalaması 111,8 cm, dokuz 

yaşındaki öğrencilerin boy ortalaması 126 cm, 11 yaşındaki öğrencilerin boy 

ortalaması 139 cm ve 13 yaşındaki bir öğrencinin boyu ortalama 142 cm 

olarak belirtilmiştir. 

Yukarıdaki veriler değerlendirildiğinde ilköğretim okullarında kullanılan 

sıraların oturma derinliği veya dayanma uzaklığı 22,36 cm ila 28,4 cm 

arasında, oturma yüksekliği ise 31,94 cm ila 40,57 cm olmalıdır. Ergen (1986, 

159) iki kişilik sıraların boyunu 120 cm, genişliğini 40 cm, oturma 

yüksekliğinin 38 cm, oturma derinliğinin 34 cm olması gerektiğini 

vurgulamıştır. Ayrıca sıra dizileri arasındaki mesafe 50 cm, sıra dizileri ile 

pencere arasındaki mesafe 40 cm, sıra dizileri ile duvar arasındaki mesafe 

60 cm, arka sıra ile duvar arasındaki mesafe 30 cm olmalıdır (MEB, 1999).  

 Dersliklerde kullanılan bir başka mobilya sistemi de öğretmen 

masalarıdır. Öğretmen masaları, derslik içerisinde öğrencileri tam olarak 

görebilecek, kontrol sağlayacak konumda olmalıdır. Öğretmen masasının, 

öndeki sıra ile arasındaki mesafe 60 cm -100 cm olmalıdır (Ergen, 1986, 

160).  

Yazı tahtaları eğitim öğretim faaliyetlerinde sıklıkla kullanılan 

öğretmenlerin öğrencilere yazılı bilgi aktarabildikleri bir araçtır. Dersliklerde 

yazı tahtası ile ön sıra ile arasındaki mesafe asgari 170 cm olmalıdır (MEB, 

1999). Yazı tahtasının en arkadaki sıra ile mesafesi ise 9–11 m olmalıdır 
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(Kurt ve Güçlü, 1997, 18). Uygun bir yazı tahtasının boyutları 245 cm X 125 

cm x 1 cm olmalıdır. Yazı tahtasının yerden yüksekliği sınıfta öğrenim gören 

öğrencilere uygun olarak belirlenmelidir. 

Deney odası (Laboratuar). Deney odaları, ilköğretim okullarındaki fen 

bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, yabancı dil dersleri gibi dal derslerinin eğitim 

yeridir. Deney odalarının kullanılmasındaki amaç ürün elde etmek değil 

deneyerek, gözleyerek bilgi elde etmektir (Başaran, 2000, 206). 

 

Deney odaları öğrenci başına en az 2 m² kullanım alanı olacak şekilde 

tasarlanmalıdır. Ayrıca her deney odasında en az 12 m² genişlikte bir hazırlık 

odası bulunmalıdır (MEB, 1999). 

 

Deney odalarında güvenlik açısından iki kapı bulunmalıdır. Bu 

kapılardan birisi doğrudan dışarıya açılacak şekilde diğeri koridora açılacak 

şekilde tasarlanmalıdır. Ayrıca deney odalarında yangın söndürme sistemleri 

ve ilkyardım malzemeleri bulunmalıdır (Başar, 2003, 66). 

 

İşlikler. Eğitim programında yer alan sanat, teknik gibi becerilerin 

öğrenilmesine elverişli eğitim yerleridir (Başaran, 2000, 206). İşliklerde elişi, 

ev işi, daktilo, bilgisayar ve benzeri seçmeli dersler uygulanmaktadır. 

İlköğretim okullarında bulunan işlikler en az 48 m² genişlikte olacak şekilde 

tasarlanmalıdır (Can, 1965).  

 
Müzik odası. İlköğretim okullarında müzik dersleri müzik odasında 

uygulanmaktadır. Müzik odalarının, diğer eğitim yerlerindeki etkinliklere engel 

olmamak için uygun ses yalıtımı yapılmalı ve mümkün olduğunca bu 

yerlerden uzak olmalıdır. Müzik odasında, çerçeveli Atatürk resmi, dizgili yazı 

tahtası, teyp veya müzik seti, metronom, öğrencilerin oturacağı bağımsız 

sandalyeler, müzik kitapları, müzik aletleri bulunmalıdır. Müzik odalarının 

büyüklüğü öğrenci başına 1,2 m² olacak ve mümkün olduğunca amfi şekilde 

tasarlanmalıdır (MEB, 1999). 
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Resim odası. İlköğretim okullarında resim dersleri resim odasında 

uygulanmaktadır. Resim odalarının, aydınlatma bakımından daha elverişli 

olan üst katlarda olması uygundur. Ayrıca resim odasının konumu kuzey ve 

kuzey-batı yönünde planlanmalıdır (Ergen, 1986, 164).  

 

Resim odasında, çerçeveli Atatürk resmi, eğimli resim masaları, resim 

tahtaları,  model sehpası, resim sergileme panosu, gereç dolabı, alçı 

modeller (büst, el ayak, çeşitleri vb.), yazı tahtası, öğretmen masası,  

öğretmen sandalyesi,  öğrenci sandalyeleri bulunmalıdır (MEB, 1999).  

Resim odalarının alanı; öğrenci başına 2 m² olacak şekilde 

hesaplanmalıdır. Resim masalarının eni 50 ila 80 cm, uzunluğu 80 cm ila 

1,15 m, masaların arası 90 cm olmalıdır (MEB, 1999). 

Çok amaçlı salon. Okullarda temsil, müzik ve spor etkinlikleri, 

konferans, toplantı, anma günleri, törenler ve benzeri etkinliklerin yapılması 

için çok amaçlı salonlardan faydalanılmaktadır (Başaran, 2000, 207). Çok 

amaçlı salonlar, en az 100 m² veya öğrenci başına 1 m² kullanım alanı olacak 

şekilde tasarlanmalıdır (MEB, 1999).  

 

Kitaplık. Okullarda öğrenme büyük ölçüde okumaya dayanmaktadır. 

Okul kitaplıkları öğrencilere okuma, dinleme ve izleme yoluyla eğitim olanağı 

sağlamaktadır. Kitaplıkta öğrencilerin kitap, gazete, dergi gibi kaynakları 

okumaları için okuma odası, müzikli ve sesli eğitim araçlarından 

faydalanabilmeleri için dinleme odası, film ve benzeri araçları izlemeleri için 

bir izleme odası bulunmalıdır. Ayrıca kitapların depolanabileceği odalar da 

bulunmalıdır (Başaran, 2000, 206). 

 

Kütüphaneler mümkün olduğunca öğretmenler odasına yakın 

olmalıdır. Kütüphaneler en az 72 m² veya bir ila bir buçuk derslik 

büyüklüğünde tasarlanmalıdır. Kitapların konulduğu kısım toplam alanın 

1/3'ünden fazla yer kaplamamalıdır. Kitapların konulduğu kısım en az 5000–

10000 kitap alabilecek kapasitede olmalıdır (MEB, 1999).  
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Spor Salonu. Okullarda beden eğitimi ve spor etkinlikleri spor 

salonunda yapılmaktadır. Spor salonunun alanı en az kurallara uygun bir 

basketbol sahasının alanından az olmamalıdır. Ayrıca asgari 250 seyirci 

kapasitesi olan tribünlerinin olmalıdır. Acil durumlarda tahliyeyi 

kolaylaştıracak şekilde geniş kapıları, spor yapan öğrencilerin 

faydalanabilecekleri soyunma odaları, duş ve tuvaletleri bulunmalıdır 

(MEB,1999). 

Özel Eğitim Dersliği. İlköğretim okullarında, durumları ayrı bir sınıfta 

eğitim görmeyi gerektiren öğrenciler için yetersizlik türü, eğitim 

performansları ve özelliklerine göre özel eğitim derslikleri açılabilmektedir. 

İlköğretim okullarında açılan özel eğitim sınıflarında birleştirilmiş sınıf 

uygulaması yapılır. Ancak, görme ve işitme yetersizliği olan bireyler için 

açılan sınıflarda bu uygulama 1–5 inci sınıflar arasında yapılır. Bu 

öğrencilerin altıncı sınıftan itibaren akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitim 

görmeleri sağlanır. Özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla on öğrenci 

olacak şekilde olmalıdır. Bu derslikler öğrencilerin yetersizlik türüne göre 

düzenlenmelidir. (MEB, 2006). 

Müze. Her okulda, okulun tarihini, faaliyet alanını bilgi, belge ve 

eşyalarla anlatan bir müze kurulur, kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar 

meydana getirilir. Müze kurmak için yeterli belge ve eşyaları bulunmayan, 

kuruluşu yeni okullarda “Okul Tarihçesi” köşesi hazırlanır, ilerde kurulacak 

müze için belge eşyalar toplanır. Okulun durumuna göre imkânlar dâhilinde 

müze için bağımsız bir yapı, bölüm veya salon ayrılır (MEB,1986). Müzeler, 

okulun çevresine özgü yaşayış biçimlerini gösteren resimler; kullanılan ev 

araçları, eşyaları gereçleri; okulda bulunmasına izin verilen eski eserler; 

madenler, bitkiler, tarım ürünleri, taşlar ve benzeri malzemeler ile 

öğrencilerden de, yararlanılarak geliştirilebilir (Başaran, 2000, 207). 

 

Eğitsel kollar odası. Öğrencilerin, insan haklarına ve demokrasi 

ilkelerine saygı duyabilme, kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini 

belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun 

yararına kullanabilme, çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme, bireysel 
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farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel 

değerleri hoşgörü ile karşılayabilme boyutlarında geliştirilebilmesi için ders 

dışı sosyal etkinlikler düzenlenmektedir (MEB, 2005c). Okullarda bulunan 

eğitsel kol odaları, kol çalışmalarına uygun olmalı, gerektiği biçimde 

donatılmalı, küme çalışmalarına uygun olmalıdır (Başaran, 2000, 208).  

 
Okul müdürü odası. Okul müdürünün çalışma odasıdır. Müdür odası, 

müdürün veliler, öğrenciler ve diğer kişiler ile görüşmesini ve diğer yönetsel 

birimler ile iletişimini sağlayabilecek şekilde düzenlenmelidir. Bu maksatla 

odada makam koltuğu, çalışma masası, oturma takımı, bilgisayar, telefon ve 

faks gibi iletişim araçları bulunmalıdır (Başar, 2003, 76). Açıkalın (1992), 30 

okulu kapsayan araştırmasında müdür odalarının ortalama büyüklüğünün 12 

m² olduğunu vurgulamıştır. MEB standartlarına göre ise müdür odası en az 

16 m² genişlikte olacak şekilde tasarlanmalıdır (MEB, 1999). 

 

Baş müdür ve müdür yardımcıları odası.  Müdür başyardımcılarının 

ve yardımcılarının çalışma odalarıdır. Müdür başyardımcılarının ve 

yardımcıları sorumlu oldukları görevleri yürütebilmek için çalışma masası ve 

koltuğu, yeterince dolap ve etajer,  bilgisayar ve diğer iletişim araçlarını 

kullanmaktadır. Okul büyüklüğüne göre odalar her yardımcı için müstakil 

veya ortak olarak kullanılabilmektedir (Başar, 2003,77). Müdür yardımcısı 

odası 16 m² genişlikte olmalıdır (MEB, 1999). 
 
Öğretmenler odası. Öğretmenlerin ders dışı zamanlarda 

dinlenebilecekleri, birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunabilecekleri, dersle ilgili 

hazırlıklarını yapabilecekleri çalışma odalarıdır. Öğretmen odalarının 

büyüklüğü öğretmen sayısına göre tespit edilmelidir. Okullarda, 8 öğretmene 

kadar en az 16 m², 12 öğretmene kadar 24 m², 12’den fazla öğretmen için 

öğretmen başına 1,5 m² yer ilave edilmelidir (MEB,1999). 
 
Eğitim bilimleri uzmanları odaları. İlköğretim okullarında çalışan 

uzmanların çalışmalarını yürüttükleri odalarıdır. Bu odaların takım 

çalışmasına uygun olarak tasarlanması, her işgören için çalışma masası, 

koltuğu ve gerekli diğer mobilyanın bulunması gereklidir. Eğitim bilimleri 
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uzmanlarının odalarının kullanım alanının hesabı, öğretmenler odasının 

kullanım alanının hesabı gibi yapılmalıdır (MEB,1999).  

 

Rehberlik servisi odası. Rehberlik hizmetlerinin yürütüldüğü yerdir. 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin uygun olarak 

yürütülebilmesi için bu odanın öğrenciler ve veliler ile rahatça görüşme 

yapılabilecek şekilde, sade ve rahatlatıcı bir mekân olarak tasarlanmalıdır. 

Rehberlik servisi odası en az 16 m² genişlikte olmalıdır (MEB,1999). 
 
Yönetsel hizmetler işgörenleri odası. Okullarda, yazışmaların, 

öğrencilere, velilere ve eğitim işgörenlerine yönelik işlemlerin yapıldığı, 

arşivin tutulduğu mekânlardır. Bu oda en az 16 m² genişlikte olacak şekilde 

tasarlanmalıdır (MEB,1999). 
 
Teknik hizmet işgörenleri odası. Okullarda onarım, bakım ve teknik 

cihazların işletilmesinden sorumlu olan teknik hizmetler işgörenlerinin 

çalışma yeridir. Bu odalarda teknik işlere yönelik araç, gereç, malzeme ve 

bunların yerleştirilebileceği uygun dolap, raf vb. sistemler bulunmalıdır. 

Teknik hizmetleri işgörenlerinin çalışma odaları eğitim yerlerinden mümkün 

olduğunca uzak olmalıdır (MEB,1999). 

 

Görüşme odası. Okulda öğretmenler ile velilerin görüşme 

yapabileceği mekânlardır. Bu odalar mümkün olduğunca okulun giriş 

kısımlarında yer almalıdır. Odalar görüşmeye uygun sade mobilya sistemleri 

ile donatılmalıdır. Öğrencilerin çıkış saatlerinde onlara refakat etmek isteyen 

veliler de bu odalardan faydalanabilmelidir (MEB,2003a,128).  
 
Araç odası. Okullarda eğitsel araçların bulundurulduğu odalardır. Bu 

odalar, okul içerisinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. Odaların 

nemden korumalı yerlerde bulunması depolama şartları açısından uygun 

olacaktır (MEB,2003a,128). 
 
Ambar ve depolar. YİBO’larda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere satın alınan gıda, temizlik, kırtasiye, giyecek, onarım, demirbaş vb. 
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malzemelerin bakımı ve muhafazası için kullanılan ortamlardır. Ambar ve 

depolar malzemenin cinsine göre ayrı ayrı kullanılmalıdır. Okullarda kuru 

gıda ambarı, kırtasiye ambarı, giyecek ambarı, temizlik malzemeleri ambarı, 

soğuk hava deposu, günlük erzak deposu, yakıt deposu vb. ambar ve 

depolar bulunmaktadır. Bu ambar ve depolar çift kilitli olmalı, temizlik, 

havalandırma, tertip ve düzenine özen gösterilmelidir. Ambar ve depolarda 

bulunması muhtemel haşarata karşı gerekli tedbirler alınmalıdır (MEB, 

2003a, 129).  
 
Kantin. Okullarda öğrencilerin ve işgörenlerin ders dışı zamanda 

yiyecek ve içecek gereksinimlerini karşılamak üzere kantinler işletilmektedir. 

Kantinlerin, havalandırma ve temizliği için gerekli önlemler alınmalıdır 

(MEB,1999).  
 
Mutfak ve Yemekhaneler. YİBO’larında öğrencilerin iaşeleri de 

sağlanmaktadır. Bu maksatla bu okullarda mutfak ve yemekhanede 

bulunmaktadır. Mutfak ve yemekhanelerin sürekli temiz, düzenli 

bulundurulması sağlık açısından önemlidir. Mutfak ve yemekhanede çalışan 

işgörenler altı ayda bir düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmelidir. 

Öğrenciler yemekhaneye düzenli bir şekilde alınmalı yemek öncesi ve 

sonrası el ve ağız temizliğine dikkat edilmelidir. Yemekhaneler tüm 

öğrencilerin aynı anda yemek yiyebileceği genişlikte olmalı ve yeterince 

donatılmalıdır (MEB, 2003a, 127).  
 
Yatakhaneler. YİBO’larda öğrenim gören öğrenciler, okulun 

yatakhanelerinden faydalanmaktadır. Yatakhanelerin temiz ve tertipli 

bulundurulması öğrencilerin sağlığını koruma açısından önemlidir. Bu 

maksatla yatakhaneler yılda en az iki kez ilaçlanmalıdır. Bu ilaçlama 

sırasında yatakhane tabanı ve tuvaletler haşarata karşı dezenfekte 

edilmelidir. Ayrıca haşere ile mücadele edebilmek için yatakhaneye yiyecek 

çıkarılmasına engel olunmalıdır. Yatakhanede sağlıklı bir ortam 

yaratılabilmesi için yatakhane içerisinde çamaşır kurutulması engellenmeli, 

ayrı bir çamaşır kurutma odası tahsis edilmelidir. Yatakhanelerde en az üç 

öğrenci kalacak şekilde düzen alınmalıdır. Yatakhaneler, tavan yüksekliği 3 
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m ve öğrenci başına en az 4 m² genişlikte olacak şekilde tasarlanmalıdır. 

Öğrenci ranzaları kesinlikle birbirine yapışık olacak şekilde 

yerleştirilmemelidir. Yatakhane planları yapılırken mümkün olduğunca aynı 

yaş grubunun veya aynı sınıftaki öğrencilerin bir arada kalması için tedbir 

alınmalıdır. Her öğrenciye bir soyunma dolabı tahsis edilmelidir (MEB, 2003a, 

126).  
 
Banyolar. YİBO’larda öğrenim gören öğrencilerin haftada en az bir 

kez banyo yapması gereklidir. Okullarda bulunan banyolar, öğrencilerinin 

sağlığının korunması amacıyla temiz ve tertipli bulundurulmalıdır. Banyolar 

bulaşıcı hastalıkları engellemek üzere sık sık ilaçlanmalıdır (MEB, 

2003a,126). 

 

 Sağlık hizmetleri odası. YİBO’larında öğrencilerin ve işgörenlerin 

sağlık hizmetlerini sağlamak üzere sağlık hizmetleri tesisi yaratılmalıdır. Bu 

tesiste doktor ve hemşirelerin çalışma odaları, muayene ve bekleme odaları 

bulunmalıdır. Bu odaların temiz ve tertipli olması gereklidir. Muayene 

odasında doktorun ihtiyaç duyacağı ilkyardım ve muayene araçları 

bulundurulmalıdır. Öğrencilerin yılda bir kez periyodik muayeneden 

geçirilmesi sağlanmalıdır (MEB, 2003a). 
 
Temizlik yerleri. Temizlik yerleri günlük temizlikte kullanacak araç ve 

malzemelerin bulundurulacağı yerlerdir. YİBO’ları öğrenci ve işgörenlerin 

topluca yaşadıkları ortamlardır. Eğitim öğretim etkinliklerinin programa uygun 

olarak yerine getirilmesi için öğrenci ve işgörenlerin sağlığının korunması 

esastır. Bu maksatla, okulun temizliğinin sağlanması önem taşımaktadır. 

Okulda yapılan günlük, haftalık ve mevsimlik temizlikler işgörenlerin görevleri 

olmakla beraber öğrencilerde temizliğin korunması konusunda 

bilinçlendirilmelidir. Günlük temizlik planlamasında yemekhane, yatakhane, 

kantin, tuvalet gibi yerlere öncelik verilmelidir (MEB,2003a).  

Tuvaletler. Öğrenci ve işgörenlerin tuvaletleri ayrı olmalıdır. Öğrenci 

tuvaletleri teneffüshanelere ve bahçeye yakın olmalı, kız ve erkek öğrenciler 

için ayrı ayrı düzenlenmelidir. İşgören tuvaletleri işe çalışma odalarına yakın 

olmalıdır (MEB,1999).  
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Okullarda her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir pisuar, her seksen 

öğrenci için bir lavabo, her 20 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo 

planlanmalıdır. Tuvalet kabinleri 0,80 ila 1,20 m² olmalı, pisuarların yerden 

yüksekliği kullananların boylarına göre ayarlanmalıdır (MEB,1999).  

 

Koridor ve merdivenler. Koridor ve merdivenler diğer binadaki odaları 

birbirine bağlamanın yanında öğrencilerin teneffüslerde birbirleri ile iletişim 

kurdukları yerlerdir.  

Okul koridorlarında Atatürk'ün eğitim ve diğer konularla ilgili 

düşüncelerini açıklayan söz, yazı ve resimlerle Talim ve Terbiye Kurulunca 

önerilmiş Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve kültürüne ait levhalar 

ve haritalar, eğitici ve sanat değeri olan resimler, saat ve takvim ile okul 

gazetesi bulundurulur. Öğrencilerin; resim, şiir, kompozisyon gibi etkinlikleri 

ile tiyatro, müzik, halk dansları, bayram törenleri ve kutlama günlerine ait 

çekilmiş fotoğrafları okul koridorlarındaki panolarda uygun sürelerde 

sergilenir (MEB, 2003b).  

Koridor ve merdivenler acil durumlarda okulun tahliyesi de düşünülerek 

planlanmalıdır. Koridorlara iki taraflı sınıf kapıları açılıyorsa genişlik en az 3 

m. olacak şekilde tasarlanmalıdır (MEB,1999).  

Okullardaki merdivenler, 500 öğrenciye kadar her 100 öğrenci için 0,50 

m genişliğinde olmalıdır. Öğrenci sayısı 500 ila 1000 ise, merdiven genişliği 

2,5 m. genişliğe ek olarak, her 100 öğrenci için 0,30 m artırılmalıdır. 

Merdivenlerde mutlaka korkuluk bulunmalıdır (MEB, 1999). 

 Okul Bahçesi. Okul bahçeleri, eğitsel etkinliklerde kullanılabilmesinin 

yanında öğrencilerin ders dışı zamanlarda dinlenebilecekleri, oyun 

oynayabilecekleri, öğretmen ve yöneticilerin öğrencileri hakkında gözlem 

yapabilecekleri bir yerdir. Okul bahçesi mutlaka çevirme duvarı ile 

çevrelenmelidir. Okul bahçesinde, uygulama bahçesi, eğitsel köşeler, tören 

alanı, yürüyüş yolları, oyun alanları, dinlenme yerleri, spor alanları ve yeşil 
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alanlar gibi eğitsel ve eğitime yardımcı alanlar düzenlenmelidir (Başar, 2003, 

87). 

 

 Okul bahçesinin zemininde, öğrencilerin düşüp yaralanmalarını neden 

olacak, engebeler ve çukurlar olmamalıdır. Okul bahçesinde drenaj sistemi 

bulunmalı yağmur nedeniyle bahçede su toplanması engellenmelidir (Uz ve 

Sur, 1997b, 87).  

 

Okul bahçesine araç park edilmemeli, okula malzeme getiren araçlar 

için mümkünse ayrı bir giriş yapılmalı ya da öğrencilerin bahçeye giriş 

zamanları dışındaki zamanlarda bahçeyi kullanmaları sağlanmalıdır (Uz ve 

Sur, 1997b, 87).  

   

Çevirme duvarı ve okul girişi. Okullarda öğrencilerin güvenliğinin 

sağlamasında önemli bir etken de çevirme duvarlarıdır. Çevirme duvarlarında 

kullanılacak kuşatma elemanları taş, tuğla, briket veya tel örgü olabilir.  

