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Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkârlar öğretmenlerdir.



Kapsayıcı eğitim; öğrenmeye katılımı artırmak ve eğitim sistemi içinde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla tüm 
öğrenenlerin, kültürlerin ve toplulukların farklı gereksinimlerine yanıt verme sürecidir. Bu yönüyle kapsayıcı 
eğitim, farklı nedenlerle özel gereksinimleri olan tüm çocukların eğitim hakkının sağlanması için gerekli 
yaklaşım ve uygulamaları içermektedir.

Kapsayıcı eğitim anlayışına dayanan bu çalışmada; özel eğitim ihtiyacı olan ya da desteğe gereksinim duyan 
öğrencilerimizin gelişim ve öğrenmelerini desteklemek amacıyla sınıf içi değerlendirme süreçlerine odak-
lanılmaktadır. Değerlendirmeyi öğretim sürecinin en önemli bileşenlerinden biri olarak ele alan kapsayıcı 
eğitim anlayışı, öğretimin veriye dayalı olarak sürekli ve sistematik planlanmasını, uygulanmasını, değerlen-
dirilmesini ve buna göre yeniden planlanması ve uygulanmasını öngörür. Öğretimin ancak bu şekilde özel 
eğitim ihtiyacı olan ya da desteğe gereksinim duyan öğrencilerimizin bireysel gereksinimlerine ve gelişim-
sel özelliklerine en uygun hâle getirilebileceği fikrini benimser. 

Ülkemizde kapsayıcı eğitim uygulamaları konusunda bazı sınırlılıklar yaşanmakta, öğretimin veriye dayalı ola-
rak planlanması ve yürütülmesi hedeflenen düzeyde gerçekleştirilememektedir. Okullarımızda genel olarak 
yaşadığımız bu sınırlılık, kapsayıcı eğitim uygulamalarını hızla yaygınlaştırmaya çalıştığımız bu günlerde çok 
daha dikkat çekici bir hâle gelmiş ve bu ihtiyaca yanıt verilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu kapsamda, Millî 
Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde ve UNICEF Tür-
kiye’nin desteğiyle gerçekleştirilen bir çalışma ile özel eğitim ihtiyacı olan ya da desteğe gereksinim duyan 
öğrencilerimiz için kapsayıcı eğitim ilkelerini esas alan ve gelişim izlemeye dayalı bir sınıf içi değerlendirme 
çerçevesi oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda okul öncesi ve ilkokul sınıf içi değerlendirme çerçe-
vesi geliştirilmiş ve 12 ilde pilot uygulama yapılmıştır. Çalışmanın bu aşaması başarıyla tamamlanmış ve 
planlandığı gibi ikinci aşamaya geçilmiştir. İkinci aşamada geliştirilen değerlendirme çerçevesinin internet 
tabanlı bir platformda uygulanması ve böylelikle hem öğretmenlerimize uygulama kolaylığı sağlaması hem 
de bilgilerin paydaşlara daha kolay aktarılabilir olması hedeflenmiştir. Sizin uygulanmasına katkı sağladığınız 
e-İzleme Modülü ikinci aşamanın ürünüdür. Bu kılavuz kitap e-İzleme Modülünü uygulamalarınızda etkili 
bir şekilde kullanabilmeniz için size destek sunmak amacıyla hazırlanmış olup, ilk aşamada hazırlanan ve 
Değerlendirme Çerçevesinin sınıf içinde uygulanmasına yönelik içeriği olan kılavuz kitabın devamı niteliğin-
dedir. 

Bütün bu çaba, özel eğitim ihtiyacı olan ve desteğe gereksinim duyan öğrencilerimizin alacağı eğitiminin 
niteliğini yükseltmek ve böylece toplumsal yaşama daha etkin katılımlarını sağlamak amacına yöneliktir. Bu 
amaca ulaşabilmemiz ise ancak siz öğretmenlerimizin gayret ve desteği ile mümkün olabilecektir. 

Teşekkürlerimizle...
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BAŞLARKEN

Değerli Öğretmenlerimiz, 

Bu kılavuz kitabı, sınıflarınızda bulunan özel eğitim ihtiyacı olan ya da desteğe gereksinim duyan öğrencile-
rinizin öğrenme ve gelişimlerini izlemek amacıyla yapacağınız değerlendirme uygulamalarınızı e-İzleme Mo-
dülü üzerinden gerçekleştirme, kaydetme ve izleme sürecinde size yol gösterici olması amacıyla hazırladık. 
Kitapta, e-İzleme Modülünü kullanırken ihtiyacınız olacak bilgilere mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde 
yer vermeye çalıştık. Tüm bilgileri toplam üç bölümde sunduk. 

• İlk bölümde özel eğitim ihtiyacı olan ya da desteğe gereksinim duyan çocuklara yönelik hazırlanmış sınıf 
içi değerlendirme çerçevesine,

• İkinci bölümde e-İzleme Modülünde tanımaya, izlemeye ve düzey belirlemeye yönelik değerlendirme 
uygulamalarının nasıl gerçekleştirileceğine,

• Üçüncü bölümde ise uygulamalar sırasında oluşabilecek soruların yanıtlarına yer verdik.

Böylelikle önceki aşamada hazırladığımız kılavuz kitaplarda sunulan Değerlendirme Çerçevesinin uygulama 
bilgilerinin e-İzleme Modülünde nasıl uygulanacağını sizlere sunmaya çalıştık. 

Bu kılavuz kitabı okuyarak öğrencilerinizle yapacağınız çalışmaları e-İzleme Modülünde uygulayınız. Bu sü-
reçte Değerlendirme Çerçevesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi içeren öğretmen kılavuz kitabını incelemeyi ve 
bilgilerinizi tazelemeyi unutmayınız.    

Çalışmalarınızda kolaylık ve başarı dileklerimizle…

İLKOKUL e-İZLEME MODÜLÜ KULLANMA KILAVUZU

6

A
B C



İÇİNDEKİLER 

İLKOKUL e-İZLEME MODÜLÜ KULLANMA KILAVUZU

7

B C

SUNUŞ .................................................................................................................. 5

BAŞLARKEN .......................................................................................................... 6

ŞEKİLLER DİZİNİ ................................................................................................... 8

BÖLÜM 1  SINIF İÇİ DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ .......................................... 10

BÖLÜM 2  e-İZLEME MODÜLÜ ............................................................................ 12

2.1. e-İZLEME MODÜLÜNE GİRİŞ ............................................................................... 12

2.2. BEP/BGP GELİŞTİRME BİRİM İŞLEMLERİ ........................................................... 14

2.2.1 BEP Geliştirme Birimi İş ve İşlemleri .............................................................. 14

2.2.2. BGP Geliştirme Birimi İş ve İşlemleri ............................................................. 18

2.3. TANIMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ ........................................... 20

2.3.1. Tarama ............................................................................................................ 20

2.3.2. Ayrıntılı Tanıma ............................................................................................... 25

2.4. İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ ........................................... 28

2.4.1. BEP/BGP Hazırlama ....................................................................................... 29

2.4.2. Uyarlamalara Karar Verme .............................................................................. 37

2.5. DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ ........................ 38

2.5.1. İlerleme Raporu .............................................................................................. 38

2.5.2. Performans Raporu ........................................................................................ 41

2.6. DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİNİN E-İZLEME MODÜLÜNDE 

UYGULAMA AKIŞI ........................................................................................................ 42

BÖLÜM 3 SIKÇA SORULAN SORULAR .............................................................. 44

3.1. BEP/BGP GELİŞTİRME BİRİMİ İŞLEMLERİ ........................................................... 44

3.1.1. BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) Geliştirme Birimiyle İlgili İşlemler .. 44

3.1.2. BGP (Bireyselleştirilmiş Gelişim Planı) Geliştirme Birimiyle İlgili İşlemler ...... 45

3.2. TANIMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME ............................................................... 46

3.3. İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME ............................................................... 48