Çevirme duvarında okulun çevreyle irtibatını koparmamak için duvarın belli 

bir bölümünde demir parmaklıkta kullanılabilir. Ancak dikenli tel veya kırık 

cam parçaları kullanılmamalıdır. Okulun giriş kapısının, trafik kazalarını 

önlemek amacıyla ana caddeye açılmaması gereklidir (Başar, 2003, 90). 

 

Uygulama bahçesi. Okullarda, hayat bilgisi, sosyal bilgileri fen bilgisi 

ve tarım bilgisi dersleri uygulama bahçelerinde yapılabilmektedir. Uygulama 

bahçesinde genel olarak tarla tarımcılığı, sebzecilik, meyvecilik, çiçekçilik, 

bağcılık, ipek böcekçiliği, arıcılık gibi alanlarda uygulama yapılabilir (Başar, 

2003, 92). Uygulama bahçesinde öğrenciye çevreye karşı duyarlılık, bitkilere, 

hayvanlara karşı sevgi kazanmaları gibi tutumlar geliştirilebilir (Başaran, 

2000, 208).   

 

Yürüyüş alanları. Okul bahçesi içerisinde binalara veya bahçedeki 

diğer alanlara ulaşabilmek; bisikletle, koşarak ya da yürüyerek spor 

yapabilmek için yürüyüş yolları düzenlenebilir. Yürüyüş yolları 1 ila 4 m. 

genişlikte olabilir (Başar, 2003, 95). Yürüyüş yollarında çamur ya da toz 

oluşmasına neden olmayacak beton ve benzeri sert malzemeler 
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kullanılmalıdır (Uz ve Sur, 1997b, 87). Ancak yürüyüş yolları için en ideal 

kaplama malzemesi, spor sahalarında da kullanılan, yumuşak ve su 

tutmayan tartandır (Başar, 2003, 95).  

 

Tören alanı. Tören alanı, okul bahçesinin uygun bir bölümünde okulda 

düzenlenecek törenlerin yapılabileceği bir alandır. Tören alanının bütün 

öğrenci ve işgöreni alabilecek genişlikte, yağmur sularının birikemeyeceği, 

toz ve çamur bulundurmayan zemin özelliklerinde olmalıdır (MEB,1999).  

 

Oyun alanı. İlköğretim kurumlar yönetmeliğinin 153. maddesine göre 

okullarda, öğrencilerin gezip oynamaları ve sportif faaliyetlerde bulunmaları 

için çevre imkânlarından yararlanılarak; kum havuzu, voleybol, basketbol 

sahaları gibi yerler ile asılma, tırmanma, denge, atlama gibi araçlar sağlanır. 

Bu araçların düzenli olarak bakımı ve onarımı yapılır (MEB, 2003b). 

 

İlköğretim okullarında kullanılacak kaydırak, denge tahtası ve benzeri 

oyun elemanlarının yaralanmaları engelleyecek, plastik ve yuvarlak kenarlı 

malzemelerden imal edilmesi gereklidir. Oyun elemanlarının çevresi 

korkuluklar ile ayrılmalıdır. Çocukların, yaralanmalarını engellemek için dikkat 

edilmesi gereken bir diğer konu da yaş gruplarına uygun oyun 

elemanlarından faydalanmalarının sağlanmasıdır (Uz ve Sur, 1997a, 80). 

 

Dinlenme yerleri. Okul bahçesinde öğrencilerin ve işgörenlerin ders 

dışı saatlerde dinlenebilecekleri alanlar düzenlenmelidir. Bu yerler mümkünse 

çimlendirilmeli, ağaçlandırılmalı, uygun masa ve oturma grupları ile 

donatılmalıdır (Başar, 2003). 

 

Yeşil alanlar. Ülkemizde çarpık kentleşme, para kazanma kaygısı ve 

bilinçsiz ve duyarsız insanlar nedeniyle yeşil alanlar gittikçe azalmaktadır. 

Kentsel alanlar için önerilen kişi başına 7 m² yeşil alan standardı okulların 

imar planlarında dikkate alınmalıdır. Okullarımızda yeşillendirme etkinliklerine 

önem verilmelidir. Okullarda oluşturulacak yeşil alanlarda estetik kaygıların 

yanında çevrenin gürültüsünün, tozunun okula girişini engellemekte 

düşünülmelidir. Yeşillendirme çalışmaları sırasında dersliklerin 
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havalandırılması, ışıklandırılması da göz önüne alınmalıdır. Okullarda 

genellikle çevirme duvarının yakını ağaçlandırma yapılmalıdır. Okul 

bahçesine dikilecek ağaçlar, bahçenin her yerinin kolaylıkla görülüp 

denetlenmesini engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Yeşillendirme 

öncesi alerjik etkileri bulunan, zehirli yaprakları, meyveleri veya dikenleri 

bulunan bitkiler tespit edilmeli ve bunlar kullanılmamalıdır (Uz ve Sur, 1997a, 

88). 

 

İşgören konutları (Lojmanlar). METK 50. maddesine göre Milli Eğitim 

Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet bölgelerinde 

görevli öğretmenlere konut sağlanır. Konutlar okul binaları ile birlikte planlanır 

ve yapılır (MEB, 1973). YİBO’larında görev yapan ilk işgören için 500 m² 

ikinci ve üçüncü işgörenler kişi başına için 250 m², dördüncü ve beşinci 

işgören için kişi başına 200 m² sonraki her işgören için 150 m² araziye ihtiyaç 

vardır. YİBO’larında çalışan işgören konutları için gerekli arazi 2250 m² 

civarındadır (Can, 1965, 17).    

 

YİBO’larının yaklaşık elli yıllık bir geçmişi bulunmasına karşın bu 

okullara yönelik yapılan araştırmaların sayısı azdır. Bu bölümde irdelenen 

konu ile ilgili yapılan araştırmalara yer verilmiştir: 

 

Can (1965) “Yatılı Bölge Okulları” adlı çalışmasında, okul binalarının 

ekonomiye getirdiği yükler üzerinde araştırma yaparak, YİBO’larının eğitim 

sistemi içerinde vazgeçilmez bir yeri olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca mevcut 

inşaat standartlarının değiştirilerek ekonomiye daha az yük getirecek yapısal 

standartlar önermiştir.   

 
Orhan (1972) , “Yatılı Bölge Okulları” adlı çalışmasında okulların plan 

hedeflerine göre gelişimini incelemiştir. Bu araştırmada yatılı bölge 

okullarının anayasal ve yasal dayanakları, mali sorunları, eğitim ve öğretim 

durumu, yönetimi, işgören durumu, öğrenci sayısının gelişimi, mezunlarının 

ileri öğrenim olanakları ele alınmıştır. Araştırmada yatılı bölge okullarının 

sorunları tespit edilmiş, okullarının yeterli sayı ve kapasitede olmadığı 

sonucuna varılmıştır. 
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Dikmen (1990) “Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Sorunları” adlı 

araştırmasında büyük çoğunluğu kalkınmada öncelikli illerde yer alan 

YİBO’larının uygulamada karşılaştığı sorunları tespit etmeyi amaçlamıştır. 

Araştırma sonucunda YİBO’larının onarım ve altyapı eksikliklerinin, araç, 

gereç ve taşıt ihtiyaçlarının bulunduğunu, eğitim işgörenlerinin kadro 

açıklarının tamamlanması gerektiği ve YİBO’larda çalışan eğitim 

işgörenlerinin emsallerine göre haftada en az 15 saatlik ek ders ücreti 

ödenmesi gerekliliğini belirtmiştir. Dikmen (1990) ayrıca fiziksel olanakları 

müsait olan 14 YİBO’nun Anadolu Yatılı İlköğretim Bölge Okuluna ve 12 

YİBO’nun Yatılı İlköğretim Bölge Teknik Okuluna dönüştürülmesini 

önermiştir.  

 
Koçak (1992) tarafından yapılan araştırmada; yatılı ilköğretim bölge 

okullarının bazılarında kapasitenin üzerinde öğrenci bulunduğu, bazılarında 

ise kapasitenin dolmadığı, öğrenci ve yardımcı işgören açığı bulunduğu, 

yöneticilerin çoğunun okul yönetimi konusunda hizmet içi eğitim görmediği, 

okul denetiminde öğretmenlere yeterli rehberlik yapılmadığı sonuçlarına 

varılmıştır.   

 

Hesapçıoğlu ve Meriç (1994) tarafından yürütülen Türkiye’de ve 

çeşitli ülkelerde belirlenen ilköğretim okulu bina tasarımlarına yönelik 

standartlar tanıtılmıştır. Araştırmada İstanbul ilinde eğitim tesisleri nüfus 

ilişkisi incelenmiştir.  Araştırma sonucunda sayısal veriler üzerinden eğitim 

tesislerinin nüfusa uygun planlanması gerektiği vurgulanmıştır.  

 
Güven (1995), “Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (2. Kademe) 

Öğrencilerinin Sorunları” adlı makalesinde Malatya ilinde bulunan üç yatılı 

ilköğretim bölge okulunda 2. kademe öğrencilerinin sorunlarına ilişkin olarak 

yapılan araştırmanın sonuçlarını açıklamaktadır. Bu araştırmaya göre 

öğrencilerin en önemli sorunlarının, ilköğretimden sonra eğitimlerine nasıl 

devam edeceklerine yönelik bir endişeleri olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca 

okulla ilgili fiziksel yetersizlikler ve hizmet eksiklikler, öğretmenlerin ve diğer 
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işgörenlerin kendilerine yönelik olumsuz tutum ve davranışları öğrencilerin 

diğer sorunlarını teşkil etmektedir. 

 

Aralpcan (1998),  YİBO’ların sayısal gelişimini incelediği 

araştırmasında, öğrenci, öğretmen, okul ve derslik sayısında artış 

gözlendiğini, ancak öğrenci sayısındaki artış dikkate alındığında bu artışın 

erkek öğrenciler yönünde olduğu ve eğitimde fırsat eşitliğini ortadan 

kaldırmadığını vurgulamıştır.  

 

Yetim (2001) tarafından yapılan araştırmada ise YİBO müdürlerinin 

karşılaştığı sorunlar tespit edilmiştir. Bu araştırmada yöneticilerin % 51’inin 

vekil olduğu, okulların % 96’sında dal öğretmeni açığı bulunduğu, 

öğrencilerin % 22’sinin kız, % 78’inin erkek olduğu, yardımcı hizmetler 

işgörenlerinin özellikle sağlık işgörenleri, teknik hizmetler işgörenleri ve 

aşçıların eksik olduğu, fiziksel mekânların, donanımın, araç ve gerecin, 

ödeneklerin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

 Güven ve Kutlu (2001) “Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Öğrencilerinin 

Öğretmenlerden Bekledikleri ve Gözledikleri Rehberlik Davranışları” adlı 

araştırmasında, öğrencilerin, rehberlik hizmetleri konusunda 

öğretmenlerinden önemli bir beklenti içinde oldukları ortaya koymuştur. 

 

Akyol (2002) “Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Okuyan Çocukların 

Benlik Kavramlarının İncelenmesi” adlı çalışmasında benlik kavramının 

gelişmesinde ailenin önemini vurgulamış, ailesinden ayrı olarak yatılı okuyan 

çocukların benlik gelişimlerinin YİBO yönetici, öğretmen ve diğer işgörenlerin 

vereceği destek ve ilgi ile geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

 

 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi (2002) “İlköğretim 

Okullarının Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Araştırması” adı altında temel 

eğitim projesi yürütmüştür. Bu proje kapsamında, YİBO’larının en yetersiz 

görülen yerleri, çok amaçlı salon, dinlenme ve oyun alanları ile spor 

salonlarıdır. Araştırma sonuçları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 

okulların diğer bölgelerdeki okulların fiziksel olanaklarına göre daha yetersiz 
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durumda olduğunu ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına göre 

YİBO’larında, özellikle rehber öğretmen sayısının, yardımcı ve teknik işgören 

sayısının yetersiz olduğu vurgulanmıştır. Aynı araştırma da öğretmenler 

YİBO’lara deneyimli, bu okullara ilişkin eğitim almış ve yine bu okullarda 

çalışmaya gönüllü öğretmenlerin atanmasını önermektedirler (A.Ü.E.B.F. 

2002, 207–247).  

 

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi (2004) 2003 yılında “Yatılı İlköğretim 

Bölge Okullarında Öğretim Kalitesini ve Fiziki Koşulları Geliştirme” adı altında 

geliştirme projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında Kars ili Kağızman 

ilçesinde yer alan YİBO’nun eğitim ve öğretim niteliğini artırmak ve 

olanaklarını geliştirmek üzere bir takım çalışmalar yürütülmüştür. Bu proje 

sonucunda okulun binaları onarılmış, okulda öğrenim gören öğrenciler ile 

tiyatro, müzik vb. sosyal etkinlikleri kapsayan çalışmalar yapılmış, yönetici ve 

öğretmenlerin niteliğini artıracak eğitim programları uygulanmıştır. Bu 

kapsamda yapılan çalışmalar 2004 yılında sonlandırılmıştır. Proje 

çerçevesindeki uygulamalar “Yatılı İlköğretim Bölge Okulları İçin Bir 

İyileştirme Projesi Kağızman Modeli” adlı kitaba konu edilmiş ve üniversite 

tarafından yayınlanmıştır. 

 

 Ülkemizdeki YİBO’ların miktarı hakkında MEB verilerine göre değişik 

sonuçlara ulaşılmıştır. MEB’ lığı tarafından 05.01.2005 tarih ve 56 sayılı oluru 

ile APK tarafından yayınlanan 2004–2005 Milli Eğitim istatistiklerine göre ülke 

genelinde 299 YİBO okulu bulunmaktadır (MEB, 2005b, 100).  

 

 MEB’ lığının 19.12.2005 tarih ve 8251 sayılı oluru ile APK tarafından 

yayınlanan 2006 mali yılı bütçesine ilişkin raporuna göre ise 2005–2006 

eğitim-öğretim yılında eğitim öğretim hizmetlerini sürdüren 300 YİBO 

bulunmaktadır (MEB, 2005a, 69).  

 

 Bakanlık kaynaklarında YİBO’lara ilişkin bir başka veri de İlköğretim 

Genel Müdürlüğü (İÖGM) tarafından 18.05.2005 tarihinde güncellendiği 

belirtilen 301 adet okul bulunduğuna ilişkin bilgidir (http://iogm.meb.gov.tr). 
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Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının, İÖGM görev sahası ve sorumluluğunda 

olması nedeniyle İÖGM tarafından yayınlanan istatistikî bilgi, kabul edilmiştir. 

Çizelge 1’de İllere göre YİBO sayısı görülmektedir. 

 
 
Çizelge 1. 2004–2005 Yılı İl Bazında Yatılı İlköğretim Bölge Okulları 
İLLER YİBO İLLER YİBO İLLER YİBO 
DİYARBAKIR 15 MALATYA 6 UŞAK 3 
KASTAMONU 14 ORDU 6 ANTALYA 2 
VAN 14 BATMAN 6 BALIKESİR 2 
MUŞ 13 ARTVİN 5 BOLU 2 
HAKKÂRİ 10 ÇANAKKALE 5 İZMİR 2 
TUNCELİ 10 ÇANKIRI 5 YOZGAT 2 
BİNGÖL 9 K.MARAŞ 5 KIRIKKALE 2 
BİTLİS 9 SAMSUN 5 ARDAHAN 2 
MARDİN 9 TOKAT 5 IĞDIR 2 
SİVAS 9 GAZİANTEP 4 KİLİS 2 
ŞANLIURFA 9 GÜMÜŞHANE 4 ISPARTA 1 
ERZURUM 8 KAYSERİ  4 KOCAELİ 1 
SİNOP 8 KARABÜK 4 MANİSA 1 
ŞIRNAK 8 ADANA 3 NİĞDE 1 
ADIYAMAN 7 AMASYA 3 RİZE 1 
AĞRI 7 ANKARA 3 TRABZON 1 
ÇORUM 7 ERZİNCAN 3 AKSARAY 1 
SİİRT 7 HATAY 3 BAYBURT  1 
ELAZIĞ 6 KARS 3 KARAMAN 1 
GİRESUN 6 KONYA 3 BARTIN 1 
TOPLAM         301 

Kaynak: İÖGM web sayfası (http://iogm.meb.gov.tr) 
 

 Çizelge 1’ de görüldüğü gibi sınırları içerisinde 15 adet olmak üzere en 

çok YİBO kurulan ilimiz Diyarbakır’dır. Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çorum, 

Erzurum, Hakkâri, Kastamonu, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tunceli, 

Şanlıurfa, Van illeri sınırları içerisinde yedi ve daha fazla YİBO bulunan 

illerdir.  Ayrıca Çizelge 1’ de 172 YİBO’ unun Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde kurulduğu görülmektedir. Bu bölgede kurulan YİBO’ları toplam 

YİBO sayısının % 57’sini oluşturmaktadır.    

 

 YİBO’ların yoğun olarak kurulduğu iller sosyo-ekonomik gelişmişlik 

sıralamasında da gerilerdedir. 2003 yılında, 81 il üzerinden yapılan 

araştırmaya göre sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında; Diyarbakır 63., 
Tunceli 52., Adıyaman 65., Şanlıurfa 68., Mardin 72., Siirt 73., Van 75., 

Bingöl 76., Hakkâri 77., Bitlis 79., Ağrı 80., Muş 81., olarak sıralanmıştır 
(Dinçer,  Özaslan ve Kavasoğlu, 2003, 55) 
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 Yukarıda değinilen illerden, Hakkâri ilinin sınırları içerisinde 10 adet 

YİBO bulunmaktadır. Hakkâri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu ucunda 

yer alan güneyden Irak, doğudan İran toprakları ile sınır şehridir. İl 

merkezinin denizden yüksekliği 1.720 metredir. Hakkâri ilinin yüzölçümü 

7.723 kilometrekaredir. Bu alanın %87,6 sı dağlık %10,3 ü platoluk %2,1 

ovalıktır. Hakkâri’de bulunan dağların yüksekliği genellikle 3000 metrenin 

üzerindedir. En yüksek dağ ise 4168 metre yüksekliğindeki Buzul Dağıdır. 

Yollar büyük ölçüde dağların arasındaki derin vadilerde inşa edilmiştir 

(http://www.hakkari.pol.tr) .  

 

 Hakkâri’de kışların sert ve kar yağışlı geçmesi, birçok köy yolunun altı 

ay kapalı kalmasına neden olmaktadır. Anayollarda sık sık çığ düşmesi ve 

tipi nedeniyle yollar kısa süreli de olsa ulaşım kesilmektedir. Yollar açıkken 

bile ulusal gazeteler şehre ancak akşam saatlerinde ulaşabilmektedir. 

Hakkâri’de öğretmen ve doktor sorunu bulunmaktadır. Öğrenciler her öğretim 

yılı beş-altı öğretmen değiştirebilmektedir (Uras, 2006). 

 

 Hakkâri’de Merkez, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerine bağlı 4 

belde, 122 köy, 368 mezra bulunmaktadır. Bu yerleşim birimlerinde 2000 

yılında yapılan nüfus sayımına göre; şehir merkezlerinde 139.455, kırsal 

kesimde 97.126 toplam 236.581 vatandaşımız yaşamaktadır (Dinçer,  

Özaslan ve Kavasoğlu, 2003, 55). Hakkâri’nin en kalabalık ilçesi 72.200 

kişilik nüfusu ile Yüksekova’dır. Şemdinli’nin nüfusu 45.544, Çukurca’nın 

nüfusu 8.163 kişidir. Hakkâri il merkezinde ise 13.548 kişi yaşamaktadır 

(http://www.hakkarim.net). 

  

 Son yıllarda ülkemizde okullaşma oranının arttırılmasına yönelik 

çalışmalara önem verilmektedir. Bu kapsamda Hakkâri iline ilişkin okullaşma 

oranı Çizelge 2’de sunulmuştur.    
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Çizelge 2. 2005–2006 Öğretim Yılı Hakkâri İli Çağ Nüfusuna Göre 
Okullaşma Oranı 

Kurumlar Kayıtlı Öğrenci Çağ Nüfus Oran % 
Okulöncesi 3.320 20.581 16,13 
İlköğretim 52.939 61.941 85.46 
Ortaöğretim 11.168 28.380 39.35 

Kaynak: http://hakkari.meb.gov.tr/ 
 

 Çizelge 2’de Hakkâri ili okullaşma oranı; okul öncesi eğitimde %16,13, 

ilköğretimde % 85,46, ortaöğretimde % 39,35 olarak görülmektedir. Hakkâri 

nüfusunun önemli bir bölümünü çocuk ve gençler oluşturmaktadır. 

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağ nüfusu, il nüfusunun % 46,87’sini 

teşkil etmektedir. Hakkâri ili sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 77. 

olmasına karşın aynı araştırmada doğurganlık hızı değişkenine göre 6.69 

çocuk sayısı ile Türkiye’de ikinci sıradadır (Dinçer,  Özaslan ve Kavasoğlu 

2003, 184).  

 

 Hakkâri, yukarıda değinilen çok sayıda dağınık yerleşim birimleri, sert 

iklimi ve ulaşım koşulları nedeniyle YİBO kurulması açısından elverişli bir 

ilimizdir. Çizelge 3‘de 2005–2006 eğitim öğretim yılında Hakkâri’de bulunan 

YİBO’ların kapasite ve isimleri sunulmuştur. 

 

Çizelge 3. Hakkâri’deki Yatılı İlköğretim Bölge Okulları 

İlçesi Okulun Adı 
Yatak  Yatılı Öğrenci Sayısı 

Kapasitesi Kız Erkek Toplam 
Merkez Süleyman Demirel YİBO 520 0 374 374 
Merkez ÇYD Kız YİBO 520 520 0 520 
Merkez Akçalı YİBO 520 122 278 400 
Merkez Geçitli YİBO 520 279 356 635 
Çukurca Ş.Bilal Soybilgiç YİBO 520 81 175 256 
Çukurca K. Mükerrem Akhanlı YİBO 520 248 263 511 
Şemdinli Şemdinli YİBO 520 3 482 485 
Şemdinli Derecik Ş.G.Okan YİBO 520 139 438 577 
Yüksekova Yüksekova YİBO 520 0 452 452 
Yüksekova 75 Yıl YİBO 520 237 399 636 
 TOPLAM    5.440 1.943 3.696 5.639 

Kaynak: Http://Hakkâri.Meb.Gov.Tr/ 
 

 Çizelge 3’de görüldüğü gibi Hakkâri merkez ilçede dört, Şemdinli’de 

iki, Çukurca ve Yüksekova’da iki YİBO bulunmaktadır. Bu okullarda 2005 –
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2006 öğretim yılında ilköğretim çağında okula kayıtlı olan 52.939 öğrencinin 

yaklaşık % 10,65 oranında bir bölümü olan 5639 öğrenci eğitim görmektedir.  

 

 30.09.2004 tarihinde Hakkâri ilinde, Valilik oluru ile İl ve İlçe 

merkezlerinde öğrenci, öğretmen, okul yöneticisi, veli, sivil toplum 

kuruluşlarından oluşun çalışma komisyonları ile “I.Hakkâri Eğitim Şurası” 

düzenlenmiştir. Şura’da alınan kararlar; sınıf ve dal öğretmeni kadrolarındaki 

eksiklerin giderilmesi, öğretmenlerin özlük haklarının geliştirilmesi, yatılı ve 

pansiyonlu okul sayısının arttırılması, yatılı ve pansiyonlu okullara tecrübeli 

öğretmenler atanması, yatılı ve pansiyonlu okullara sağlık personeli 

atanması, her okulda kütüphane kurulması ve her okula kütüphane işgöreni 

atanması olarak sıralanabilir (http://hakkari.meb.gov.tr/). 

 

 Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde YİBO’larının eğitim öğretimde fırsat 

eşitliğinin sağlanması adına önemli bir işlevi bulunmaktadır. Ancak bu işlevi 

yerine getirebilmek için YİBO’larının eğitim işgörenleri ve okul binaları 

açısından olanaklarının yeterli olması gerekmektedir. Son yıllarda 

YİBO’larının sayılarının ve olanaklarının arttırılmasına yönelik çabalar 

sürmesine karşın sorunlar tam olarak giderilememiştir. YİBO’larının 

sorunlarının çözülmesinde, bu okullarda görev yapan öğretmen ve 

yöneticilerinin görüşlerinin olumlu katkısı olacaktır.  

 

 Bu araştırmanın problemi, Hakkâri ilinde bulunan bazı YİBO’larının 

eğitim işgörenleri, eğitim yerleri ve donanım olanakları boyutlarında mevcut 

durumunun nasıl olduğu, YİBO’larında çalışan yönetici ve öğretmenlerin bu 

boyutlara ilişkin görüşleri neler olduğudur. 

 

Amaç 
 

Bu araştırmanın amacı Hakkâri ilinde bulunan YİBO’larını eğitim 

işgörenleri, eğitim yerleri ve donanım olanakları boyutlarında mevcut 

durumunu saptamak ve bu boyutlara ilişkin sorunları yönetici ve öğretmen 

görüşleri doğrultusunda tespit etmek ve yönetici ve öğretmenlerin sorunlara 
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ilişkin çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

 

1. Hakkâri ilinde bulunan Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında görev 

yapan; 

a. yönetici, 

b. öğretmen, 

c. eğitim bilimleri uzmanı, 

d. yardımcı ve teknik işgörenlerin nicelik bakımından durumu 

nedir? 

 

2. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının; 

a. okul yeri, 

b. okul büyüklüğü, 

c. okul binalarının eğitsel ve eğitime destek yerleri olanakları, 

d. okul bahçelerinin eğitsel ve eğitime destek yerleri olanakları, 

e. okulların ısıtma, aydınlatma, havalandırma, gürültüyü önleme, 

doğal afetlere karşı alınan güvenlik tedbirleri ve engellilere yönelik olanakları 

bakımlarından durumu nasıldır? 

 

3. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında çalışan yönetici ve 

öğretmenlerin, yukarıda belirtilen okulların kadro ve fiziksel olanaklarına 

ilişkin görüşleri ve karşılaşılan sorunların giderilmesi konusundaki önerileri 

nelerdir? 

 

Önem 
 

Ülkemizde tüm vatandaşlara ilköğretim hizmeti sağlanması devletin 

anayasal görevidir. Bu görevi yerine getirmek üzere devletimiz çeşitli 

ilköğretim kurumlarını kurmuştur. Bu kurumlardan YİBO’ları, dağınık yerleşim 

birimlerinde, olumsuz iklim ve ulaşım koşullarında yaşayan öğrencilere 

ilköğretim hizmeti sunmak üzere kurulmuştur. Bu kurumlar, zor şartlarda 

yaşayan öğrencilere fırsat eşitliği sağlanmaktadır.  
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YİBO’larda görev yapan yönetici ve öğretmenler diğer meslektaşlarına 

göre daha ağır sorumluluklar yüklenmiştir. Diğer okullardaki yönetici ve 

öğretmenlerin öğrencinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik görevleri 

sınırlıdır. Oysa bu okullarda yönetici ve öğretmenler öğrencilerin barınma, 

beslenme gibi temel ihtiyaçlarını da karşılamakla görevlidir. YİBO’larda 

nitelikli bir hizmetin sağlanması ve sürdürülmesi için görev yapan işgörenlerin 

sorunlarına yönelik araştırmalar yapılmalı ve sorunların çözümüne ilişkin 

öneriler getirilmelidir.  

 

Ülkemizde YİBO’lar üzerine yukarıda değinilen araştırmalar 

yapılmasına rağmen, bu konudaki çabalar yetersizdir. Bu çerçevede 

YİBO’larının olanaklarını ve sonlarını ortaya koymayı ve bu boyutlardaki 

sorunlara çözüm önerileri sunmayı amaçlayan bu araştırmanın alanyazına 

katkı sağlayacağı ve YİBO’ların geliştirilmesine yönelik diğer araştırmalara 

kaynak olacağı düşünülmektedir. 

 

 

Sınırlılıklar  
Araştırmada aşağıdaki nedenlerle bazı değişkenler çalışma dışı 

bırakılmıştır. 

 
1. Araştırma, çalışma grubunda yer alan yönetici ve öğretmen görüşleri 

ile sınırlıdır. 

 

2. Araştırma ile YİBO’larının fiziksel olanaklarına ilişkin durum tespit 

edilmiş ve fiziksel olanakların yeterliliğine ilişkin yönetici ve öğretmen 

görüşleri alınmıştır. Okulların fiziksel olanaklarının nitelik bakımından 

incelenmesi, mimarlık ve inşaat mühendisliği gibi uzmanlık gerektiren konular 

olduğundan araştırma dışında bırakılmıştır. 
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Kısaltmalar 
 

1. MEB: Milli Eğitim Bakanlığı 

2. İÖGM: İlköğretim Genel Müdürlüğü 

3. YİBO: Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 

4. PİO: Pansiyonlu İlköğretim Okulu  

5. DPT: Devlet Planlama Teşkilatı 

6. İEK: İlköğretim ve Eğitim Kanunu 

7. İKY: İlköğretim kurumlar Yönetmeliği 

8. METK: Milli Eğitim Temel Kanunu 

9. ÇYD: Çağdaş Yaşamı Destekleme 

 
Tanımlar  

 
Derslik: YİBO’larının öğrencilerinin, bir öğretmenin gözetimi altında, 

anlatma, araştırma, küme çalışması vb. yollarla ve türlü eğitim araç ve 

gereçlerinden de yararlanarak ders yaptıkları yerdir (www.tdk.gov.tr). 

 

Donanım:  Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun 

yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü (www.tdk.gov.tr).  

 
Eğitsel Alan: Eğitsel etkinliklerde kullanılan derslik, laboratuvar, işlik 

ve uygulama bahçesi vb. ortamlardır. 

 

Eğitim İşgöreni: Hakkâri ilinde, eğitim etkinliklerini doğrudan ve 

dolaylı olarak etkileyen eğitsel alan ve eğitime yardımcı alanlarda görev 

yapan öğretmen, yönetici, eğitim uzmanı ve diğer çalışanlardır. 

 

Eğitime Yardımcı Alan: Okullarda eğitsel alanlar dışında kalan ve 

eğitime yardımcı olan kütüphane, yatakhane, yemekhane, spor alanları, 

dinlenme salonları, kantin ve eğitim işgörenlerine tahsis edilen yerlerin 

tamamıdır. 
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Eğitim Yeri:  Eğitsel amaçları gerçekleştirmek için, öğrencilere nerede 

yeterlik kazandırılabiliyorsa orası eğitim yeridir (Başaran, 2000, 204).  

 

Okul: Bu araştırmada okul kelimesi kullanıldığında Yatılı İlköğretim 

Bölge Okulları kast edilmektedir.  

 

 Okul Binaları: Öğrencilerin eğitsel ve serbest zaman etkinliklerini 

yaptıkları derslik, eğitsel kol odaları, yemekhane, yatakhane, pansiyon vb, 

yerler ile yönetici, öğretmen, eğitim bilimleri uzmanı, yardımcı ve teknik 

işgörenlerin odaları, konutları gibi yerlerdir. 

 

 Okul Yöneticisi: Okul müdürü, müdür başyardımcısı, müdür 

yardımcısı, öğrenci işleri müdür yardımcısı, personel işleri müdür yardımcısı, 

tahakkuk işleri müdür yardımcısı, pansiyon işleri müdür yardımcısı, nöbetçi 

müdür yardımcısı olarak görev yapan yöneticilerdir. 

 

Sınıf: Bir dersliği aynı anda kullanan öğrencilerin oluşturduğu gruptur 

(Başar, 2003, 18). 

 

Uzman: Uzman, belirli bir programda bilgili ve becerili olan kimsedir 

(Bursalıoğlu, 2002, 167). 

 

 Yardımcı Hizmetler İşgörenleri: Doğrudan eğitim ve öğretim işleriyle 

ilgili olmayan, ancak eğitim-öğretim hizmetlerinde sağlıklı bir işleyişi kurma ve 

sürdürmede gerekli destek hizmetlerini sürdüren işgörenlerdir. 
 

 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu: Nüfusu az ve dağınık yerleşim 

birimlerinde aynı yönetim altında kurulan, sekiz yıllık parasız, yatılı ilköğretim 

kurumudur. 

 

 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Olanakları: YİBO’larında görev yapan 

yönetici, öğretmen, eğitim bilimleri uzmanı, yardımcı ve teknik işgörenler ile 

okulun yeri, okulun büyüklüğü, okulun bahçeleri, okulun binalarının eğitsel ve 
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eğitime destek yerleri ve bunların donanımlarına ilişkin nicel olanaklarıdır 

(Başar, 2003, 17). 
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BÖLÜM II 
YÖNTEM 

 
 Araştırmanın bu kısmında, araştırma modeli hakkında bilgi verilmekte, 

araştırma kapsamına alınan okullar belirtilmekte ve araştırmada kullanılan 

veri toplama aracı açıklanmaktadır. 

 
Araştırmanın Modeli 

 
 Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Karasar’a göre (2005) 

tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu 

şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır.  

 

 Bu araştırmada öncelikle Hakkâri ilindeki YİBO’larını eğitim işgörenleri, 

eğitim yerleri ve donanım olanaklarına ilişkin durum tespit edilmiştir. Daha 

sonra olanakları saptanan YİBO’larda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin, 

eğitim işgörenleri, eğitim yerleri ve donanım olanakları hakkındaki sorunları 

ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine ilişkin görüşleri alınmıştır.  

 

Çalışma Grubu 
 
 Çalışma grubunu Hakkâri ilinde bulunan ve isimleri “A”, “B”, “C” ve “D” 

olarak kodlanan dört YİBO’da görevli yönetici ve öğretmenler teşkil etmiştir.  

Hakkâri ilinde bulunan  ”A” YİBO 1980 yılında il merkezinde kurulmuştur. 520 

öğrenci kapasitelidir. ”A” YİBO’ da dört yönetici ve 15 öğretmen görev 

yapmaktadır.  

 

 Hakkâri ilinde bulunan  ”B” YİBO 1999 yılında il merkezine dört 

kilometre mesafedeki bir mahallenin dışına kurulmuştur. 520 öğrenci 

kapasitelidir. ”B” YİBO’ da dört yönetici ve 11 öğretmen görev yapmaktadır. 
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 Hakkâri ilinde bulunan  ”C” YİBO 1999 yılında, il merkezine 45 km 

mesafedeki “C” köyüne kurulmuştur. 520 öğrenci kapasitelidir. ”C” YİBO’ da 

üç yönetici ve 16 öğretmen görev yapmaktadır. 

 

 Hakkâri ilinde bulunan  ”D” YİBO 2001 yılında, il merkezine 40 km 

mesafedeki “D” köyüne kurulmuştur. 520 öğrenci kapasitelidir. ”D” YİBO’ da 

dört yönetici ve 14 öğretmen görev yapmaktadır. 

 

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi ve Uygulanması 
 
 Araştırmanın alt amaçlarına yanıt bulabilmek için biri yöneticilere, 

diğeri öğretmenlere uygulanmak üzere iki anket formu geliştirilmiştir. 

Geliştirilen anket formunun içeriğine ilişkin ulaşılabilen bazı uzmanların∗ 

görüşlerine başvurulmuş ve önerileri çerçevesinde anket formları yeniden 

düzenlenmiştir.  

 

 Çalışma grubunda yer alan okullarda çalışan tüm yönetici ve 

öğretmenlere bu anket formları uygulanmıştır.  

 

 Yöneticiler için geliştirilen anket formunda öncelikle, çalışma grubunda 

yer alan YİBO’ları yönetici, öğretmen, eğitim bilimleri uzmanı, yardımcı ve 

teknik işgörenler ile okulun yeri, okulun büyüklüğü, okulun bahçeleri, okulun 

binalarının eğitsel ve eğitime destek yerleri ve bunların donanımlarına ilişkin 

durumu tespit etmeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Yönetici Anket formunda, 

durum tespitine yönelik soruları takiben, okullarındaki işgören sayılarını ve 

fiziksel olanakları yeterli bulup bulmadıklarına ilişkin sorular yer almaktadır. 

Yönetici Anket Formu EK 1’de sunulmuştur. 

 

 Öğretmenler için geliştirilen anket formunda öncelikle sınıflarının 

büyüklüğü ve fiziksel özelliklerine ilişkin sorular yer almıştır. Bu soruları 

takiben okullarındaki işgören sayılarını ve fiziksel olanakları yeterli bulup 

                                                 
∗ Prof. Dr. Ali BALCI 
  Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK 
  Yrd. Doç. Dr. Şakir ÇINKIR 
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bulmadıklarına ilişkin sorular yer almaktadır. Öğretmen Anket Formu EK 2’de 

sunulmuştur. 

 
Verilerin Analizi 

 
 Çalışma grubunda yer alan okullar ziyaret edilerek, anket formları 

dağıtılmıştır. Okullara dağıtılan anket formaları, doldurulmasından sonra geri 

alınmıştır. Verilerin analizinde aşağıda sıralanan işlemler uygulanmıştır: 

 

1. Anket formundan elde edilen veriler öncelikle değerlendirme 

çizelgelerine işlenmiştir.  

 

2. Okulların kadro durumlarına yönelik soruların analizinde frekans, 

yüzde, aritmetik ortalama hesaplanmıştır.  

 

3. Okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin okullarının kadro 

durumlarını yeterli bulup bulmadıklarına ilişkin soruların analizinde frekans ve 

yüzde kullanılmıştır.  

 

4. Okulların fiziksel olanaklarına ilişkin soruların analizinde frekans ve 

aritmetik ortalama hesaplanmıştır. 

 

5. Okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin okullarının fiziksel 

olanaklarını yeterli bulup bulmadıklarına ilişkin soruların analizinde frekans ve 

yüzde kullanılmıştır.  
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BÖLÜM III 
BULGULAR VE YORUMU 

 
Hakkâri ilinde bulunan bazı YİBO’larda görev yapan; yönetici, 

öğretmen, eğitim bilimleri uzmanı, yardımcı ve teknik işgörenlerin nicelik 

bakımından durumları ve değinilen okulların fiziksel olanaklarına ilişkin 

araştırma grubunda yer alan 15 yöneticiye ve 56 öğretmene anket 

uygulanmıştır. Bu bölümde, anketlerin analizinden elde edilen bulgulara ve 

bu bulgulara ilişkin yorumlara yer verilmiştir.  

 

Araştırma Kapsamındaki YİBO’larının İşgören Olanaklarına İlişkin 
Bulgular 

 

 Araştırmanın bu kısmında, YİBO’ların işgören olanaklarına ilişkin 

yöneticilere, öğretmenlere, eğitim bilimleri uzmanlarına, yardımcı ve teknik 

hizmetler işgörenlerine ilişkin bulgular ve yorumlar dört başlık altında ortaya 

konulmuştur.  

 

YİBO’larda Görev Yapan Yöneticilere İlişkin Bulgular ve Yorumlar 
 

 Araştırma kapsamındaki YİBO’ların yönetici kadro durumlarına 

ilişkin sayılar Çizelge 4’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4. Hakkâri’deki Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Görevli 
Yöneticilerin Kadro Durumları 
 Okul Müdürleri Müdür Yardımcıları 

Okullar Kadrolu Vekil Görevlendirme Kadrolu Vekil Görevlendirme 
n % n % N % n % n % n % 

A 1 100 0 0 0 0 1 33 2 67 0 0 
B 0 0 1 100 0 0 2 67 0 0 1 33 
C 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 
D 1 100 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 

Toplam 3 75 1 25 0 0 6 55 2 18 3 27 
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 Çizelge 4’te görüleceği üzere çalışma grubunda bulunan dört YİBO’da 

görev yapan okul müdürlerinin üçü kadrolu iken biri vekâleten yürütmektedir.  

 

 Yukarıda değinilen dört okulda altısı kadrolu, ikisi vekil ve üçü 

görevlendirme olmak üzere 11 müdür yardımcısı görev yapmaktadır. Ayrıca 

aynı dört okulda görev yapan müdür yardımcılarının sadece % 55’i kadrolu 

iken % 18’i vekâleten ve % 27’i görevlendirme ile çalışmaktadır.  

 

 Yatılı ilköğretim bölge okulları diğer ilköğretim okullarından farklı olarak 

barınma, beslenme gibi bir takım temel ihtiyaçları da karşılamaktadır. 

YİBO’larda yukarıda değinilen temel görevleri karşılayabilmek üzere normal 

ilköğretim okullarında bulunmayan yemekhane, yatakhane, banyo, mutfak, 

çamaşırhane ve benzeri birçok tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin işletilmesi, 

bakım ve onarımlarının yapılması yöneticilerin, diğer okullarda görev yapan 

yöneticilere göre daha fazla sorumluluk yüklenmesine neden olmaktadır. Bu 

sorumluluğun yerine getirilebilmesi için okulların yönetim kademesinde görev 

yapan işgörenlerin kadrolu ve yeterince olması gereklidir. Ancak yukarıda da 

vurgulandığı gibi çalışma grubunda bulunan dört okulda görev yapan okul 

müdürlerinin çoğu kadrolu olmasına rağmen bu görevi vekâleten yürütenler 

de görülmektedir. YİBO’larında vekâleten ve görevlendirme ile görev yapan 

müdür yardımcılarının sayısı, kadrolu olarak görev yapan müdür 

yardımcılarına yakındır.  

 

  Dikmen (1990) “Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ve Sorunları” adlı 

araştırmasında büyük çoğunluğu kalkınmada öncelikli illerde yer alan 

YİBO’larının uygulamada karşılaştığı sorunları tespit etmeyi amaçlamıştır. 

Araştırma sonucunda Dikmen, YİBO’lardaki eğitim işgöreni açığının en kısa 

sürede tamamlanmasını, bu okullarda çalışmasında fayda görülmeyen ya da 

problemli yöneticilerin görev yerinin değiştirilmesini ve YİBO’lara yeni 

atanacak müdürlerin hizmet içi eğitim almaları gerektiğini vurgulamıştır. 

 

 Yetim (2001) tarafından yapılan araştırmada ise YİBO müdürlerinin 

karşılaştığı sorunlar tespit edilmiştir. Bu araştırmada yöneticilerin % 51’inin 

vekil olduğu tespit edilmiştir. 
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AÜEBF (2002) araştırmasında, YİBO’lara, bu okulların amaç ve işlevleri 

konusunda bilgili, deneyimli ve gönüllü yöneticilerin atanması gerektiğini ve 

müdür yardımcılarından en az birinin bayan olması gerektiğini belirtmiştir.  

 

 Araştırma bulguları düşünüldüğünde, Dikmen’in (1990) YİBO’ları 

yöneticilerine ilişkin ortaya koyduğu sorunlar günümüzde halen 

çözülememiştir.  Yetim’in (2001) araştırması sonucunda ortaya koyduğu gibi 

vekâleten yönetici görevlendirme sorunu sürmektedir. MEB’ lığı tarafından, 

YİBO’larında yönetici kadroları tespit edilmesine karşın bu kadrolara yeterli 

atama yapılmaması bir yönetim zafiyeti olarak değerlendirilmektedir. Tespit 

edilen yönetici kadrolarına bu görev için eğitilmemiş personelden yapılan 

görevlendirmeler veya vekâleten atamalar görevin uygun olarak yerine 

getirilemeyeceği endişesini beraberinde getirmektedir. 

 

 YİBO’larda Görev Yapan Öğretmenlere İlişkin Bulgular ve 
Yorumlar 
 Araştırma grubuna giren YİBO’larda öğretmenlerinin nicelik 

açısından durumuna ilişkin bulgular Çizelge 5’te sunulmuştur. 

 
Çizelge 5. Hakkâri’deki Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Görevli 
Öğretmenlerin Kadro Durumları 
         Kadrolu Vekil Görevlendirme 

         N % n % n % 

Sınıf Öğretmeni 7 54 4 31 2 15 
Matematik Öğretmeni 6 86 1 14 0 0 
Fen Bilgisi Öğretmeni 2 40 1 20 2 40 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni 3 75 0 0 1 25 
Türkçe Öğretmeni 7 100 0 0 0 0 
Yabancı Dil Öğretmeni 6 86 0 0 1 14 
Beden Eğitimi Öğretmeni 3 100 0 0 0 0 
Müzik Öğretmeni 1 100 0 0 0 0 
Resim ve İş Öğretmeni 2 67 1 33 0 0 
Din Kül. ve Ahlak Bil. Öğretmeni 1 100 0 0 0 0 
Okulöncesi Öğretmeni 0 0 2 100 0 0 
Bilgisayar Öğretmeni 0 0 1 100 0 0 
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 Çizelge 5’te de görüleceği gibi araştırma kapsamındaki okullarda 

sadece yedisi kadrolu, dördü vekil ve ikisi görevlendirme olmak üzere 13 sınıf 

öğretmeni görev yapmaktadır.  

 

 Dal öğretmenlerine ilişkin bulgular Çizelge 5’te görülmektedir.  

YİBO’larda altısı kadrolu, biri vekil olmak üzere yedi Matematik öğretmeni, 

ikisi kadrolu, biri vekil ve ikisi görevlendirme olmak üzere dört fen bilgisi 

öğretmeni görev yapmaktadır. Ayrıca üçü kadrolu biri görevlendirme olmak 

üzere dört sosyal bilgiler öğretmeni, yedi kadrolu Türkçe öğretmeni, altısı 

kadrolu biri görevlendirme olmak üzere altı yabancı dil öğretmeni 

bulunmaktadır. YİBO’larda okullarda üç kadrolu beden eğitimi öğretmeni, bir 

kadrolu müzik öğretmeni, ikisi kadrolu biri vekil üç resim öğretmeni, bir 

kadrolu din kültürü ve ahlak öğretmeni, bir vekil bilgisayar öğretmeni ve iki 

vekil okulöncesi öğretmeni görev yapmaktadır.  

 

 Çizelge 6’da YİBO’larda bulunan okullarda görevli öğretmenlerin kadro 

durumları belirtilmiştir. 

  

Çizelge 6. Okul Bazında Öğretmenlerin Kadro Durumları 
   "A" 

YİBO 
"B" 

YİBO 
"C" 

YİBO 
"D" 

YİBO 
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Sınıf Öğretmeni      1 4 2  3 2 1 
Matematik Öğretmeni 2   2   2    1  
Fen Bilgisi Öğretmeni   2 1   1    1  
Sosyal Bilgiler Öğretmeni 1  1 1   1      
Türkçe Öğretmeni 3   2   1   1   
Yabancı Dil Öğretmeni 1  1 2   2   1   
Beden Eğitimi Öğretmeni 1   1   1      
Müzik Öğretmeni 1            
Resim ve İş Öğretmeni 1   1    1     
Din Kül. ve Ahlak Bil. Öğretmeni 1            
Okulöncesi Öğretmeni           2  
Bilgisayar Öğretmeni        1     
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 Çizelge 6’da görüleceği gibi “A” YİBO’da sınıf öğretmeni 

bulunmamaktadır. “B” ve “C” YİBO’larında din kültürü ve ahlak bilgisi ve 

müzik öğretmeni, “D” YİBO’da din kültürü ve ahlak bilgisi, müzik, beden 

eğitimi ve resim öğretmeni bulunmamaktadır.  

 

 Araştırma kapsamında öğretmenlere sınıf ve dal öğretmenlerinin 

sayısını yeterli bulup bulmadıklarına ilişkin soru sorulmuştur. Öğretmenlerin 

% 41’i sınıf öğretmeni sayısını, % 66’sı ise dal öğretmeni sayısını yetersiz 

bulduğunu belirtmiştir. Aynı soruyu yanıtlayan yöneticilerin % 20’si sınıf 

öğretmeni sayısının yetersiz olduğunu belirtmiştir.  Dal öğretmenlerinin 

sayısının yetersiz olduğunu ise tüm yöneticiler vurgulamıştır. 

 

 Öğretmenlerin sayısının yetersiz olduğu bir okulda öğrenimin nitelikli 

olarak sürdürülmesi mümkün değildir. Okullardaki yetersiz öğretmen sayısı 

vekil ve görevlendirme yoluyla çözülmeye çalışılmıştır. Vekil ve 

görevlendirme öğretmenlerin nitelik açısından yeterliliğini bir yana bıraksak 

bile sayısal açıdan okulların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu 

görülmektedir.  

 

 Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre “A” YİBO’da 15, “B” 

YİBO’da 11, “C” YİBO’da 16, “D” YİBO’da 14 öğretmen görev yapmaktadır. 

Çalışma grubundaki okullardan “A” ve “C” YİBO’da 14 derslikte, “B” YİBO’da 

12 derslikte, “D” YİBO’da 16 derslikte öğretim sürmektedir.  

 

 Yukarıdaki bulgulardan hareketle “B” YİBO’da görevli 11 öğretmenin 

ve “D” YİBO’da görevli 14 öğretmenin aynı anda tüm öğrencilere ders 

vermesi mümkün değildir.  Diğer okullarda öğretmen sayısı, öğretim hizmeti 

veren derslik sayısından biraz fazladır. Sınıf öğretmenlerinin sayısındaki 

yetersizlik dal öğretmenlerinin sınıf öğretmeni gibi görev yapması ile 

çözülmektedir. Bu durumun öğretimin niteliğini olumsuz etkileyeceği açıktır. 

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen istihdam etme çabaları sürmektedir. 

Ancak çalışma grubundaki okullarda halen yeterli sayıda öğretmen istihdam 

edilmemiştir.     
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 YİBO’lar hakkındaki yukarıda da değinilen araştırmasında Dikmen 

(1990) YİBO’larında dal öğretmeni açığının en kısa sürede kapatılması 

gerektiğini vurgulamıştır.  Yetim (2001) araştırmasında okulların % 96’sında 

dal öğretmeni açığı bulunduğu ortaya koymuştur. Araştırma bulguları 

yukarıda değinilen araştırma sonuçları ile örtüşmektedir. Birçok araştırma da 

bu dal öğretmeni istihdamı sorununa değinilmesine rağmen bu konudaki 

eksiklik giderilememiştir. 

 

YİBO’larda Görev Yapan Eğitim Bilimleri Uzmanlarına İlişkin Bulgular ve 
Yorumlar 

 
 YİBO’larda eğitim bilimleri uzmanlarının nicelik açısından durumuna 

ilişkin bulgular Çizelge 7’de sunulmuştur. 
 

Çizelge 7. Hakkâri’deki Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Görevli 
Eğitim Bilimleri Uzmanlarının Kadro Durumları 
         Kadrolu Vekil Görevlendirme 

Danışmanlık ve Rehber Öğretmeni 2 0 0 
Planlama Uzmanı 0 0 0 
Program Geliştirme Uzmanı 0 0 0 
Ölçme ve Değer. Uzmanı 0 0 0 
Özel Eğitim Uzmanı 0 0 0 
Halk Eğitimi Uzmanı 0 0 0 
 

 

 Çizelge 7’de görüldüğü gibi araştırma kapsamındaki okullarda iki 

danışmanlık ve rehberlik öğretmeni dışında başka eğitim bilimleri uzmanı 

çalışmamaktadır. Çalışma grubunda yer alan yöneticilerin tümü ve 

öğretmenlerin % 79’u okullarındaki eğitim bilimleri uzmanı sayısını yetersiz 

bulmaktadır. 

 

 1982 yılında toplanan Milli Eğitim Şurasında ele alınan eğitim 

uzmanlığı ve uzmanların okullarda görevlendirilmesine ilişkin girişimlerin 

yaşama geçirilemediği görülmektedir. Eğitim bilimleri uzmanlarının okullarda 

istihdam edilmesi eğitimin niteliğini artıracaktır. Çalışma grubunda yer alan 

yönetici ve öğretmenler de eğitim bilimleri uzmanlarının eksikliğini 
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hissetmektedir.  Bu bağlamda MEB tarafından YİBO’larına eğitim bilimleri 

uzmanlarının atanmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.  

 

Alanyazında YİBO’larda görev yapan eğitim uzmanlarına ilişkin 

araştırmalar sınırlıdır. Eğitim uzmanlarına ilişkin araştırmalar danışmanlık ve 

rehberlik öğretmenleri ekseninde yapılmıştır.  

 

Akyol (2002) “Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Okuyan Çocukların 

Benlik Kavramlarının İncelenmesi” adlı çalışmasında benlik kavramının 

gelişmesinde ailenin önemini vurgulamış, ailesinden ayrı olarak yatılı okuyan 

çocukların benlik gelişimlerinin YİBO öğretmen ve eğitim uzmanlarının 

vereceği destek ve ilgi ile geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda 

YİBO’larında danışmanlık ve rehber öğretmenlerinin sayısının yetersiz olması 

öğrencilerin benlik kavramlarının oluşmasını olumsuz etkilemektedir.  

 

Baykul ve diğerleri (2002) YİBO’larında ailelerinden uzak olan 

öğrencilerin desteklenmesi için birden çok rehber öğretmene ve psikologa 

ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Dikmen (1990) araştırması sonucu YİBO’lardaki 

rehberlik hizmetlerinin yetersiz olduğunu ortaya koymuştur.  

 

Güven ve Kutlu (2001) araştırmalarında YİBO’larda rehberlik 

hizmetlerinin önemini vurgulamıştır. Yukarıda değinilen araştırmalar sonucu 

ortaya konan sonuçlar araştırma bulgularımızla örtüşmektedir.  

 

YİBO’larında eğitim uzmanı açısından sayısal olarak en fazla 

danışmanlık ve rehberlik öğretmeni görev yapmaktadır. Ancak daha önceki 

araştırmalar da sayısal anlamda diğerlerinde fazla olmasına rağmen 

danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerinin sayısının da yetersiz olduğunu 

ortaya koymuştur.  
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YİBO’larda Görev Yapan Yardımcı ve Teknik İşgörenlere İlişkin Bulgular 
Ve Yorumlar 
 

 Araştırma kapsamındaki YİBO’larda yardımcı ve teknik işgörenlerin 

nicelik açısından durumuna ilişkin bulgular Çizelge 8’de sunulmuştur. 

 

Çizelge 8. Hakkâri’deki Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında 
Görevli Yardımcı ve Teknik İşgörenlerin Kadro Durumları 

  Kadrolu Vekil Görevlendirme 
Bilgisayar Uzmanı 1 0 0 

İş Eğitim Şefi 0 0 0 

İç Hizmetler Şefi 0 0 0 

İdari İşler ve Daktilo Memurları 2 0 0 

Hesap İşleri Memurları 1 0 0 

Ambar Memuru 0 0 1 

Ayniyat ve Depo Memuru 0 0 0 

Kitaplık Memuru 0 0 1 

Sağlık İşgöreni 0 0 0 

Teknisyenler 1 0 2 

Aşçı 0 0 0 

Aşçı Yardımcıları 0 0 0 

Şoför 3 0 1 

Kaloriferci 0 0 3 

Bahçıvan 0 0 0 

Gece Bekçisi 0 0 3 

Yardımcı Hizmetler 6 0 0 

  

 “A” YİBO’da bir bilgisayar uzmanı, bir idari işler ve daktilo memuru, bir 

hesap işleri memuru ve bir şoför kadrolu olarak çalışmaktadır. Yukarıda 

değinilen kadrolu işgörenlere ilave olarak bir ambar memuru, bir kitaplık 

memuru, iki teknisyen, bir şoför, üç kaloriferci ve üç gece bekçisi 

görevlendirme ile çalıştırılmaktadır.  

 

 “B” YİBO’da bir teknisyen ve bir şoför dışında altı yardımcı hizmetler 

görevlisi kadrolu olarak çalışmaktadır. “C” YİBO’da kadrolu, vekil veya 

görevlendirme olarak yardımcı ve teknik işgören yoktur. Bu okulun gece 

bekçiliğini bulunduğu köyün korucuları yapmaktadır. “D” YİBO’da bir idari 

işler ve daktilo memuru ve bir şoför görev yapmaktadır. 
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 Yönetici ve öğretmenlere yardımcı ve teknik işgörenlerin sayılarının 

yeterli olup olmadığı sorulmuş ve bu duruma ilişkin bulgular Çizelge 9’da 

sunulmuştur.  

 

Çizelge 9. Yardımcı ve Teknik İşgören Sayısına İlişkin Yönetici ve 
Öğretmen Görüşleri 

  

Öğretmenler Yönetici 
Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz 
n % n % n % n % 

İş eğitim şefi sayısı yeterli mi? 16 29 40 71 4 27 11 73 
İç hizmetler şefi sayısı yeterli mi? 12 21 44 79 4 27 11 73 
İdari işler ve daktilo memurları sayısı yeterli mi? 16 29 40 71 12 80 3 20 
Hesap işleri memuru sayısı yeterli mi? 16 29 40 71 8 53 7 47 
Ambar memuru sayısı yeterli mi? 20 36 36 64 8 53 7 47 
Ayniyat ve depo memuru sayısı yeterli mi? 16 29 40 71 4 27 11 73 
Kitaplık memuru sayısı yeterli mi? 16 29 40 71 4 27 11 73 
Sağlık personeli sayısı yeterli mi? 8 14 48 86 0 0 15 100 
Teknisyenler sayısı yeterli mi? 26 46 30 54 0 0 15 100 
Aşçı ve aşçı yardımcıları sayısı yeterli mi? 26 46 30 54 8 53 7 47 
Şoför sayısı yeterli mi? 34 61 22 39 8 53 7 47 
Kaloriferci sayısı yeterli mi? 25 45 31 55 8 53 7 47 
Bahçıvan sayısı yeterli mi? 20 36 36 64 0 0 15 100 
Gece bekçisi sayısı yeterli mi? 26 46 30 54 11 73 4 27 
Temizlik işleri personelleri sayısı yeterli mi? 42 75 14 25 7 47 8 53 

 

 

 Çizelge 9’ da görüleceği üzere öğretmenlere göre şoför ve temizlik 

işleri işgörenleri dışındaki diğer yardımcı ve teknik işgörenlerin sayısı 

yetersizdir. Bu çerçevede yöneticilerin çoğu, idari işler ve daktilo memuru, 

hesap işleri memuru, ambar memuru, şoför, kaloriferci, gece bekçisi 

sayısının yeterli olduğunu düşünmektedir. Yöneticilerin tamamı okullarının 

sağlık personeli, teknisyen ve bahçıvan sayısının yetersiz olduğunu 

belirtmiştir. 

 

 Okul bazında değerlendirildiğinde, şehir merkezinde bulunan ve diğer 

okullara göre yardımcı ve teknik işgöreni fazla olan “A” YİBO’da görevli 

öğretmenler sağlık işgöreni hariç diğer işgörenlerin sayısını büyük ölçüde 

yeterli görmektedir. “A” YİBO’da görevli yöneticilerin tümü sağlık işgöreninin, 

teknisyen ve kitaplık memuru sayısını yetersiz görmektedir. Yöneticilere göre 

diğer işgörenlerin sayısı ise yeterlidir. 
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 “B” YİBO’da görevli öğretmenler tarafından ise büyük ölçüde şoför 

dışındaki diğer yardımcı ve teknik işgörenlerin sayısı yetersiz görülmüştür. Bu 

okulda görevli yöneticilerin tamamı “A” YİBO’ da görevli yöneticiler gibi sağlık 

işgöreni ve teknisyen sayısını yetersiz görmektedir.  

 

 “C” YİBO’da görevli öğretmen ve yöneticilerin tamamı okullarındaki 

teknik ve yardımcı hizmetler işgörenlerinin sayısını yetersiz görmektedir. “D” 

YİBO’ da ise öğretmenler, aşçı ve yardımcıları, şoför ve teknisyen dışındaki 

diğer işgörenleri yetersiz olduğunu belirtmiştir. “D” YİBO yöneticileri, idari işler 

ve daktilo memuru, hesap işleri memuru, ambar memuru, şoför, kaloriferci, 

gece bekçisi ve temizlik işleri işgörenleri sayısının yeterli olduğunu 

vurgulamışlardır. 

 

 Okullarda temizlik, ısınma gibi temel ihtiyaçların sağlanamaması 

eğitimin niteliğini de olumsuz etkilemektir. Güven (1995), YİBO’larda öğrenim 

gören öğrencilerin sorunlarına yönelik araştırmasında, öğrencilere sunulan 

hizmetlerin yetersizliğini, öğrencilerin önemli sorunlarından biri olduğunu 

vurgulamıştır. Okullarda istihdam edilen yardımcı hizmetler işgörenlerinin 

hizmetleri yukarıda değinilen temel ihtiyaçların sağlanması, okul binasının 

bakımının ve onarımının sağlanması açısından önemlidir. Çalışma 

grubundaki okullarda yardımcı hizmetler işgörenlerinin yeterli nicelikte 

istihdam edilmediği değerlendirilmektedir. Okullardaki yöneticiler, mevcut 

kadrolu işgöreni birkaç işte birden çalıştırarak hizmetleri yürütmeye gayret 

etmektedir. Ancak bu durum doğal olarak hizmetin niteliğinin düşmesine 

neden olmaktadır.  

 

 Araştırma kapsamındaki okullarda son birkaç yıldır yemek hizmetleri 

ihale ile özel firmalara verilmiştir. Bu nedenle okullarda kadrolu aşçı ve 

yardımcısı bulunmamaktadır. Ancak YİBO’larda öğrenim gören öğrencilerin 

gelişme çağında bulunduğu ve bu dönemde alması gereken gıdalara dikkat 

edilmesi gerektiği ve ihalelerin bu anlayışla yapılması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 
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 Araştırma kapsamındaki okullarda sağlık işgöreni bulunmamaktadır. 

Bu durum şehir merkezinde bulunan ve buradaki sağlık imkânlarından 

yeterince faydalanabilen “A” YİBO fazla etkilememesine karşın şehir merkezi 

dışındaki diğer okulları olumsuz etkilemektedir. Özellikle şehrin 40 – 45km 

dışında bulunan “C” ve “D” YİBO’da rahatsızlanan öğrenci ve işgörenler 

yetersiz ulaşım imkânları ile il merkezine gönderilmektedir. Ancak özellikle 

sert geçen kış mevsiminde ulaşımın sağlanması güçtür. Bu sebeple 

YİBO’larda sağlık işgöreni görevlendirilmesi gereklidir.     
  
 YİBO’larına yönelik daha önce yapılan araştırmaların sonucunda da 

işgören yetersizliği ortaya konulmuştur. Dikmen (1990) araştırmasında 

YİBO’larının soğuk hava deposu, çamaşırhane, banyo ve kalorifer 

dairesindeki ütü, çamaşır yıkama, sıkma, kurutma makineleri ile jeneratör, 

yemekhanedeki bulaşık yıkama, buhar kazanı vb. aletleri kullanabilecek, 

bakımını sağlayabilecek teknisyen ve teknisyen yardımcıları kadrolarının 

tahsis edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Koçak (1992), Yetim (2001) ve 

H.Kaya (2006) YİBO’larda yardımcı hizmetler işgörenlerinin özellikle sağlık 

işgörenleri, teknik hizmetler işgörenleri ve aşçıların eksik olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Yukarıda değinilen bulgular ile Dikmen, Koçak, Yetim ve Kaya’nın 

araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlar örtüşmektedir. 

 

Araştırma Kapsamındaki YİBO’larının Fiziksel Olanaklarına İlişkin 
Bulgular Ve Yorumlar 

 

 Araştırmanın bu kısmında YİBO’ların fiziksel olanaklarına ilişkin 

bulgular ve yöneticiler ile öğretmenlerin okullarının fiziksel olanaklarına ilişkin 

görüşlerine değinilmiştir.  

 

Araştırma Kapsamındaki YİBO’larının Okul Yeri Olanaklarına İlişkin 
Bulgular Ve Yorumlar 

 

Araştırma kapsamındaki okullardan yalnızca “A” YİBO şehir 

merkezinde bulunmaktadır. “B” YİBO şehir merkezine dört kilometre 

uzaklıktaki bir mahallede kurulmuştur. Bu okula ulaşım büyük ölçüde kilit taşı 
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döşenmiş yol ile, kısmen de stabilize toprak köy yoluyla sağlanmaktadır. “C” 

YİBO şehir merkezine yaklaşık 45 km. uzaklıktaki “C” Köyünde kurulmuştur. 

“C” köyüne ulaşmak için ana asfalttan yaklaşık 10 km. stabilize toprak köy 

yolunu kullanmak gereklidir. “D” YİBO şehir merkezine yaklaşık 40 km “D” 

Köyüne ulaşmak için yaklaşık 30 km. stabilize toprak köy yolunu kullanmak 

gereklidir.  

 

Baykul ve diğerlerinin (2002) “İlköğretim Okullarının Kurumsal 

Değerlendirilmesi Araştırması” isimli araştırmasında okul yerinin seçiminde 

okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve yerel yöneticilerin 

görüşlerine başvurulmasının hata ihtimalini azaltacağı ortaya konulmuştur. 

Çizelge 10’da yönetici ve öğretmenlerin okullarının bulunduğu çevreye ilişkin 

görüşleri sunulmuştur. 

 

Çizelge 10. Okulun Bulunduğu Çevreye İlişkin Yönetici Ve Öğretmen 
Görüşleri 

Görevi Uygun Uygun Değil 
N % n % 

Yönetici 11 73 4 27 
Öğretmen 37 66 19 34 

 

“A” YİBO’nun çevre duvarının hemen dışında seyyar satıcıların ve 

şehir çarşısının bulunduğu ve okulun şehrin tam merkezinde olduğu 

gözlemlenmiştir. Ayrıca bu okulun kapısı ana caddeye açılmaktadır. Diğer 

okullarda ise okulun yerleşim yerine mesafesi yaklaşık 200 m. kadardır.  

 

Çizelge 10’da görüleceği üzere çalışma grubunda yer alan 

yöneticilerin % 27’si ve öğretmenlerin % 34’i okullarının bulunduğu çevreyi 

eğitim ortamı açısından uygunsuz bulmaktadır.  

 

Çalışma grubundaki dört okulda görevli yönetici ve öğretmenlerin 

görüşlerine ilişkin bulguları okul bazında değerlendirildiğinde “A” YİBO’da 

görev yapan yöneticilerin tamamı ve öğretmenlerin % 80’i okulun bulunduğu 

çevrenin uygun olduğunu vurgulamıştır. “B” YİBO’da görev yapan 

yöneticilerin tümü ve öğretmenlerin % 46’sı okulun bulunduğu çevrenin 

uygun olmadığını vurgulamıştır. “C” YİBO’ da görev yapan yöneticilerin 
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tamamı ve öğretmenlerin % 50’si, “D” YİBO’ da görevli öğretmenlerin % 79’ u 

ve yöneticilerin tamamı okulunun bulunduğu çevrenin eğitim ortamı için 

uygun olduğunu düşünmektedir.  

 

Yukarıdaki bulgular ışığında çalışma grubundaki dört okuldan üçünün 

şehir dışında bulunduğu ve ulaşım zorluğu yaşadığı görülmektedir. 

Hakkâri’de kış aylarının bol kar yağışlı olması ve sık sık yolların yağış ve çığ 

nedeniyle kapalı kalması, özellikle köy yollarında ulaşımı olumsuz 

etkilemektedir. Bu nedenlerden dolayı YİBO’larının öğrencilerin temel 

ihtiyaçlarını karşılama görevlerini yerine getirebilecek ana yollara yakın ve 

ulaşımı kolay yerlerde kurulması uygundur.  

 

Okulların şehir merkezlerinde mümkün olduğunca çarşı, pazar gibi 

gürültülü ve işlek yerlerden uzak olması hem öğrencilerin güvenliği hem de 

dikkatlerini derse yoğunlaştırmaları açısından gereklidir. Bu nedenle il ve ilçe 

merkezlerinde kurulacak okulların ulaşım güçlüğü yaşanmayacak ancak aynı 

zamanda da işlek ve gürültülü bölgelerden uzak olacak yerlerde kurulması 

gereklidir. Buradan hareket ile yukarıdaki bulgular çerçevesinde Hakkâri 

çarşısına çok yakın bir yerde bulunan “A” YİBO’nun yerinin yanlış seçildiği 

söylenebilir.  

 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9. maddesinde  “Nüfusun 
az veya dağınık olduğu yerlerde; köyler gruplaştırılarak, merkezi 
durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge 
okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün 
olmadığı yerlerde ise yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar 
açılabilir. Gezici okullarda gezici öğretmenler görevlendirilir. Bu 
okullarda yetiştirici sınıflar ve kurslar da açılabilir. Şehir ve 
kasabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabilir.” 
ifadesi yer almaktadır. YİBO’ların yerleri bu kanun maddesine 
dayanarak seçilmektedir.  

 

 Bahse konu yasa maddesinde köylerin gruplandırılmasının mümkün 

olmadığı yerlerde YİBO açılabileceği belirtilmiştir. Ancak YİBO’ların nerede 

açılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Çoğu zaman 

siyasi kararlar ile okulların yerleri tespit edilmektedir. Burada vurgulanması 

gereken konu zaten ailelerinden uzak yatılı olarak okuyan öğrencilerin şehir 
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merkezinde ve eğitime uygun yerlerde kurulacak okullarda öğrenim 

görmesidir. Bu şekilde içinde bulundukları köy yaşantısının dışında şehir 

imkânlarından da faydalanılarak öğrencilerin bilgi ve görgülerinin artırılması 

sağlanabilir.  Bu nedenle YİBO’larının il ve ilçe merkezlerinde kurulması daha 

uygun olacaktır. Böylece ulaşım sorunu çözülecek, öğrenciler il ve ilçelerin 

sağladığı imkânlarından daha fazla faydalanabilecektir.  Ancak YİBO’larının 

köy çocuklarına eğitim hizmeti sağlamak üzere kurulduğu ve bu maksatla il 

veya ilçe merkezine yakın bir bölgede kurulsa da köy yaşantısına uygun 

eğitim programı uygulamasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 

 

 Aralpcan (1998) YİBO’larının sayısal gelişimi ve hizmet sunduğu 

çevreyi konu alan araştırmasının sonucunda YİBO’larının kurulacağı yerler 

belirlenirken bölgenin ekonomik, sosyal, coğrafi ve merkeze ulaşım 

olanaklarının araştırılması gerektiğini vurgulamıştır. Araştırma bulgularına 

göre, YİBO’ların büyük bir kısmı sosyo-ekonomik bakımdan geri sıralarda yer 

alan illerde kurulmuştur. Ancak yukarıdaki bulgular çerçevesinde, çalışma 

grubunda yer alan “C” YİBO ve “D” YİBO’nun bulunduğu köylerde 

imkânlarının kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu okulların il merkezine yakın 

bölgelerde kurulması eğitimin niteliğini arttıracağı değerlendirilmektedir. 

  

Araştırma Kapsamındaki YİBO’larının Okul Büyüklüğüne İlişkin 
Bulgular Ve Yorumlar 
 

Bu başlık altında çalışma grubundaki YİBO’larının büyüklüğüne ilişkin 

bulgular ve yönetici ve öğretmenlerin okullarının büyüklüğüne ilişkin görüşleri 

açıklanacaktır. 

 

Araştırma kapsamındaki okullardan, “A” YİBO’da 520 öğrenci, “B” 

YİBO’da 304 öğrenci, “C” YİBO’da 430 öğrenci ve “D” YİBO’da 570 öğrenci 

öğrenim görmektedir.  

 

Alanyazında küçük okullar ile büyük okulların nerede ayrıldığı 

konusunda kesin bir görüş birliği yoktur. Başaran (1982, 50) kırsal kesimdeki 

ilköğretim okullarının en az 300, en fazla 1500 öğrenci kapasiteli olmasının 



 
 

62

uygun olacağını vurgulamıştır. Başar (2003, 51) ilköğretim okulları için uygun 

büyüklüğün 300–400 öğrenci arasında olması yönünde bir eğilim 

bulunduğunu belirtmiştir. Çalışma grubunda yer alan okulların derslik sayıları, 

öğretmen sayıları değerlendirildiğinde Başar’ın belirttiği 300–400 kapasiteli 

ilköğretim okulunun uygun olacağı düşünülmektedir. Yukarıdaki bulgular 

ışığında çalışma grubundaki dört okulun uygun büyüklüğün biraz üzerinde 

okullar olduğu söylenebilir.   

 

Araştırma Kapsamındaki Bulunan YİBO’larının Okul Binalarının Eğitsel 
Ve Eğitime Destek Yerleri Olanaklarına İlişkin Bulgular Ve Yorumlar 
 

Bu başlık altında okul binalarının eğitsel ve eğitime destek yerleri 

olanaklarına ilişkin bulgular ve yorumlar ile bu boyutlara ilişkin yönetici ve 

öğretmenlerin bu konudaki bulgular yer almıştır. 

 

 Okul Binası. Çalışma grubunda yer alan dört okul incelendiğinde 

okulların kurulu olduğu arazilerin büyüklüklerinin birbirinden farklı olduğu 

gözlemlenmiştir.  “A” YİBO’nun ve “B” YİBO’nun kurulduğu arazinin genişliği 

yaklaşık olarak 5000 m² dir. “C” YİBO 13000 m², “D” YİBO 7500 m² alan 

üzerine kurulmuştur. Çizelge 11’de çalışma grubundaki okullarda görevli 

yönetici ve öğretmenlerin okullarının kurulduğu arazinin büyüklüğüne ilişkin 

görüşleri sunulmuştur. 

 

Çizelge 11. Yönetici ve Öğretmenlerin Okulun Kurulu Olduğu Arazinin 
Büyüklüğüne İlişkin Görüşleri 

Okullar 
Yönetici Öğretmen 

Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz 
n % n % n % n % 

“A” YİBO 0 0 4 100 10 75 5 25 
“B” YİBO 4 100 0 0 9 82 2 18 
“C” YİBO 0 0 3 100 9 56 7 44 
“D” YİBO 4 100 0 0 10 71 4 29 
Toplam 8 53 7 47 38 68 18 32 

 

 

 Çizelge 11’ da görüleceği üzere “A” YİBO’da görev yapan 

öğretmenlerin % 75’i; “B” YİBO’ da görev yapan yöneticilerin % 75’i ve 
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öğretmenlerin % 81’i; “C” YİBO’da çalışan yöneticilerin tümü ve 

öğretmenlerin % 56’sı; “D” YİBO’da çalışan yöneticilerin tümü ve 

öğretmenlerin % 71’i okullarının kurulu olduğu arazinin büyüklüğünü yeterli 

görmektedir. “A” YİBO’da görev yapan yöneticiler ise okullarının kurulu 

olduğu araziyi yetersiz bulmaktadırlar. Bu okulun yöneticileri ile yapılan 

görüşmede okulun arazisinin önceden daha büyük olduğu, içerisine sonradan 

bir ilköğretim okulu daha yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

  

 Türkiye’de ilköğretim okulu binası için arsa büyüklüğü (Can, 1965, 16; 

Hesapçıoğlu ve Meriç, 1994, 128): 

 

a. İlk 40 öğrenci için öğrenci başına 20 m²,  

 

b. İkinci 40 öğrenci için öğrenci başına 15 m²,  

 

c. Üçüncü 40 öğrenci için öğrenci başına 10 m²,  

 

d. Dördüncü ve beşinci 40 öğrenci için öğrenci başına 5 m²,  

 

e. Sonraki her 40 öğrenci için öğrenci başına 2,5 m² olarak 

düzenlenmiştir.  

 

 Araştırma kapsamındaki okulların kapasitesi 520 öğrencidir. Yukarıda 

belirtilen esaslara göre hesaplandığında 520 öğrencinin öğrenim gördüğü bir 

okulun arazisi yaklaşık 3000 m² olmalıdır. Buradan hareketle çalışma 

grubundaki okulların kurulu olduğu arazilerin genişliği alanyazında belirtilen 

standartların üzerindedir. 

 

 Alanyazında okul binalarının alanının, okulun kurulduğu arazinin % 20’ 

sini geçmemesi gerektiği belirtilmiştir. Veri toplama aracında binaların alanı 

hakkındaki soruyu “C” YİBO yöneticileri dışındaki yöneticiler yanıtsız 

bırakmıştır. “C” YİBO yöneticileri dersliklerin bulunduğu binanın alanının 1500 

m² olduğunu belirtmiştir. Diğer okullarında yaklaşık olarak aynı ebatlarda 
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olduğu gözlemlenmiştir.  Yukarıda değinilen orandan hareketle okul 

binalarının yeterince büyük olduğu gözlemlenmiştir. 

  

 Okul binaları hakkındaki bir diğer bulgu da inşa yıllarıdır. “A” YİBO’nun 

1980 yılında, “C” ve “B” YİBO’nun 1999 yılında, “D” YİBO’nun 2001 yılında 

inşa edildiği tespit edilmiştir. Çalışma grubundaki bütün okullar betonarmedir. 

Bina inşa yıllarına ilişkin bulgular değerlendirildiğinde en yeni binanın altı 

yıllık, en eski binanın ise 27 yıllık olduğu görülmektedir.  

 

 Okul binalarının tasarımında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu 

binada kullanılan renklerdir. Bu kapsamda öğretmenlere sorulan sorulardan 

“A” YİBO’nda dersliklerde açık sarı, “B” YİBO’nda bordo ve açık mavi, “C” 

YİBO’nda somon ve mavi, “D” YİBO’nda açık sarı renklerin kullanıldığı tespit 

edilmiştir. “A” YİBO’da görev yapan öğretmenlerin % 93’ü, “B” YİBO’da görev 

yapan öğretmenlerin % 82’si, “C” YİBO’da görev yapan öğretmenlerin % 94’ü 

ve “D” YİBO’da görev yapan öğretmenlerin tümü dersliklerde kullanılan 

renklerin eğitim ortamı için uygun olduğunu düşünmektedir. Halis (2000), 

ülkemizde çalışma ortamında deniz mavisi, yeşil, beyaz, mavi, açık mor gibi 

parlak olmayan renklerin tercih edildiği belirtmiştir. Bu kapsamda 

değerlendirildiğinde dersliklerin içinde kullanılan renklerin uygun olduğu 

düşünülmektedir.  

Derslikler. Çalışma grubundaki dört okuldaki öğrenci ve derslik 

sayıları Çizelge 12 sunulmuştur.  

Çizelge 12. Hakkâri’deki Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Öğrenci 
ve Derslik Sayıları 

Okullar Öğrenci Sayısı Derslik Sayısı 

Derslik Başına 
Ortalama Öğrenci 

Sayısı 
“A” YİBO 520 14 37 
“B” YİBO 304 12 25 
“C” YİBO 430 14 31 
“D” YİBO 570 16 36 
Toplam 1824 56 32,25 
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Çizelge 12’de görüldüğü gibi “A” YİBO’da 14 derslikte 520 öğrenci, “B” 

YİBO’da 12 derslikte 304 öğrenci,“C” YİBO’ da 14 derslikte 430 öğrenci, “D” 

YİBO’da 16 derslikte 570 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre, “A” YİBO’da en 

kalabalık sınıfta 42 öğrenci, en az öğrenci bulunan sınıfta ise 30 öğrenci, “B” 

YİBO’da en kalabalık sınıfta 30 öğrenci, en az öğrenci bulunan sınıfta ise 22 

öğrenci, “C” YİBO’da en kalabalık sınıfta 37 öğrenci, en az öğrenci bulunan 

sınıfta ise 20 öğrenci, “D” YİBO’ da en kalabalık sınıfta 45 öğrenci, en az 

öğrenci bulunan sınıfta ise 27 öğrenim görmektedir. 

“A” YİBO’da derslik başına ortalama 37 öğrenci, “B” YİBO’da derslik 

başına ortalama 25 öğrenci, “C” YİBO’da derslik başına ortalama 31 öğrenci, 

“D” YİBO’da derslik başına ortalama 36 öğrenci düşmektedir.  

Ülkemizde 1997–1998 öğretim yılında sekiz yıllık zorunlu eğitim 

uygulamasının başlatılması ile birlikte beş yıl içerisinde 30 öğrencili 

dersliklerde öğretim sağlanması ve derslik sayısının artırılması planlanmıştır 

(MEB, 1997, 15). Çalışma grubundaki dört okuldan “A” YİBO bir sınıfta 

ortalama 37 öğrenci öğrenim görmektedir. “B” YİBO, “C” YİBO ve “D” 

YİBO’da MEB hedefinin kısmen tutturulduğu görülse de gerçekte bu okulların 

öğrenci kapasitesinin 520 öğrenci olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu 

kapsamda düşünüldüğünde hedeflenen ortalamaya ulaşılamadığı sonucu 

ortaya çıkmaktadır. 

Dersliklere ilişkin bir diğer bulgu da dersliklerin ebatlarıdır. Çalışma 

grubunda yer alan öğretmenlere dersliklerinin ortalama ebatları sorulmuş ve 

elde edilen bulgular Çizelge 13’de sunulmuştur. 

Çizelge 13. Çalışma Grubundaki Okulların Dersliklerin Alanları  

Dersliklerin Alanı (m²) n % 

32 ve altı m² 9 16 

33– 40 m² 7 13 

41- 50 m² 34 61 

51 m² ve üstü 6 10 
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Çizelge 13’ de görüleceği üzere çalışma grubunda yer alan okulların 

dersliklerinin % 61’i 41–50 m² arasındadır. Ülkemizde 24 öğrenci için derslik 

büyüklüğü 32 m²  ve öğrenci başına kullanım alanı 1,2 m² olarak kabul 

edilmiştir (MEB, 1985, 454). Çalışma grubundaki okullar 520 öğrenci 

kapasiteli olarak tasarlanmıştır. Bu okulların derslik sayıları da 

düşünüldüğünde derslik başına 37 – 43 öğrencisi bulunmaktır. Buradan 

hareketle derslik alanlarının 48 – 55 m² olması gereklidir. Ancak okullardaki 

dersliklerin alan bakımından ortalamaları ele alındığında en düşük alanlı 

derslik 9 m² en büyük alanlı derslik ise 104 m² olarak tespit edilmiştir. 

Okullardaki ortalama derslik alanı 45 m² olarak bulunmuştur.  Bu bulgular 

çerçevesinde dersliklerin alanları standardın altındadır.  

Baykul ve diğerleri (2002) araştırmalarında, YİBO’larındaki derslik 

büyüklüklerinin yetersiz olduklarını belirtmiştir. Araştırma bulguları, bu 

kapsamda Baykul ve diğerlerinin bulguları ile örtüşmektedir. Çizelge 14’de 

yönetici ve öğretmenlerin sınıf dersliklerine ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

Çizelge 14. Yönetici ve Öğretmenlerin Sınıf Dersliklerine İlişkin Görüşleri 

Okullar 
Yönetici Öğretmen 

Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz 
n % n % n % n % 

“A” YİBO 0 0 4 100 11 73 4 27 
“B” YİBO 4 100 0 0 11 100 0 0 
“C” YİBO 0 0 3 100 0 0 16 100 
“D” YİBO 4 100 0 0 6 43 8 57 
Toplam 8 53 7 47 28 50 28 50 

 

Çizelge 14’de görüleceği üzere “B” YİBO yöneticilerin ve öğretmenlerin 

tümü, “D” YİBO yöneticilerinin tümü ve öğretmenlerin % 43’ü okullarındaki 

derslik sayısını yeterli görmektedir. Buna karşılık “A” YİBO ve “C” YİBO 

yöneticileri okullarındaki derslikleri yetersiz görmektedir. “C” YİBO’da görevli 

öğretmenler yöneticilerinin görüşlerini paylaşırken “A” YİBO’da görevli 

öğretmenlerin % 73’ü dersliklerin yeterli olduğu görüşündedir.  

 

Yukarıda da vurgulandığı gibi derslikler fiziksel özellikleri ve derslik 

başına düşen öğrenci sayısı bakımından da yetersizdir. “B” YİBO’da görevli 

yönetici ve öğretmenlerin dersliklerin yeterli olduğunu düşünmelerine okulun 



 
 

67

kapasitesinin altında öğrencisi olmasına bağlayabiliriz. “D” YİBO’ da ise okul 

yatak kapasitesinin üzerinde öğrencisi olduğu görülmektedir. “D” köyü 

içerisinde bulunan YİBO köyde ikamet eden ve yatılı öğrenim görmeyen 

öğrencilere de hizmet vermektedir.  

 

İşlik ve laboratuarlar. Okulların olanakları açısından incelenmesi 

gereken bir diğer eğitim yeri işlikler ve laboratuarlardır. Çalışma grubundaki 

yönetici ve öğretmenlere sorulan sorulardan elde edilen bulgulara göre “A” 

YİBO’da, “B” YİBO’da, “C” YİBO ve “D” YİBO’da fen bilgisi laboratuarı ve 

bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Araştırma grubundaki yöneticilerin % 

100’ü işlik ve laboratuarların yetersiz olduğunu düşünmektedir. 

Öğretmenlerin % 75’i işlikleri yetersiz bulurken, % 70’i de laboratuarların 

yetersiz olduğunu belirtmiştir. 

 

Baykul ve diğerleri (2002) araştırmalarında araştırma gruplarında yer 

alan YİBO’ların tamamına yakınında Fen Bilgisi Laboratuarı bulunmadığını, 

bilgisayar laboratuarlarının donanımlarının yetersiz olduğunu, okulların % 

57’lik bir bölümünde bulunan işliklerin başka odaların işlik haline 

getirilmesiyle kurulduğunu, % 29’da ise hiç işlik bulunmadığını vurgulamıştır. 

 

İlköğretim okullarında laboratuar ve işlikler, öğrencilerin öğrendikleri 

kuramsal bilgileri somutlaştırarak uygulayabilecekleri eğitim yerleridir. Son 

zamanlarda okullarda bilgisayar laboratuarları kurmak üzere, MEB’in yanında 

sivil toplum kuruluşları ve yardımsever vatandaşların da katıldığı bir takım 

kampanyalar düzenlendiği görülmektedir.  Bu kampanyalar sonucunda 

çalışma grubundaki dört okulda da bilgisayar laboratuarının kurulduğu 

görülmektedir. Ancak nitelikli bir eğitim hizmeti sağlanabilmesi için bilgisayar 

laboratuarının yanında diğer işlik ve laboratuarların geliştirilmesi de gereklidir. 

  

Bu kapsamda değerlendirildiğinde çalışma grubundaki okulların fen 

bilgisi laboratuarı ve bilgisayar laboratuarı dışındaki işlik ve laboratuar 

olanaklarının yetersiz olduğu görülmektedir. Araştırma bulguları, Baykul ve 

diğerleri tarafından 2002 yılında yapılan araştırma ile örtüşmektedir.  
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Müzik odası. Alanyazında, ilköğretim öğrencilerine sanat bilinci 

kazandırmak maksadıyla çeşitli müzik aletleri ile donatılmış bir müzik 

odasının kurulması öngörülmektedir. Çalışma grubundaki okulların hiçbirinde 

müzik odası bulunmamaktadır.  

 

Araştırma kapsamına giren okulların yöneticilerinin % 100’ü ve 

öğretmenlerinin % 80’i okullarında müzik odası bulunmamasını yetersizlik 

olarak görmektedir.  

 

Müzik odasının öğrencilerin sanatsal açıdan geliştirilmesi için önemli 

bir işlevi bulunmaktadır. Ancak dört okuldan sadece “A” YİBO’da müzik 

öğretmeni bulunması ve çalışma grubundaki okullarda müzik odası 

bulunmaması, bu konudaki olanaklarının yetersiz olduğunu göstermektedir. 

 Resim odası. Okullarda sanatsal etkinliklerin düzenlenebileceği diğer 

bir eğitim yeri de resim odasıdır. Çalışma grubundaki dört okulda da resim 

odası bulunmamaktadır.   

Veri toplama aracına verilen yanıtlara göre öğretmenlerin % 80’i ve 

yöneticilerin % 100’ü resim odası bulunmamasının, okullarının yetersizliği 

olduğunu belirtmiştir. Müzik öğretmeninde olduğu gibi resim ve iş öğretmeni 

açısından da okullar yetersizdir. “A” YİBO’da bir resim ve iş öğretmeni ve “B” 

YİBO’da bir resim ve iş öğretmeni bulunmaktadır. Diğer iki okulda resim ve iş 

öğretmeni yoktur.  

Çok amaçlı salon. Okullarda temsil, müzik ve spor etkinlikleri, 

konferans, toplantı, anma günleri, törenler ve benzeri etkinliklerin yapılması 

için çok amaçlı salonlardan faydalanılmaktadır. Ancak çalışma grubundaki 

okullarda çok amaçlı salon bulunmamaktadır.  

Çalışma grubundaki öğretmenlerin % 52’si okullarını çok amaçlı salon 

olanağı açısından yetersiz görmektedir. Aynı soruya yöneticilerin % 73’ ü 

okulunda çok amaçlı salon bulunmamasının yetersizlik olduğunu belirtmiştir.   
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YİBO’larında öğrenim gören öğrencilerin ders dışı zamanlarını 

değerlendirilmesi için çeşitli tiyatro, müzik ve spor etkinlikleri gibi sosyal 

etkinlikler düzenlenmelidir. Bu kapsamda, okullarda yapılan çalışmaların 

sergileneceği çok amaçlı salonun bulunmasının gerekli olduğu 

değerlendirilmektedir. YİBO’larında çok amaçlı salon bulunmaması önemli bir 

eksiklik olarak görülmektedir. 

Kitaplık. Okullarda öğrenme büyük ölçüde okumaya dayanmaktadır. 

Okul kitaplıkları öğrencilere okuma, dinleme ve izleme yoluyla eğitim olanağı 

sağlamaktadır.  Çalışma grubundaki yönetici ve öğretmenlere okul kitaplığını 

yeterli bulup bulmadığı sorulmuştur. Cevaben yöneticilerin % 73’ ü ve 

öğretmenlerin % 57’si kitaplığı yetersiz bulduğunu belirtmiştir.  

 

Araştırma kapsamındaki okulların hepsinde okul kitaplığı 

bulunmaktadır. “A” YİBO’ nun yöneticileri 30 öğrenci kapasiteli kitaplıkta 300 

kitap bulunduğunu belirtmişlerdir. “C” YİBO ise 60 öğrenci kapasiteli kitaplıkta 

2000 kitap bulunmaktadır. “D” YİBO’da 40 öğrenci kapasiteli kitaplıkta 2000 

kitap bulunmaktadır. “B” YİBO yöneticileri kitap sayısı ve aynı anda 

kitaplıktan faydalanabilecek öğrenci miktarı hakkındaki soruyu 

yanıtlamamışlardır.  

 

Yukarıdaki bulgulardan anlaşılacağı gibi “C” ve “D” YİBO hariç diğer 

YİBO’larının kitaplıklarında yeterli kitap bulunmadığı değerlendirilmektedir.”A” 

YİBO diğerler okullardan daha önce kurulmuş olmasına karşın daha az kitabı 

bulunan bir kitaplığının olması düşündürücüdür. Öğrencilerin kendilerini 

geliştirebilmeleri ve araştırma alışkanlıklarını kazanabilmeleri için ilköğretim 

çağından itibaren kitaplıklardan faydalanmaları gereklidir. Genel olarak 

yurttaşlarımızın okuma alışkanlıklarının yetersiz olduğu söylenebilir. Bu 

eksikliğin giderilebilmesi için okul sıralarından itibaren öğrencilere okuma 

alışkanlığı kazandırılmalıdır. YİBO öğrencilerinin kırsal kesimden geldiği ve 

maddi olanaklarının sınırlı olduğu bilinmektedir.  Bu nedenle YİBO’ların 

kitaplıklarının kitap adedi ve çeşidi bakımından zengin tutulması önemlidir.    
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Spor Salonu. Çalışma grubunda yer alan okulların spor salonu 

bulunmamaktadır. Spor salonu olanağı hakkındaki soru yönetici ve 

öğretmenlere yöneltilmiştir. Yöneticilerin % 100’ü ve öğretmenlerin % 80’ i 

okullarının bu konuda yetersiz olduğunu vurgulamıştır. Ancak “A” YİBO il 

merkezinde bulunan kapalı spor salonunu kullanarak kısıtlıda olsa öğrencileri 

için bir olanak yaratmaktadır. 

 

Ülkemizde yurttaşlarımızın spor yapma alışkanlığı olmadığı söylenebilir. 

Spor yapma alışkanlığı öğrencilik yıllarından başlayarak geliştirilmelidir. 

Sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için spor yapmak gereklidir. Ayrıca 

ilköğretim çağındaki öğrencilerin beden gelişiminin sağlanabilmesi için sportif 

etkinlikler önem verilmelidir. Bu kapsamda YİBO’larda öğrenim gören 

öğrencilerin spor yapabilmesi için okullarda çeşitli spor alanlarının bulunması 

gereklidir. Ancak çalışma grubunda yer alan okullarda öğrencilere sağlanan 

spor olanaklarının yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Bu noktadan hareketle 

YİBO’larında her mevsim spor yapılabilecek kapalı spor salonlarının 

kurulması gereklidir. YİBO’larında kapalı spor salonu bulunmaması önemli bir 

eksiklik olarak değerlendirilmektedir. 

 

Müze. Her okulda, okulun tarihini, faaliyet alanını bilgi, belge ve 

eşyalarla anlatan bir müze kurulmaktadır. Okul müzelerinde kültür 

varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirilmektedir. Çalışma 

grubunda yer alan okullarda müze bulunmamaktadır.  Genellikle müdür 

odalarında okulun çeşitli başarılarına ait kupa, takdir belgeleri ve gazete 

haberlerinden oluşan bir köşe gözlemlenmiştir. Çalışma grubunda yer alan 

yöneticilerin % 100’ü ve öğretmenlerin % 84’ ü okullarında müze 

bulunmamasını yetersizlik olduğunu vurgulamışlardır.   

 

Uygulama bahçesi. Okullarda, hayat bilgisi, sosyal bilgileri fen bilgisi 

ve tarım bilgisi dersleri uygulama bahçelerinde yapılabilmektedir. Uygulama 

bahçesinde genel olarak tarla tarımcılığı, sebzecilik, meyvecilik, çiçekçilik, 

bağcılık, ipek böcekçiliği, arıcılık gibi alanlarda uygulama yapılabilmektedir. 

Çalışma grubunda yer alan okullarda uygulama bahçesi yoktur. Araştırmaya 
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konu okullarda görevli yöneticilerin % 47’si ve öğretmenlerin % 57’si 

uygulama bahçesi konusunda okullarını yetersiz görmektedir.  

 

Hakkâri ilinde balcılık, hayvancılık ve çiftçilik önemli bir geçim 

kaynağıdır. YİBO’larda okuyan öğrencilerin kırsal kesimde yaşamaktadır. 

Buradan hareketle bu okullarda kurulacak uygulama bahçelerinde 

öğrencilere bilimsel temellere dayalı, balcılık, hayvancılık ve çiftçilik gibi 

uygulamalar yaptırabilir. Öğretmenlerin % 43’ü ve yöneticilerin % 36’sının 

okullarında bulunmayan uygulama bahçesini yeterli bulmaları 

düşündürücüdür. 

 
 Okul müdürü odası.  Araştırma kapsamındaki okullardan “C” YİBO’da 

bulunan müdür odasının 49 m², “D” YİBO’da ise 40 m² olduğu tespit 

edilmiştir. “B” ve “A” YİBO’da görevli yöneticiler, okullarında bulunan müdür 

odalarının alanı belirtilmemiştir.  

 

Müdür odalarında bulunan donanımla ilgili sorulara verilen yanıtlar 

çerçevesinde dört okulda da müdür odalarında telefon, faks, bilgisayar, 

televizyon gibi iletişim araçlarının bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca müdür 

odalarında basılı evrak dolabı, öğrenci dosyaları dolabı, camlı blok kitaplık, 

çalışma masası, etajer, toplantı masası, misafir oturma sistemi, portmanto 

gibi mobilyalar bulunmaktadır. 

 

Çalışma grubunda bulunan yöneticilerin tümü ve öğretmenlerin % 70’i 

müdür odasını yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Yukarıda belirtilen okullara 

yapılan ziyaretlerde müdür odalarının yeterli bir çalışma ortamı olarak 

düzenlendiği gözlemlenmiştir.  

 

Müdür yardımcıları odası.  Araştırma grubunda yer alan okullardan 

“C” YİBO’da iki müdür yardımcısı odası bulunduğu ve odaların 21 m² olduğu, 

“D” YİBO’ da ise toplam 60 m² alanında iki müdür yardımcısı odası olduğu 

tespit edilmiştir. “B” ve “A” YİBO’da görevli yöneticiler, okullarında bulunan 

müdür yardımcıları odalarının alanı ve miktarı hakkındaki soruyu yanıtsız 

bırakmıştır. Yukarıda belirtilen okullara yapılan ziyaretlerde müdür 



 
 

72

yardımcıları odalarının yeterli bir çalışma ortamı olarak düzenlendiği 

gözlemlenmiştir.  

 
Öğretmenler odası. Araştırma grubunda yer alan okullardan “C” 

YİBO’da bulunan öğretmenler odasının 49 m² olduğu ve 20 öğretmen 

kapasiteli olduğu tespit edilmiştir. “D” YİBO’da bulunan öğretmenler odasının 

40 m² olduğu ve 20 öğretmen kapasiteli olduğu belirlenmiştir. “B” ve “A” 

YİBO’da görevli yöneticiler, okullarında bulunan öğretmen odaları hakkındaki 

soruyu yanıtlamamışlardır.  

 

Öğretmen odalarında bulunan donanımla ilgili sorulara verilen yanıtlar 

çerçevesinde Çalışma grubundaki okullarda öğretmen odalarında çalışma 

masası, toplantı masası, sandalye, kitaplık, kişisel dolap, gibi mobilyaların 

yanında telefon ve bilgisayar gibi iletişim araçlarının bulunduğu belirlenmiştir. 

“C” ve “D” YİBO’da bulunan öğretmen odasında diğer okullardan farklı olarak 

televizyon da bulunmaktadır.  

 

Çalışma grubunda bulunan yöneticilerin % 80’i ve öğretmenlerin % 

57’si öğretmen odasını yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. Yukarıda belirtilen 

okullara yapılan ziyaretlerde öğretmen odalarının biraz dar olmakla birlikte 

yeterli bir çalışma ortamı olarak düzenlendiği gözlemlenmiştir.  

 

Eğitim bilimleri uzmanları odaları. Araştırma grubunda yer alan 

okullarda eğitim bilimleri uzmanı odası bulunmamaktadır. Eğitim bilimleri 

uzmanlarının odalarını çalışma ortamı açısından yeterli bulup bulmadıklarına 

ilişkin soruyu yöneticilerin % 73’ü ve öğretmenlerin % 77’si okullarındaki bu 

olanaksızlığı yetersizlik olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Çalışma grubunda yer alan dört okulda rehberlik ve danışmanlık 

öğretmeni dışında uzman bulunmamaktadır. Bu nedenle okullarda eğitim 

bilimleri uzmanı odası bulunmamaktadır.  

 

Rehberlik servisi odası. Araştırma grubunda yer alan okulların 

tümünde birer adet rehberlik servisi odası bulunmamaktadır. “C” YİBO’ da 
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bulunan rehberlik servisi odası 20 m², “D” YİBO’ da bulunan rehberlik servisi 

odası 30 m² alanındadır. Diğer okullarda bulunan rehberlik servisi odalarının 

alanları hakkındaki soru yöneticiler tarafından yanıtsız bırakılmıştır. 

 

Alanyazında rehberlik servisi odalarının rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık hizmetlerinin uygun olarak yürütülebilmesi için bu odanın 

öğrenciler ve veliler ile rahatça görüşme yapılabilecek şekilde, sade ve 

rahatlatıcı bir mekân olarak tasarlanması ve en az 16 m² genişlikte olması 

gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde “C” YİBO’ da 

bulunan rehberlik servisi odasının yeterli genişlikte olduğu düşünülmektedir. 

Diğer okullara yapılan ziyaret kapsamında bu odaların büyüklüğünün yeterli 

olduğu ancak rehberlik odalarının rahatlatıcı bir mekan olarak tasarlanması 

konusunda eksiklikler gözlemlenmiştir. 
 
Yönetsel hizmetler işgörenleri odası. Araştırma grubunda yer alan 

okullarda yöneticilerin ilgili soruya verdikleri yanıt çerçevesinde yönetsel 

hizmetler işgörenleri odası bulunmamaktadır. Yöneticilerin % 100’ü ve 

öğretmenlerin % 76’sı okullarındaki bu olanaksızlığı yetersizlik olduğunu 

belirtmişlerdir. 

 

Yönetsel hizmetler işgörenleri odasının bulunmaması okullarda bu 

işgörenlerin yetersiz sayıda olması ile doğru orantılıdır. Okullarda bu 

kadrolarda görevli yeterli işgören bulunmaması nedeniyle böyle bir odanın 

kullanılmasına ihtiyaç olmamıştır.   
 
Teknik hizmet işgörenleri odası. Araştırma grubunda yer alan 

okullarda yöneticilerin ilgili soruya verdikleri yanıt çerçevesinde teknik hizmet 

işgörenleri odası bulunmamaktadır. Yöneticilerin % 100’ü ve öğretmenlerin % 

82’ si okullarındaki bu olanaksızlığı yetersizlik olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Yönetsel hizmetler işgörenleri gibi teknik hizmetler işgörenlerinin 

odasının bulunmaması okullarda bu işgörenlerin yetersiz sayıda olması ile 

doğru orantılıdır. Okullarda bu kadrolarda görevli yeterli işgören 

bulunmaması nedeniyle böyle bir odanın kullanılmasına ihtiyaç olmamıştır.   
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Görüşme odası. Araştırma grubunda yer alan okullara yapılan 

ziyaretlerde bu maksatla bir odanın düzenlenmediği gözlemlenmiştir. 

Yöneticilerin % 73’ü ve öğretmenlerin % 79’u bu durumun yetersizlik 

olduğunu belirtmiştir.  

 
Araç odası. Çalışma grubundaki yöneticilerin tümü ve öğretmenlerin 

% 68’i okullarındaki araçlar odasının yetersiz olduğunu belirtmiştir.  

Okullarda kullanılan eğitim araçları, araçlar odasında muhafaza 

edilmektedir. Bu kapsamda araçlar odası, eğitim araçlarının yıpranmayacağı 

uygun şekilde ve yeterli büyüklükte düzenlenmelidir. Çalışma grubundaki 

yönetici ve öğretmenlerin büyük ölçüde bu odaların yetersiz olduğu 

görüşünde olması nedeniyle YİBO’larında bulunan bu odaların geliştirilmesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

 
Ambar ve depolar. Çalışma grubundaki okullarda erzak, kırtasiye, 

temizlik malzemeleri, yatakhane malzemeleri ve soğuk hava depoları olduğu 

tespit edilmiştir. Ambar ve depoların yeterliliği hakkındaki soruyu yöneticilerin 

% 53’ü ve öğretmenlerin % 75’i okullarındaki ambar ve depoların yetersiz 

olduğunu belirterek yanıtlamışlardır.  

 

Alanyazına göre YİBO’larda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

satın alınan gıda, temizlik, kırtasiye, giyecek, onarım, demirbaş vb. 

malzemelerin bakımı ve muhafazası için ambar ve depolar kullanılmaktadır. 

Bu çerçevede değerlendirildiğinde okullarda bulunan depoların yeterli olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Kantin. Çalışma grubunda yer alan yöneticilerin % 53’ü ve 

öğretmenlerin % 66’i okullarında bulunan kantinlerin yeterli olduğunu 

vurgulamıştır. Yönetici ve öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda 

değerlendirildiğinde okullarda bulunan kantinlerin geliştirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 
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Mutfak ve Yemekhaneler. Çalışma grubundaki yöneticilerin 53’ü ve 

öğretmenlerin % 45’i okullarındaki mutfak ve yemekhanelerin yetersiz 

olduğunu belirtmiştir. 

 

Okul yöneticilerine yemekhanede bulunan aynı anda bir masada 

oturan öğrenci sayısı sorulmuştur. “A” YİBO’da bir masada aynı anda dört 

öğrenci, “B” ve “C” YİBO’da ise altı öğrenci oturmaktadır.  “D” YİBO 

yöneticileri ise bu soruyu yanıtsız bırakmıştır. 

 

Son yıllarda okullarda sunulan yemeğin hazırlanması hizmeti ihale ile 

özel şirketlere verilmiştir. Okullara yapılan ziyaret sırasında yemekhane ve 

mutfak gözlemlenmiştir. Okullarda bulunan yemekhane ve mutfakların 

kapasite olarak yeterli olmakla birlikte, onarıma ihtiyacı olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Yatakhaneler.  Çalışma grubundaki yöneticilerin 27’si ve 

öğretmenlerin % 52’si okullarındaki yatakhanelerin yetersiz olduğunu 

belirtmiştir. 

 

Okul yöneticilerine yemekhanede bulunan bir odada kalan öğrenci 

sayısı sorulmuştur. “A” YİBO’da bir odada 50 öğrenci, “B” ve “C” YİBO’da ise 

100 öğrenci kalmaktadır.  “D” YİBO’da ise bir odada sekiz öğrenci 

kalmaktadır. 

 
Alanyazında, yatakhanelerde en az üç öğrenci kalacak şekilde düzen 

alınması gerektiği vurgulanmıştır. Her ne kadar yatakhanelerde aynı odada 

yatabilecek en fazla öğrenci sayısına ilişkin bir bulgu olmasa da araştırmaya 

konu olan okullardan “D” YİBO haricindekilerde, durumun olumsuz olduğu 

düşünülmektedir.                                                                                                                      

 
Banyolar. “A” YİBO’da banyolar duş tarzında tasarlanmıştır. Bu 

okulda banyodan aynı anda 18 öğrenci yararlanabilmektedir. “B”, “C” ve “D” 

YİBO’da ise banyolar kurnalı hamam şeklindedir. Bu okullarda aynı anda 20 
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öğrenci banyo yapabilmektedir.  Çalışma grubundaki yöneticilerin % 53’ü ve 

öğretmenlerin % 52’si okullarındaki banyoları yetersiz görmektedir. 

 

Alanyazında YİBO’larda olması gereken banyo tipi ve kapasitesi 

hakkında bilgi bulunmamaktadır. Çalışma grubundaki okullar 520 öğrenci 

kapasitelidir.  Bu noktadan hareketle “A” YİBO’da duş başına yaklaşık 29 

öğrenci “B”, “C” ve “D” YİBO’da ise kurna başına 26 öğrenci düşmektedir. Bu 

rakamların yüksek olduğu ve duş/kurna sayısının yetersiz olduğu 

değerlendirilmektedir.   

 

Sağlık hizmetleri odası. Çalışma grubundaki okullarda sağlık 

hizmetleri işgöreni bulunmamaktadır. Bu nedenle bu kapsamda bir oda da 

yoktur. Çalışma grubundaki yöneticilerin % 80’i ve öğretmenlerin % 71’i 

okullarındaki sağlık hizmetleri odasını yetersiz görmektedir. Bu sonuçtan da 

diğerlerinde olduğu gibi yukarıda değinilen orandaki yönetici ve öğretmenlerin 

bunu bir eksiklik olarak düşündükleri değerlendirilmektedir. 

 

 Tuvaletler. Alanyazında, okullarda her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir 

pisuar, her seksen öğrenci için bir lavabo, her 20 öğretmen için bir tuvalet ve 

bir lavabo planlanması gerektiği vurgulanmıştır (MEB,1999).  

 

“A” YİBO’da 520, “B” YİBO’da 304, “C” YİBO’da 430 ve “D” YİBO’da 570 

öğrenci öğrenim görmektedir. Ancak dört okulda 520 öğrenci kapasiteli olarak 

tasarlanmıştır. Ayrıca “A” YİBO’da 19, “B” YİBO’da 15, “C” YİBO’da 19 ve “D” 

YİBO’da 18 işgören görev yapmaktadır.  Buradan hareketle yatakhane ve 

derslik binalarının her ikisinde de içerisinde en az 18, pisuar, 18 tuvalet ve 18 

lavabo bulunan öğrenci tuvaleti inşa edilmelidir. Ayrıca öğretmenler tuvaleti 

kadro sayısı değerlendirilerek içerisinde en az 2 pisuvar, 2 tuvalet ve iki 

lavabo olacak şekilde inşa edilmelidir. Öğrenci ve öğretmen tuvaletleri bayan 

ve erkek tuvaleti olmak üzere ayrılmalıdır. Okullardaki tuvaletlere ilişkin 

bulgular Çizelge 15’te sunulmuştur. 
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Çizelge 15. Okullarda Bulunan Tuvaletlere İlişkin Bulgular 
Okullar Öğretmen Tuvaleti Öğrenci Tuvaleti 

  Pisuar Alaturka Alafranga Lavabo Pisuar Alaturka Alafranga Lavabo 

“A” YİBO 1 3 0 3 3 15 0 25 

“B” YİBO Bayan tuvaleti yok olarak yanıtlanmıştır.   

“C” YİBO 0 2 0 2 0 10 0 100 

“D” YİBO 2 2 Yanıt verilmemiştir. 

 

Çizelge 15’te görüleceği üzere okullardaki öğretmen ve öğrenci 

tuvaletlerinin sayısı alanyazında belirtilen standartlardan düşüktür. “B” YİBO’ 

da tuvalet ve lavabo sayıları belirtilmese de bu okulda bayan tuvaleti 

bulunmaması bir eksikliktir.  

 

Okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlere tuvaletlerin yeterli olup 

olmadığına ilişkin görüşleri sorulmuştur. Yöneticilerin % 53’ü tuvaletlerin 

yetersiz olduğunu belirtmiştir. Buna karşılık öğretmenlerin % 71’i tuvaletlerin 

yeterli olduğunu düşünmektedir.  

  

Koridor ve merdivenler. Çalışma grubundaki okulların koridorlarına 

ilişkin bulgular Çizelge 16’da sunulmuştur. 

 

Çizelge 16. Okullardaki Koridorlara İlişkin Bulgular 

Okullar 
Koridor 

Genişliği 

Taban 

Malzemesi 
Koridorlardaki Eğitsel Köşeler 

“A” YİBO 2,5 m Mozaik 
Sınıf Gazetesi, Kulüp Panoları, Türk Büyükleri, 

Atatürk Köşesi 

“B” YİBO 3 m Karo Taşı Hepsi 

“C” YİBO 3 m Karo Taşı 
Basın-Yayın, Kültür Edebiyat, Rehberlik, Resim, 

Duyuru, Bilim ve Teknoloji, Sağlık 

“D” YİBO 4 m Karo Taşı Resim ve Meslek Tanıtma 

 
Koridor genişliğinin koridorun her iki yanında da derslik, çalışma odası 

vb. bulunması durumunda en az 3 m olmalıdır. Çizelge 16’da görüleceği 

üzere okullardaki koridor genişliği yeterlidir.  

 

Yönetici ve öğretmenlere okullarındaki koridor ve merdivenlerin 

genişliğinin yeterli olup olmadığına ilişkin görüşleri sorulmuştur. Yöneticilerin 
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% 73’ü ve öğretmenlerin % 77’si koridor ve merdiven genişliğini uygun 

bulduklarını belirtmiştir. 

MEB göre (MEB, 2003b)  okul koridorlarında Atatürk'ün eğitim ve diğer 

konularla ilgili düşüncelerini açıklayan söz, yazı ve resimlerle Talim ve 

Terbiye Kurulunca önerilmiş Türk büyüklerine ait resimler ile Türk tarih ve 

kültürüne ait levhalar ve haritalar, eğitici ve sanat değeri olan resimler, saat 

ve takvim ile okul gazetesi bulundurulur. Öğrencilerin; resim, şiir, 

kompozisyon gibi etkinlikleri ile tiyatro, müzik, halk dansları, bayram törenleri 

ve kutlama günlerine ait çekilmiş fotoğrafları okul koridorlarındaki panolarda 

uygun sürelerde sergilenir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde “A” YİBO’da ve 

“C” YİBO’da koridorlarda bulunan eğitsel köşelerin yeterli olduğu 

düşünülmektedir.  

Çevirme duvarı ve okul girişi. Çalışma grubundaki okulların 

yöneticilerine okullarının çevre duvarı ve okul girişine ilişkin sorular 

yöneltilmiştir. Bu kapsamda “A” YİBO yöneticileri okullarının taştan örülmüş 

ve tel örgü ile desteklenmiş bir çevre duvarı bulunduğunu ve giriş kapısının 

ana caddeye açıldığını belirtmiştir. “B”, “D” ve “C” YİBO’ da betonarme ve 

demir parmaklıklardan oluşan çevre duvarları mevcuttur. Ayrıca her üç 

okulun giriş kapıları köy yoluna açılmaktadır. Çizelge 17’de çalışma 

grubundaki okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin okullarındaki 

çevre duvarına ilişkin görüşleri sunulmuştur. 

 

Çizelge 17. Yönetici ve Öğretmenlerin Okulun Çevre Duvarı İlişkin 
Görüşleri 

Okullar 
Yönetici Öğretmen 

Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz 
n % n % n % n % 

“A” YİBO 0 0 4 100 9 60 6 40 
“B” YİBO 0 0 4 100 8 73 3 27 
“C” YİBO 3 100 0 0 9 56 7 44 
“D” YİBO 4 100 0 0 7 50 7 50 
Toplam 7 47 8 53 33 59 23 41 

 

Yönetici ve öğretmenlere çevre duvarıyla ilgili görüşleri sorulmuştur. 

Çizelge 17’de görüleceği üzere “A” YİBO ve “B” YİBO yöneticilerinin tümü 



 
 

79

okullarının çevre duvarlarını yetersiz görürken, “C” ve “D” YİBO yöneticileri 

çevre duvarlarını yeterli görmektedir. “A” YİBO’da görevli öğretmenlerin % 

60’ı, “B” YİBO’da görevli öğretmenlerin % 73’ü, “C” YİBO’da görevli 

öğretmenlerin % 56’sı ve “D” YİBO’ da görevli öğretmenlerin % 50’ si 

okullarındaki çevre duvarlarını yeterli görmektedir. 

 

Elde edilen bulgular ve okullara yapılan ziyaretler sırasında yapılan 

gözlemler sonucu okulların çevre duvarlarının yeterli olduğu 

değerlendirilmektedir. 

 

Tören alanı. Çalışma grubundaki okulların yöneticilerine okullarının 

tören alanlarına ilişkin sorular yöneltilmiştir. “B” ve “C” YİBO okul yöneticileri 

okullarında zemini kilitli taştan inşa edilmiş 300 m², “A” YİBO okul yöneticileri 

okul bahçesinin tümünü tören alanı olarak değerlendirerek 4000 m² kilitli 

taştan inşa edilen tören alanlarının bulunduğunu belirtmiştir. “D” YİBO’ da 

görevli yöneticiler okullarında asfalt zeminli tören alanı bulunmakla beraber 

genişliği hakkındaki soruyu yanıtsız bırakmışlardır.  

 

Çalışma grubundaki okulların yöneticilerinin tümü ve öğretmenlerinin % 

57’si okullarındaki tören alanlarının yeterli olduğunu düşünmektedir. Bu 

kapsamda elde edilen bulgulara göre uygun zemin malzemesi ile inşa edilmiş 

tören alanlarının okullar için yeterli olduğu değerlendirilmektedir. 

 

Oyun alanları. Çalışma grubundaki okulların yöneticilerine 

okullarındaki oyun alanlarına ilişkin sorular yöneltilmiştir. Bu kapsamda “A” 

YİBO yöneticileri okul bahçesinin tamamı olan 4000 m²‘ lik kilitli taş alanı 

oyun alanı olarak değerlendirdiklerini belirtmiştir. “C” YİBO okul yöneticileri 

okullarında oyun alanı bulunmadığını belirtmiştir. “B” YİBO’da görevli dört 

yöneticinin ikisi okullarında oyun alanı bulunmadığını diğer ikisi ise stabilize 

zeminli oyun alanlarının bulunduğunu belirtmiştir. “D” YİBO’ da görevli 

yöneticiler, okullarında beton zeminli bir oyun alanı bulunduğunu belirtmiştir. 

Bu okulun yöneticileri oyun alanının genişliği hakkındaki soruyu yanıtsız 

bırakmıştır.  
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Baykul ve diğerleri araştırmalarında ilköğretim okullarında öğrenci 

başına 8–10 m² bahçe düşmesi gerektiğini ancak YİBO’larda bu standardın 

yarısına ulaşılabilindiğini belirtmişlerdir. Araştırma bulguları kapsamında 520 

öğrencisi bulunan “A” YİBO’da öğrenci başına 7,69 m² bahçe alanı 

düşmektedir. Buradan hareketle öğrenci başına düşmesi gereken bahçe 

alanının alt limitine yaklaşıldığı söylenebilir. 

 

Çizelge 18. Yönetici ve Öğretmenlerin Okuldaki Oyun Alanlarına İlişkin 
Görüşleri 

Okullar 
Yönetici Öğretmen 

Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz 
n % n % n % n % 

“A” YİBO 0 0 4 100 8 53 7 47 
“B” YİBO 0 0 4 100 8 73 3 27 
“C” YİBO 0 0 3 100 0 0 16 100 
“D” YİBO 4 100 0 0 6 43 8 57 
Toplam 4 27 11 73 22 39 34 61 

 

Çizelge 18’de görüleceği üzere “D” YİBO’ da görevli yöneticiler hariç 

diğer okulların yöneticilerinin tümü okullarındaki oyun alanını yetersiz 

bulmaktadır. “C” YİBO’ da görevli öğretmenlerin tümü yöneticilerinin bu 

konudaki görüşlerine paralel görüş belirtirken, “B” YİBO’da görevli 

öğretmenlerin % 73’ü, “A” YİBO’da görevli öğretmenlerin % 53’ü ve “D” YİBO’ 

da görevli öğretmenlerin % 43’ ü oyun alanlarının yeterli olduğunu 

düşünmektedir. 

 

İlköğretim kurumlar yönetmeliğinin 153. maddesine göre okullarda, 

öğrencilerin gezip oynamaları ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için çevre 

imkânlarından yararlanılarak; kum havuzu, voleybol, basketbol sahaları gibi 

yerler ile asılma, tırmanma, denge, atlama gibi araçlar sağlanmalıdır (MEB, 

2003b). Elde edilen bulgular ve okullara ziyaret sırasındaki gözlemler 

neticesinde oyun alanlarının yetersiz olduğu değerlendirilmektedir.  

 

Yeşil alanlar. Çalışma grubundaki yöneticilere okullarındaki yeşil 

alanlarla ilgili soru yöneltilmiştir. Çalışma grubundaki okullardan “A”YİBO’ da 

500 m² genişliğinde bir yeşil alan olduğu tespit edilmiştir. “B” ve “D” YİBO 

yöneticileri okullarında yeşil alan bulunduğunu belirtmelerine karşın genişliği 
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hakkındaki soruyu yanıtsız bırakmıştır. “C” YİBO’da ise yeşil alan 

bulunmamaktadır.  

 

Çalışma grubundaki yönetici ve öğretmenlere okullarındaki yeşil 

alanlara ilişkin görüşleri sorulmuştur. Elde edilen bulgular Çizelge 19’da 

sunulmuştur. 

 

Çizelge 19. Yönetici ve Öğretmenlerin Okuldaki Yeşil Alanlara İlişkin 
Görüşleri 

Okullar 
Yönetici Öğretmen 

Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz 
n % n % n % n % 

“A” YİBO 0 0 4 100 8 53 7 47 
“B” YİBO 4 100 0 0 5 45 6 55 
“C” YİBO 0 0 3 100 0 0 16 100 
“D” YİBO 0 0 4 100 2 14 12 86 
Toplam 4 27 11 73 15 27 34 73 

 

Çizelge 19’ da görüleceği üzere yöneticilerin ve öğretmenlerin % 73’ü 

okullarındaki yeşil alanın yetersiz olduğunu düşünmektedir.  

 

Öğrencilerde çevre bilinci kazandırmak için okullarda yeşillendirme 

etkinliklerine önem verilmelidir. Okullarda oluşturulacak yeşil alanlarda estetik 

kaygıların yanında çevrenin gürültüsünün, tozunun okula girişini 

engellemektedir. Bu maksatlarla özellikle çevre duvarının yakınlarına 

ağaçlandırma yapılmalıdır. Ancak çalışma grubundaki okullara yapılan 

ziyarette okullardaki yeşil alanların yetersiz olduğu görülmüştür. 

 

İşgören konutları. METK (MEB, 1973) 50. maddesine göre Milli Eğitim 

Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet bölgelerinde 

görevli öğretmenlere konut sağlanmalıdır. Bu kapsamda çalışma grubundaki 

yönetici ve öğretmenlere işgören konutlarına ilişkin sorular yöneltilmiştir. “A” 

YİBO’da 20 daireli, “C” ve “B” YİBO’da 10 daireli, “D” YİBO’ da dört daireli 

işgören konutu bulunmaktadır.  
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Çalışma grubunda yer alan yönetici ve öğretmenlere işgören 

konutlarına ilişkin görüşleri sorulmuştur. Yöneticilerin tümü ve öğretmenlerin 

% 66’sı işgören konutlarının yetersiz olduğunu belirtmiştir. 

 

 

YİBO’ların kuruluş maksadı düşünüldüğünde öğrencilere 24 saat 

hizmet verilmektedir. Bu kapsamda yönetici ve öğretmenlerin nöbetleri 24 

saat üzerinden uygulanmaktadır. Ayrıca çoğunlukla okulların bulunduğu 

yerlerde işgörenlerin ikamet edebilecekleri konut imkânı sınırlıdır. Araştırma 

kapsamındaki okullar düşünüldüğünde, “D” YİBO yerleşim merkezine uzak 

olmasına rağmen bu okulda dört daireli işgören konutu bulunması bir 

yetersizlik olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle YİBO’larının kadrosunda 

bulunan tüm işgörenlere ikamet imkânı sağlayacak tesisler kurulmalıdır. 

 

Araştırma Kapsamındaki YİBO’larının Isıtma, Aydınlatma, Havalandırma, 
Gürültüyü Önleme, Güvenlik ve Engellilere Yönelik Olanaklarına İlişkin 
Bulgular ve Yorumlar 

 

Bu başlık altında YİBO’larının ısıtma sistemi, aydınlatılması, 

gürültünün önlenmesi, güvenlik ve engellilere yönelik olanaklarına ilişkin 

bulgular ve yorumlar ile bu boyutlara ilişkin yönetici ve öğretmenlerin bu 

konudaki görüşleri açıklanacaktır. 

 
YİBO’ların ısıtma sistemi olanakları. Çalışma grubunda yer alan 

okullarda görevli yöneticilere okullarının ısıtma sistemine ilişkin sorular 

yöneltilmiştir. Araştırma kapsamındaki dört okulun da yakıt olarak kömür 

kullanılan kalorifer sistemi ile ısıtıldığı belirlenmiştir. Okul yöneticilerine ayrıca 

okullarına tahsis edilen yakıtı yeterli bulup bulmadıkları sorulmuştur. Çalışma 

grubunda yer alan yöneticilerden tümü okullarına tahsis edilen yakıtın yeterli 

olduğunu belirtmiştir. Yönetici ve öğretmenlere okullarındaki ısıtma sisteminin 

yeterli olup olmadığı konusunda yöneltilen soruya ilişkin bulgular çizelge 

20’de sunulmuştur.  
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Çizelge 20. Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarındaki Isıtma Sistemine 
İlişkin Görüşleri 

Okullar 
Yönetici Öğretmen 

Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz 
n % n % n % n % 

“A” YİBO 4 100 0 0 6 40 9 60 
“B” YİBO 4 100 0 0 8 73 3 27 
“C” YİBO 3 100 0 0 8 50 8 50 
“D” YİBO 4 100 0 0 14 100 0 0 
Toplam 15 100 0 0 36 64 20 36 

 

 Çizelge 20’de görüleceği üzere çalışma grubundaki yöneticilerin tümü 

okullarındaki ısıtma sistemini yeterli görmektedir. “A” YİBO’da görevli 

öğretmenlerin % 60’ı, “B” YİBO’ da görevli öğretmenlerin % 27’si ve “C” 

YİBO’da görevli öğretmenlerin % 50’si ısıtma sistemini yetersiz görmektedir. 

“D” YİBO’da ise görevli yönetici ve öğretmenler okullarındaki ısıtma 

sistemlerini yeterli bulmaktadır.  

 

Diğer okullardan farklı olarak YİBO’larda öğrenim gören öğrencilerin 

ders saatleri dışında da ısınması gereklidir. Bu bağlamda, YİBO’lar diğer 

okullardan daha fazla yakıta ihtiyaç duymaktadır. Çalışma grubunda yer alan 

yöneticilerden elde edilen bulgulara göre okullara yeterli yakıt tahsis 

edilmekte ve ısıtma sistemlerinin yeterli olduğu değerlendirilmektedir. 
 
YİBO’ların aydınlatma olanakları. Çalışma grubunda yer alan 

okulların yönetici ve öğretmenlerine okullarının aydınlatma olanaklarına 

yönelik sorular yöneltilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yöneticilerin tümü 

okullarındaki aydınlatma olanaklarının yeterli olduğunu belirtmiştir. Ancak 

öğretmenlerin % 32’si okullarındaki aydınlatma olanaklarını yetersiz 

görmektedir. Çalışma grubunda yer alan okullara yapılan ziyaretler sırasında 

okulların aydınlatma olanaklarının yeterli olduğu gözlemlenmiştir. 

 
YİBO’ların havalandırma olanakları. Çalışma grubunda yer alan 

okullarda görev yapan öğretmenlere dersliklerinin havalandırma olanaklarına 

ilişkin soru yöneltilmiştir. Bu kapsamda elde edilen bulgulara göre 

öğretmenlerin % 93’ü dersliklerin havalandırma olanaklarını yeterli 

görmektedir. 
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YİBO’ların gürültünün önlenmesine yönelik olanakları. Çalışma 

grubunda yer alan okullarda görev yapan öğretmenlere dersliklerin 

gürültüden korunmasına yönelik soru yöneltilmiştir. Elde edilen bulgulara 

göre çalışma grubundaki dört okulda da dersliklerde çift cam sistemi 

kullanılmaktadır. Okullarda görevli öğretmenlerin tümü çift camlı pencerelerin 

dışında okullarında dersliklerin gürültüden korunmasına yönelik bir 

düzenleme olmadığını belirtmiştir.  

 

Okulların yerleri gürültünün önlenmesi çerçevesinde 

değerlendirildiğinde il merkezinde bulunan “A” YİBO dışındaki okulların 

çevresinde gürültüye neden olabilecek herhangi bir etkenin bulunmadığı 

değerlendirilmektedir. Ancak “A” YİBO il merkezinde ve ana yolun kenarında 

bulunmaktadır. Bu kapsamda okul çevresinde çalışa grubundaki diğer 

okullara göre daha çok gürültü kaynağı olduğu düşünülmektedir. Okullarda 

bulunan çift cam uygulamasının gürültünün önlenmesi açısından yeterli 

olduğu düşünülmektedir. 

 

 
YİBO’ların  doğal afetlere karşı alınan güvenlik tedbirleri. Çalışma 

grubunda yer alan okulların yöneticilerine okullarındaki doğal afetlere karşı 

alınan tedbirler hakkında sorular yöneltilmiştir. 
 
Bu kapsamda yöneticiler okullarında, yangına karşı, bir yangın köşesi, 

yangın hortumu ve yangın ikaz sistemi ile tedbir alındığını belirtmişlerdir. Veri 

toplama aracında okul binasındaki kapıların açılma yönüne ilişkin soruya 

yönetici ve öğretmenler binadaki kapıların içe açıldığını belirterek 

yanıtlamışlardır.  Çizelge 21’de yönetici ve öğretmenlerin okullarında doğal 

afetlere karşı alınan tedbirlere ilişkin görüşleri sunulmaktadır. 
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Çizelge 21. Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarındaki Doğal Afetlere Karşı 
Alınan Tedbirlere İlişkin Görüşleri 

Okullar 
Yönetici Öğretmen 

Yeterli Yetersiz Yeterli Yetersiz 
n % n % n % n % 

“A” YİBO 0 0 4 100 8 53 7 47 
“B” YİBO 4 100 0 0 4 36 7 64 
“C” YİBO 3 100 0 0 0 0 16 100 
“D” YİBO 0 0 4 100 4 29 10 71 
Toplam 7 47 8 53 16 29 40 71 

 

 Çizelge 21’de görüleceği üzere çalışma grubundaki okullarda görev 

yapan yöneticilerin % 73’ü, öğretmenlerin % 71’i okullarındaki doğal afetlere 

yönelik düzenlemelerin yetersiz olduğunu düşünmektedir.   

 

 Yukarıdaki bulgulara göre okullarda yangına karşı gerekli tedbirler 

alınmış gibi görünse de binada bulunan kapıların içe açılması olası bir tahliye 

sırasında öğrencilerin ve işgörenlerin dışarı çıkmakta zorlanabileceklerini 

göstermektedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde okullarda doğal afetlere 

karşı alınan tedbirlerin yetersiz olduğu düşünülmektedir. 

 

  Engellilere yönelik olanakları. Okul binalarında engelli işgören ve 

öğrencilere yönelik çalışma veya öğrenim hayatını kolaylaştıran bir takım 

düzenlemeler yapılmalıdır. Araştırma grubundaki dört okulda görev yapan 

yönetici ve öğretmenlere okullarındaki engellilere yönelik düzenlemeler 

konusunda sorular sorulmuştur. Araştırma grubundaki yönetici ve 

öğretmenlerin tamamı okullarında engellilere yönelik düzenleme olmadığını 

ve bu konuda okullarının yetersiz olduğunu belirtmiştir. 
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BÖLÜM V 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Bu bölümde, çalışma grubundaki yönetici, öğretmen, eğitim 

bilimleri uzmanı, yardımcı ve teknik işgörenlerin nicelik bakımından durumları 

ve araştırma kapsamındaki okulların fiziksel olanaklarına ilişkin bulguların 

yorumlanmasıyla elde edilen sonuçlar ve bu sonuçlara dayanarak ortaya 

konulan önerilere yer verilmiştir. 

 

Sonuçlar 
 

 Hakkâri ilinde bulunan Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının olanaklarına 

ve sorunlarına ilişkin bulgular ışığında aşağıda sıralanan sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

 

1. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında görev yapan yöneticiler 

arasında bu görevi vekâleten veya görevlendirme yoluyla yürütenler 

görülmektedir. 

  

2. Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında görev yapan öğretmenler 

sayısal bakımdan yetersizdir.  

 

3. Araştırma grubundaki okullarda yetersiz sayıdaki danışmanlık 

ve rehber öğretmen dışında eğitim bilimleri uzmanı bulunmamaktadır.  

 

4. YİBO’larda yardımcı ve teknik işgören istihdamında da sorunlar 

yaşanmaktadır. Yöneticiler, bu zafiyeti gidermek için bir işgöreni birden fazla 

yerde çalıştırmaktadır. 
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5. Araştırma grubundaki okulların biri şehrin tam merkezinde, 

diğeri dört kilometre uzakta, diğer ikisi ise şehrin 40–50 km. dışındaki 

merkeze bağlı köylerdedir.  

 

6. Araştırma grubunda yer alan okulların mevcudu 304–570 

öğrenci arasındadır.  

 

7. Okulların kurulduğu arazinin büyüklüğü, nitelikli bir eğitim 

hizmeti verilebilmesi için yeterlidir.  

 

8. Araştırmaya konu olan okullarda 30 mevcutlu dersliklerde 

hizmetin sürdürülebilmesi için “A” YİBO’da üç, “B” YİBO’da beş, “C” YİBO’ da 

üç,”D” YİBO’da bir, dersliğin kurulmasına ihtiyaç vardır. 

 

9. Araştırma grubunda yer alan okullarda bordo, açık mavi, 

somon, açık sarı gibi renkler tercih edildiği tespit edilmiştir. Dersliklerde 

kullanılan renkler uygun bir eğitim ortamı sağlama amacına hizmet 

etmektedir. 

 

10. Okullarda yalnızca fen ve bilgisayar laboratuarları bulunduğu 

tespit edilmiştir. Bunların dışında laboratuar ve işlik yoktur. 

 

11. Okullarda, çok amaçlı salon, kapalı spor salonu gibi öğrencilerin 

ders içi ve ders dışı etkinliklerinde yararlanabilecekleri tesisler 

bulunmamaktadır.  

 

12. Okullarda, okul kitaplığı bulunmasına karşın kitaplıklar 

yetersizdir.  

 

13. Okullarda bulunan müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen 

odaları yeterlidir.  

 

14. Okulda bulunması gereken okul müzesi ve görüşme odası 

bulunmamaktadır.  
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15. Araştırma grubundaki okullarda uygulama bahçesi 

bulunmamaktadır. Okul bahçeleri, eğitim - öğretime yönelik düzenlemelerden 

yoksundur. Okul bahçelerinde sınırlı oyun ve dinlenme gereksinimine yönelik 

düzenlemeler bulunmasına karşın bahçede bulunması gereken yeşil alanlar 

yetersizdir. Okul bahçelerinde tören yapılabilecek bölümler yer almaktadır. 

 

16. Okullarda betonarme ve demir parmaklıklı çevre duvarları 

bulunmaktadır. Okulların çevre duvarlarının yeterli olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

 

17. Okul binaları, yakıt olarak kömür kullanan kalorifer sistemi ile 

ısıtılmaktadır. Okullara yeterli miktarda yakıt tahsis edilmektedir.  

 

18. YİBO’ları öğrencilerine beslenme olanakları da sağlamaktadır. 

Beslenme hizmetini yürütmek için gerekli olan ambar ve depoların yeterli 

olduğu ancak mutfak ve yemekhanelerin kapasite bakımından yeterli olmakla 

birlikte, onarım görmeye ihtiyacı vardır. 

  

19. Araştırma grubundaki okullardan “A”, “B” ve “C” YİBO’larda aynı 

odada 50 ila 100 öğrencinin yattığı yatakhaneler yetersizdir. 

  

20. “A” YİBO dışındaki okullarda kurnalı hamam sistemi, bu okulda 

ise duş sistemi ile çalışan banyolar bulunmaktadır. Okullardaki öğrenci, kurna 

ve duş sayısı düşünüldüğünde banyolar yetersizdir.  

 

21. Okullardaki tuvalet olanakları da sınırlıdır. Kişi başına düşen 

tuvalet ve lavabo sayısının artırılmasına gereksinim vardır. Tuvalet ve 

lavaboların onarılması da gereklidir. Tüm bu bulgular değerlendirildiğinde 

tuvalet ve lavaboların yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

22. Okullarda sağlık personeli ve revir olmadığı tespit edilmiştir. 
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23. Araştırma grubunda yer alan okulların tümünde işgören 

konutları bulunmasına karşılık sayı bakımından yetersizdir.  

 

24. Okulların güvenlik açısından da yetersizlikleri ortaya çıkmıştır. 

Araştırma sonucunda okullarda yangına karşı sınırlı bir takım tedbirler 

alınmasına karşılık, ülkemizin sürekli gündeminde olması gereken deprem ve 

diğer doğal afetlere yönelik tedbir bulunmamaktadır. 

 

25. Okullar açısından bir başka yetersizlik ise engellilere yönelik 

düzenlemelerdir. Araştırma kapsamındaki okullarda engellilere yönelik hiçbir 

tedbir bulunmamaktadır.  

 

Öneriler 
 

Araştırmamın sonuçlarına dayanarak araştırmacılara aşağıdaki 

öneriler geliştirilmiştir: 

 

1. YİBO’larının yönetici kadrolarına asaleten atama yapılmalıdır. 

 

2. MEB’ lığı hedefleri doğrultusunda 30 öğrencilik sınıflarda eğitim 

öğretimin sürdürülebilmesi için sınıf ve dal öğretmeni gereksinimleri dikkate 

alınarak istihdam ve atama planları yapılmalıdır. 

 

3.  YİBO’larda eğitim bilimleri uzmanlarının istihdam edilmesi için 

planlama yapılmalı ve yapılan planlar ivedilik ile uygulanmalıdır. 

 

4. YİBO’larda danışmanlık ve rehberlik öğretmeni sayısının 

artırılmasına yönelik planlama yapılmalıdır. 

 

5. YİBO’ları eğitim öğretim hizmetlerinin yanında öğrencilere 

barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçları da sağlamaktadır. Bu ihtiyaçların 

giderilmesi için okul yöneticisi ve öğretmenlerle beraber teknik ve yardımcı 

hizmetler işgörenlerinin istihdam edilmesi önemlidir. Yetersiz sayıdaki 

işgörenle hizmetlerin istenilen nitelikte yürütülmesi düşünülemez. 
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Öğrencilerin temel ihtiyaçları karşılanmadan da eğitim öğretimden başarı 

sağlanması beklenemez. Bu nedenlerle teknik ve yardımcı hizmetler 

işgörenlerinin istihdamındaki aksaklıklar ortadan kaldırılmalıdır. 

 

6. YİBO’larında mutlaka sağlık işgöreni istihdam edilmelidir. 

Okullarda sağlık hizmetleri odası bulunmalıdır. 

 

7. YİBO’lar il ve ilçe merkezlerinin sağladığı olanaklardan mümkün 

olduğunca yararlanılacak, gıda ve diğer malzemelerin ikmali için uygun 

ulaşım olanakları bulunan, il ve ilçelerin gürültü, trafik gibi olumsuz etkilerine 

uzak yerlere kurulmalıdır. 

 

8. Yeni inşa edilecek okullarda, değişik ebatlardaki derslikler 

yerine derslik başına 30 öğrenci standardına uygun olarak aynı ebatlarda 

derslikler yapılmalıdır.  

 

9. YİBO’ları gerekli sayı ve nitelikteki eğitim araç ve gereci ile 

donatılmalıdır. 

 

10. Öğrencilerin nazari olarak öğrendikleri bilgileri 

uygulayabilecekleri işlik ve laboratuarlar geliştirilmelidir. 

 

11. Okul kitaplıkları geliştirilmelidir. 

 

12. YİBO’larında öğrencilerin ders içi ve ders dışı etkinliklerinde 

kullanabilecekleri kapalı spor salonu ve çok amaçlı salon yapılmalıdır. 

 

13. Okul müzelerinin kurulmasına ve geliştirilmesine daha fazla 

özen gösterilmelidir. Öğrencilere müzenin geliştirilmesinde görevler verilerek 

tarih ve kültürün korunması yönünde bilinç kazanmaları sağlanmalıdır. 

 

14. Okul bahçelerinde, öğrencilerde çevre bilincinin oluşturulmasına 

yönelik olarak yeşil alanların geliştirilmesine özen gösterilmelidir. Yeşil 

alanların geliştirilmesinde öğrencilere sorumluluklar verilmelidir. 
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15. Okul bahçelerinde, öğrencilerin ders içi ve ders dışı 

zamanlarında spor yapabilecekleri, oyun oynayabilecekleri, dinlenebilecekleri 

bölümler inşa edilmelidir. 

 

16. Okullarımızdaki çevre duvarlarının inşasında, estetik esaslara 

dikkat edilmelidir. Çevre duvarının içe bakan kenarları ağaçlandırılmalıdır. 

 

17. Ülkemizin çeşitli zamanlarda birçok doğal afete maruz kaldığı 

dikkate alınarak, okullarda doğal afetlere yönelik alınacak tedbirler 

geliştirilmelidir. 

 

18. Engelli çocukların eğitim haklarından faydalanabilmeleri için 

YİBO’larda öğrenim gören engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak tedbirler 

alınmalıdır.  
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Sayın Yönetici, 
Bu araştırmanın amacı Hakkâri İl Merkezindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının olanakları ve kadro sorunlarını belirlemektir. Bu 
anket, araştırmacının yüksek lisans tezi için gerekli verileri toplamak için kullanılacak, bunun dışında hiçbir kişi ya da kuruma 
verilmeyecektir.  Bu nedenle ankete kimlik bilgilerinizi ve okulunuzun adını yazmanıza gerek yoktur. Anket sorularına vereceğiniz 
samimi yanıtlar, araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini artıracaktır. Sorularda size en uygun gelen seçeneği (X) ile işaretleyiniz ya da 
boş bırakılan yere istenen bilgileri yazınız. Araştırmaya göstereceğiniz ilgi ve katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda 
başarılar dilerim. 
                                                                   Yunus Emre IŞIKOĞLU 
İletişim: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yüksek Lisans Öğrencisi – Cebeci ANK.  yemre73@yahoo.com 
 
1. Okulunuzdaki öğrencilerin sayılarını yazınız.  İlköğretim______  Anaokulu______  Özel Eğitim_____ 
                                 

2. Okulunuzun aşağıda listede belirtilen personellerin sayısını ilgili boyutların altında buluna kutucuğun içine yazınız 
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 Okul Müdürü         Bilgisayar Uzmanı      
                                           

 Müdür Yardımcıları         İş Eğitim Şefi      
                                           

 Sınıf Öğretmeni         İç Hizmetler Şefi      
                                           

 Matematik Öğretmeni         İdari İşler ve Daktilo Memurları      
                                           

 Fen Bilgisi Öğretmeni         Hesap İşleri Memurları      
                                           

 Sosyal Bilgiler Öğretmeni         Ambar Memuru      
                                           

 Türkçe Öğretmeni         Ayniyat ve Depo Memuru      
                                           

 Yabancı Dil Öğretmeni         Kitaplık Memuru      
                                           

 Beden Eğitimi Öğretmeni         Sağlık Personeli      
                                           

 Müzik Öğretmeni         Teknisyenler      
                                           

 Resim ve İş Öğretmeni         Aşçı      
                                           

 Din Kül. ve Ahlak Bil. Öğretmeni         Aşçı Yardımcıları      
                                           

 Okulöncesi Öğretmeni         Şoför      
                                           

 Laboratuar Öğretmeni         Kaloriferci      
                                           

 Danış. ve Rehber Öğretmeni         Bahçıvan      
                                           

 Planlama Uzmanı         Gece Bekçisi      
                                           

 Program Geliştirme Uzmanı         _________________________      
                                           

 Ölçme ve Değer. Uzmanı         _________________________      
                                           

 Özel Eğitim Uzmanı         _________________________      
                                           

 Halk Eğitimi Uzmanı         _________________________      
                                 

3. Okulunuzun bulunduğu yerin 200 metrelik çevresi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri söylenebilir?  
 Okulumuz evler arasına sıkışmış durumdadır.                          Çevrenizde kahvehane, meyhane, gazino vb. tesisler vardır  
 Okulumuz yerleşim birimine 150 metre mesafeden fazladır  Çevrenizde ibadet yerleri (Cami, Kilise vb.) vardır  
 Çevrenizde eğitimi olumsuz etkileyen işyeri vb. vardır  Diğer:_____________________________________________ 
     

4. Okulunuzun çevre duvarı hakkında aşağıdakilerden hangisi veya hangileri söylenebilir? 
 Çevre duvarı yoktur  Briket duvar vardır  
 Yığma taş duvardır.  Harçsız taş duvardır.  
 Betonarme duvardır  Duvar üzerine cam kırıkları döşenmiştir.  
 Tel örgü ile çevrilidir  Demir parmaklıklarla çevrilidir.  
 Yüksek ağaçlar ile çevrilidir  Bodur ağaçlarla çevrilidir.  
 Diğer:__________________________________________________________________________________________________ 
     

5. Okul bahçesinin giriş kapısı nereye açılmaktadır? 
 Ana caddeye   Ara sokağa   Diğer:__________________________ 
                                 

6. Okulunuzun kurulu olduğu alan (bahçe ve binalar dâhil) kaç metrekaredir?_________________________________________( m²) 
                                 

 
7. Okulunuzun tören alanı var mıdır? Varsa alanı kaç m²?  Yok    Var   ________ m² 
                                 

8. 7. soruya “var” diye yanıt verdiyseniz tören alanının zemini hangi malzeme ile kaplıdır? 
 Beton   Asfalt   Toprak  
 Paket Taş   Stabilize   Diğer:_________________________ 
                                 

9. Okulunuzun oyun alanı var mıdır? Varsa alanı kaç m²?  Yok    Var   ________ m² 
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10. 9. soruya “var” diye yanıt verdiyseniz oyun alanının zemini nasıldır? 
 Beton   Asfalt   Toprak  
 Paket Taş   Stabilize   Diğer:_________________________ 
                                 

11. Okulunuzun uygulama bahçesi var mı? Varsa alanı kaç m²?   Yok    Var   ________ m² 
                                 

12. 11. soruya “var” diye yanıt verdiyseniz uygulama bahçesinde aşağıdakilerden hangileri bulunmaktadır? 
 Kümes   Arılık   Hayvanat Bahçesi  
 Meteoroloji Köşesi   Futbol Sahası     Voleybol Sahası    
 Basketbol Sahası   Trafik Köşesi   Kamelya  
 Araç Park Yeri   Diğer:_____________________________________________________________ 
                                 

13. Okulun bahçesinde yeşil alan var mıdır? Varsa alanı kaç m²?   Yok    Var   ________ m² 
                                 

14. Okulunuzdaki binaların aşağıda sıralanan özelliklerini ilgili kutucuğa yazınız 
 Bina Özellikleri  1 Bina 2 Bina 3 Bina 4 Bina 5 Bina 
 Yapılış Tarihi       
 İnşaat Alanı (m²)       
 Kat Sayısı       
 Derslik Sayısı       
                                 

15. Okulunuzun hangi sistem ile ısıtılmaktadır? 
 Soba   Kalorifer   Diğer:______________________________________________________ 
                                 

16. Okulunuzun ısınma sistemini yeterli buluyor musunuz? 
 Evet   Hayır          
                                 

17. Isınma sisteminde hangi yakıt ya da yakıtlar kullanılmaktadır? 
 Odun    Kömür   Akaryakıt   Doğalgaz   Diğer:__________________ 
                                 

18. Okulunuza verilen yakıt miktarını yeterli buluyor musunuz? 
 Evet   Hayır          
                                 

19. Okulunuzda engellilere yönelik düzenleme var mıdır? 
 Tekerlekli iskemlelere uygun yol   Körler alfabesi ile yazılan ikazlar   Sesli İkaz sistemi  
 Diğer:________________________________________________________________________________________________ 
                                 

20. Okulunuzda engellilere yönelik düzenlemeleri yeterli buluyor musunuz? 
 Evet   Hayır          
                                 

21. Okulunuzda doğal afetlere yönelik aşağıdaki önlemlerden hangisi veya hangileri alınmıştır?  
 Yangın köşesi vardır   Yangın alarmı sistemi vardır   Yangın merdiveni vardır.  
  ….   adet YSC vardır   Yangın hortumu vardır.   Sığınak vardır  
 Okulda bulunan tüm kapılar dışarı doğru açılmaktadır   Diğer:______________________ 
                                 

22. Okulunuzun koridorlarında hangi zemin malzemesi kullanılmıştır? 
 Beton   Ahşap   Karo Taşı  
 Diğer:________________________________________________________________________________________________ 
                                 

23. Okulunuzdaki koridorların genişliği kaç metredir? ___________________________________(m) 
                                 

24. Okulunuzdaki koridorlarda hangi eğitsel köşeler bulunmaktadır? ___________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________ 
                                 

25. Okulunuzun personel lojmanı var mı? Varsa alanı kaç daireli?   Yok    Var   _____ daireli 
                                 

26. Okulunuzda kaç tane derslik bulunmaktadır? ___________________________________ 
                                 

27. Okulunuzun derslik sayısını yeterli buluyor musunuz?   Evet    Hayır    
                                 

28. Okulunuzda bulunan laboratuar veya işlik uygulaması uygulamalarına ilişkin aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 
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 Matematik         Özel Eğitim      
 Fen Bilgisi         Deney Odası      
 Sosyal Bilimler         Bilgisayar      
 Yabancı Dil         Ev Ekonomisi      
 Beden Eğitimi         Ticaret      
 Müzik         Tarım      
 Resim ve İş         Eğitsel Kol Çalışmaları Odası      
 Anasınıfı         Uygulama Bahçesi      
                                 

29. Okulunuzun spor salonu var mıdır? Varsa alanı kaç m²?  Yok    Var   ________ m² 
                                 

30. 29. soruya “var” diye yanıt verdiyseniz spor salonu hangi spor dallarında kullanılabilir? 
 Basketbol   Voleybol   Diğer:______________________ 
                                 

31. 29. soruya “var” diye yanıt verdiyseniz spor salonunu aynı anda kaç öğrenci yararlanabilmektedir?____________________ 
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32. 29. soruya “var” diye yanıt verdiyseniz ve spor salonu çok amaçlı kullanılabiliyorsa, hangi amaçlar için kullanılabilmektedir? 
 __________________________________________________________________________________________________ 
                                 

 
33. Okulunuzun genel kitaplık var mı? Varsa kitap sayısı nedir?   Yok    Var   _____ kitap 
                                 

34. 33. soruya “var” diye yanıt verdiyseniz kitaplıktan aynı anda kaç öğrenci yararlanabilmektedir?____________________ 
                                 

35. Okulunuzda genel bir kitaplık varsa yeterli buluyor musunuz?  Evet    Hayır    
                                 

36. Okulunuzda aşağıdaki odalara ilişkin bilgileri yazınız. 
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 Müdür Odası         Uzmanlar Odası      
 Müdür Yardımcısı Odası         Teknik İşgören Odası      
 Öğretmenler Odası         Hizmetliler Odası      
 Rehberlik Servisi Odası         Müze      
 Arşiv         ________________________      
                                 

37. Okulunuzda bulunan tuvaletlere ilişkin aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 
Tuvalet Pisuvar Sayısı  Alaturka Tuvalet Sayısı  Alafranga Tuvalet 

Sayısı 
 Lavabo Sayısı 

Öğretmen Tuvaleti        
Öğrenci Tuvaleti        
                                 

38. Okulda kız ve erkek öğrencilerin kullandığı tuvaletler ayrı mıdır?     Evet    Hayır    
                                 

39. Okulunuzun yatakhanesinde 
 ______________yatak vardır.  _______öğrenci dolabı vardır.  Bir odada kaç öğrenci kalmaktadır_________ 
                                 

40. Okulunuzun yemekhanesinde 
 ______________masa vardır.  _______sandalye vardır.  Bir masada kaç öğrenci oturmaktadır________ 
                                 

41. Okulunuzun banyo veya hamamı 
 Duşlar şeklindedir.  Kurnalı veya hamam şeklindedir.  Diğer:_________________________________ 
                                 

42. Okulunuzun banyosundan aynı anda kaç öğrenci yararlanabilmektedir?_____________________________________________ 
                                 

43. Okulunuzun çamaşırhane var mı? Varsa yeterli midir?   Yok   Var/Yeterli  Var/Yetersiz  
                                 

44. Okulunuzda hangi ambar ve depolar bulunmaktadır?__________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
                                 

45. Okulunuzda sağlık birimi var mıdır? Varsa yeterli midir?   Yok   Var/Yeterli  Var/Yetersiz  
                                 

46. Okulunuzda aşağıdaki eğitim amaçlı olarak kullanılabilecek araçlardan hangileri bulunmaktadır? Lütfen adedini yazınız 
 Tepegöz   Projeksiyon cihazı   Video  
 Bilgisayar   Slâyt Projektör    Televizyon  
 Radyo / Teyp   Slâytlar   Film kaset / CD  
 Ses kaset / CD   Diğer:_____________________________________________________________ 
                                 

47. Öğretmenler odasında aşağıdakilerden hangileri bulunmaktadır? Lütfen adedini yazınız 
 İletişim Panosu   Bilgisayar   Kişisel Dolap  
 Televizyon   Sandalye   Veli görüşme köşesi  
 Çalışma Masası   Kitaplık   Telefon  
 Toplantı Masası   Diğer:_____________________________________________________________ 
                                 

48. Okul müdürü odasında aşağıdakilerden hangileri bulunmaktadır? Lütfen adedini yazınız 
 Telefon   Etajer   Çerçeveli Atatürk Resmi  
 Faks   Televizyon   Buzdolabı  
 Bilgisayar   Toplantı Masası   Video  
 Cep Telefonu   Misafir Oturma Sistemi   Madeni Çöp Kutusu  
 Basılı Evrak Dolabı   Çift Kapılı Dosya Dolabı   Anahtar Dolabı  
 Öğrenci Dosyaları Dolabı   Sehpa   Program Çerçevesi  
 Camlı blok kitaplık   Çalışma Koltuğu   Portmanto  
 Çalışma Masası   Diğer:_____________________________________________________________ 
                                 

49. Okulunuzda okul içi ve dışı ses yayın düzeneği var mıdır?   Yok   Var/Yeterli  Var/Yetersiz  
                                 

50. Aşağıda sıralanan soruları okulunuza ilişkin durumlar dikkate alarak cevaplandırınız. 
 Durumlar Evet Hayır Durumlar Evet Hayır 
 Sınıf öğretmeni sayısı yeterli mi? E H Müzik odası yeterli mi? E H 
 Dal öğretmeni sayısı yeterli mi? E H Resim odası yeterli mi? E H 
 Eğitim uzmanları sayısı yeterli mi? E H Spor salonu yeterli mi? E H 
 Belletici sayısı yeterli mi? E H Çok amaçlı salon yeterli mi? E H 
 Rehber öğretmen sayısı yeterli mi? E H Okul kitaplığı yeterli mi? E H 
 İş eğitim şefi sayısı yeterli mi? E H Müdür odası yeterli mi? E H 
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 İç hizmetler şefi sayısı yeterli mi? E H Öğretmenler odası yeterli mi? E H 
 İdari işler memurları sayısı yeterli mi? E H İşgören konutları yeterli mi? E H 
 Hesap işleri memuru sayısı yeterli mi? E H Eğitim uzmanları odası yeterli mi? E H 
 Ambar memuru sayısı yeterli mi? E H Yönetsel hizmetler işleri odası yeterli mi? E H 
 Ayniyat ve depo memuru sayısı yeterli mi? E H Teknik hizmetler personelleri odası yeterli mi? E H 
 Kitaplık memuru sayısı yeterli mi? E H Sağlık hizmetleri odası yeterli mi? E H 
 Sağlık personeli sayısı yeterli mi? E H Araç odası yeterli mi? E H 
 Teknisyenler sayısı yeterli mi? E H Görüşme odası yeterli mi? E H 
 Aşçı ve aşçı yardımcıları sayısı yeterli mi? E H Müze yeterli mi? E H 
 Şoför sayısı yeterli mi? E H Ambar ve depolar yeterli mi? E H 
 Kaloriferci sayısı yeterli mi? E H Kantin yeterli mi? E H 
 Bahçıvan sayısı yeterli mi? E H Banyolar yeterli mi? E H 
 Gece bekçisi sayısı yeterli mi? E H Mutfak ve yemekhaneler yeterli mi? E H 
 Temizlik işleri personelleri sayısı yeterli mi? E H Tuvaletler yeterli mi? E H 
 Okulun bulunduğu çevre uygun mu? E H Yatakhaneler yeterli mi? E H 
 Okulunuzun arazinin büyüklüğü yeterli mi? E H Koridor ve merdivenlerin genişliği yeterli mi? E H 
 Çevre duvarı yeterli mi? E H Okulun ısıtma sistemi yeterli mi? E H 
 Uygulama bahçesi yeterli mi? E H Dersliklerin aydınlatması yeterli mi? E H 
 Tören alanı yeterli mi? E H Dersliklerin kullanılışlılığı yeterli mi? E H 
 Öğrenci oyun alanları yeterli mi? E H Dersliklerde kullanılan araç, gereç ve 

mobilyalar yeterli mi? 
E H 

 Yeşil alanlar yeterli mi? E H Okul araç ve donanımı yeterli mi? E H 
 Sınıf derslikleri yeterli mi? E H Okulunuzun sağlık koşulları ve hijyene 

uygunluğu yeterli mi? 
E H 

 İşlikler yeterli mi? E H Engellilere yönelik düzenlemeler yeterli mi? E H 
 Deney odaları yeterli mi? E H Okulunuzdaki doğal afetlere yönelik 

düzenlemeler yeterli mi? 
E H 

             E                   

51. Bunların dışında okulunuza ilişkin ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Lütfen sıralayınız. 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
                                

52. 51. soruda işaret ettiğiniz, okulunuza ilişkin sorunların size göre çözüm önerileri nelerdir? Lütfen sıralayınız. 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 



EK–2 Öğretmen Anket Formu 103
Sayın Öğretmen, 
 
Bu araştırmanın amacı Hakkâri İl Merkezindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının olanakları ve kadro sorunlarını belirlemektir. Bu 
anket, araştırmacının yüksek lisans tezi için gerekli verileri toplamak için kullanılacak, bunun dışında hiçbir kişi ya da kuruma 
verilmeyecektir.  Bu nedenle ankete kimlik bilgilerinizi ve okulunuzun adını yazmanıza gerek yoktur. Anket sorularına vereceğiniz 
samimi yanıtlar, araştırmanın geçerlik ve güvenirliğini artıracaktır. Sorularda size en uygun gelen seçeneği (X) ile işaretleyiniz ya da 
boş bırakılan yere istenen bilgileri yazınız. Araştırmaya göstereceğiniz ilgi ve katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda 
başarılar dilerim. 
                                           Yunus Emre IŞIKOĞLU 
İletişim: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yüksek Lisans Öğrencisi –Cebeci ANK. yemre73@yahoo.com
 
1. Okuttuğunuz ya da sorumlu olduğunuz sınıf:_______________                
                                

2. Sınıfınızdaki öğrenci sayısı:____________________________                
                                

3. Dersliğinizin boyutlarını ortalama olarak belirtiniz:                
 Uzunluk:_____________(m)  Genişlik:________________(m)  Yükseklik:____________(m)      
                                

4. Dersliğinizin büyüklüğünü yeterli buluyor musunuz?     Evet   Hayır       
                                

5. Dersliğinizin zemini hangi malzemeden yapılmıştır?  Karo Taş    Ahşap   Beton  
    Diğer:_______________________________________ 
             

6. Dersliğinizin kapıları sınıfın içine mi dışına mı açılmaktadır?  Sınıf İçi   Sınıf Dışı       
           

7. Dersliğinizin duvarları hangi renktedir? (Lütfen tonları belirtiniz)  ____________________________________________ 
           

8. Dersliğin renklerini eğitim ortamı için uygun buluyor musunuz?     Evet   Hayır        
                                

9. Dersliğin pencereleri havalandırma için yeterli midir?     Evet   Hayır        
                                

10. Dersliğin pencerelerinde perde bulunmakta mıdır?     Evet   Hayır        
                                

11. 10. soruya yanıtınız  “Evet” ise perde karartmaya uygun mu?     Evet   Hayır        
                                

12. Dersliğinizin gürültüden korunması için hangi düzenlemeler vardır?                
 Yoktur      Çift cam bulunmaktadır       
 Ses yalıtım malzemesi bulunmaktadır.      Diğer:_______________________________________ 
                                

13. Sınıfınızda, aşağıdaki eğitsel köşelerden hangisi bulunmaktadır?                
 Serbest okuma köşesi      Elişi çalışmaları köşesi       
 Dinlenme köşesi      Resim köşesi       
 Böyle bir düzenleme bulunmamaktadır      Ünite çalışmaları köşesi       
 Diğer:_______________________________________________________________________________________________ 
                                

14. Sınıfınızda bulunan eğitsel köşeleri yeterli buluyor musunuz?  Evet   Hayır        
                                

15. Sınıfınızda, engellilere yönelik düzenleme var mıdır?  Evet   Hayır        
                                

16. 15. soruya yanıtınız  “Evet” ise hangi düzenlemeler  ___________________________________________ 
                                

17. 15. soruya yanıtınız  “Evet” ise düzenlemeler yeterli midir?     Evet   Hayır        
                                

18. Sınıfınızda, hangi öğrenci sıraları kullanılmaktadır?                
 Ahşap masa ve sandalye     Tek kişilik sıra     Kolçaklı sandalye    
 DMO yapımı iki kişilik sıra     Diğer:___________________________________________________ 
                                

19. Sınıfınızda kaç tane öğrenci sırası bulunmaktadır?______________________________________________________________ 
                                

20. Sınıfınızda bulunan sıraları eğitim için yeterli buluyor musunuz?  Evet   Hayır        
                                

21. Sınıfınızda, aşağıdaki araçların hangileri bulunmaktadır?                
 Çerçeveli Atatürk resmi   Çerçeveli İstiklâl Marşı   Atatürk köşesi    
 Çerçeveli Atatürk'ün gençliğe hitabı     Türkiye Haritası      Andımız Levhası    
 Mevsim Şeridi     Tarih Şeridi      Sergi panosu    
 Sınıf Kitaplığı      Diğer:___________________________________________________ 
                                

22. Sınıfınızdaki yazı tahtasının boyutlarını ortalama olarak belirtiniz: Uzunluk:_______(m)  Genişlik:________(m)   
                  

23. Aşağıda sıralanan soruları okulunuza ilişkin durumlar dikkate alarak 
cevaplandırınız 

           

 Sınıf öğretmeni sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Dal öğretmeni sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Eğitim uzmanları sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Belletici sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Rehber öğretmen sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 İş eğitim şefi sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 İç hizmetler şefi sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 İdari işler ve daktilo memurları sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Hesap işleri memuru sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Ambar memuru sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Ayniyat ve depo memuru sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Kitaplık memuru sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
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 Sağlık personeli sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Teknisyenler sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Aşçı ve aşçı yardımcıları sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Şoför sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Kaloriferci sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Bahçıvan sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Gece bekçisi sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Temizlik işleri personelleri sayısı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Okulun bulunduğu çevre uygun mu? Evet    Hayır     
 Okulun kurulu olduğu arazinin büyüklüğü yeterli mi? Evet    Hayır     
 Çevre duvarı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Uygulama bahçesi yeterli mi? Evet    Hayır     
 Tören alanı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Öğrenci oyun alanları yeterli mi? Evet    Hayır     
 Yeşil alanlar yeterli mi? Evet    Hayır     
 Sınıf derslikleri yeterli mi? Evet    Hayır     
 İşlikler yeterli mi? Evet    Hayır     
 Laboratuarlar yeterli mi? Evet    Hayır     
 Müzik odası yeterli mi? Evet    Hayır     
 Resim odası yeterli mi? Evet    Hayır     
 Spor salonu yeterli mi? Evet    Hayır     
 Çok amaçlı salon yeterli mi? Evet    Hayır     
 Okul kitaplığı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Müdür odası yeterli mi? Evet    Hayır     
 Öğretmenler odası yeterli mi? Evet    Hayır     
 İşgören konutları yeterli mi? Evet    Hayır     
 Eğitim uzmanları odası yeterli mi? Evet    Hayır     
 Yönetsel hizmetler işleri odası yeterli mi? Evet    Hayır     
 Teknik hizmetler personelleri odası yeterli mi? Evet    Hayır     
 Sağlık hizmetleri odası yeterli mi? Evet    Hayır     
 Eğitim araçları odası yeterli mi? Evet    Hayır     
 Ambar ve depolar yeterli mi? Evet    Hayır     
 Müze yeterli mi? Evet    Hayır     
 Görüşme odası yeterli mi? Evet    Hayır     
 Kantin yeterli mi? Evet    Hayır     
 Banyolar yeterli mi? Evet    Hayır     
 Mutfak ve yemekhaneler yeterli mi? Evet    Hayır     
 Yatakhaneler yeterli mi? Evet    Hayır     
 Tuvaletler yeterli mi? Evet    Hayır     
 Koridor ve merdivenlerin genişliği yeterli mi? Evet    Hayır     
 Okulun ısıtma sistemi yeterli mi? Evet    Hayır     
 Dersliklerin aydınlatması yeterli mi? Evet    Hayır     
 Dersliklerin kullanılışlılığı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Dersliklerde kullanılan araç, gereç ve mobilyalar yeterli mi? Evet    Hayır     
 Okul araç ve donanımı yeterli mi? Evet    Hayır     
 Okulunuzun sağlık koşulları ve hijyene uygunluğu yeterli mi? Evet    Hayır     
 Engellilere yönelik düzenlemeler yeterli mi? Evet    Hayır     
 Okulunuzdaki doğal afetlere yönelik düzenlemeler yeterli mi? Evet    Hayır     
                                

24. Bunların dışında okulunuza ilişkin ne gibi sorunlar yaşıyorsunuz? Lütfen sıralayınız. 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
                                

25. 24. soruda işaret ettiğiniz, okulunuza ilişkin sorunların size göre çözüm önerileri nelerdir? Lütfen sıralayınız. 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