3.4. DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME ........................................... 49



ŞEKİLLER DİZİNİ

İLKOKUL e-İZLEME MODÜLÜ KULLANMA KILAVUZU

8

A
B C

ŞEKİL 1.1. PLANLA-UYGULA-DEĞERLENDİR DÖNGÜSÜ ........................................... 10

ŞEKİL 1.2. SINIF İÇİ DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİNİN AŞAMALARI VE İÇERİĞİ ..... 11

ŞEKİL 2.1. e-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ EKRANI ............................................................ 12

ŞEKİL 2.2. e-OKUL SİSTEMİ İÇİNDE İLKOKUL-ORTAOKUL KURUM İŞLEMLERİ
GİRİŞ EKRANI ............................................................................................................... 13

ŞEKİL 2.3. e-İZLEME MODÜLÜ GİRİŞ EKRANI ........................................................... 13

ŞEKİL 2.4. e-İZLEME BEP/BGP BİRİM İŞLEMLERİ EKRANI ........................................ 14

ŞEKİL 2.5. TANIMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME EKRANI ...................................... 20

ŞEKİL 2.6. TANIMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME -TARAMA SONUÇLARI
GİRİŞ EKRANI ............................................................................................................... 21

ŞEKİL 2.7. TANIMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME -TARAMA SONUCU
GİRİŞ EKRANI (DEĞERLENDİRME SONUÇLARI GİRİLMEMİŞ EKRAN
GÖRÜNTÜSÜ) *ÖĞRENCİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ KAPATILMIŞTIR. ....................... 22

ŞEKİL 2.8. TANIMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME -TARAMA SONUCU
GİRİŞ EKRANI (DEĞERLENDİRME SONUÇLARI GİRİLMİŞ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ) 
*ÖĞRENCİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ KAPATILMIŞTIR. ............................................... 22

ŞEKİL 2.9. TANIMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME -TARAMA SONUCU
ÇOKLU GİRİŞ EKRANI *ÖĞRENCİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ KAPATILMIŞTIR. .......... 23

ŞEKİL 2.10. TANIMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME -TARAMA EKRANI ..................... 24

ŞEKİL 2.11. BEP/BGP GELİŞTİRME BİRİMİ -TARAMA ONAYI EKRANI ........................ 25

ŞEKİL 2.12.  AYRINTILI TANIMAYA GİRİŞ EKRANI ....................................................... 26

ŞEKİL 2.13. AYRINTILI TANIMA SONUÇLARINI GİRİŞ EKRANI

 (BOŞ EKRAN ÖRNEĞİ) ................................................................................................ 27

ŞEKİL 2.14.  AYRINTILI TANIMA SONUÇLARINI GİRİŞ EKRANI (RAPOR GİRİLMİŞ 
EKRAN ÖRNEĞİ) .......................................................................................................... 27

ŞEKİL 2.15. İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRMEYE GİRİŞ  EKRANI ..................... 28

ŞEKİL 2.16. İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME -MEVCUT DÜZEYİN
BELİRLENMESİ ÖĞRENCİ SEÇME EKRANI ................................................................ 29



İLKOKUL e-İZLEME MODÜLÜ KULLANMA KILAVUZU

9

B C

ŞEKİL 2.17. İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME -MEVCUT DÜZEYİN BELİRLENMESİ 
ÖĞRENCİ BİLGİSİ EKRANI ........................................................................................... 30

ŞEKİL 2.18.  İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME -MEVCUT DÜZEY
BELİRLENMESİ EKRANI .............................................................................................. 30

ŞEKİL 2.19. İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME-UZUN DÖNEMLİ AMAÇ 
BELİRLEME EKRANI .................................................................................................... 31

ŞEKİL 2.20. İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME -KISA DÖNEMLİ AMAÇLARI 
OLUŞTURMA EKRANI ................................................................................................. 32

ŞEKİL 2.21. İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME-KISA DÖNEMLİ AMAÇLARI 
OLUŞTURMA EKRANI-2 .............................................................................................. 33

ŞEKİL 2.22. İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME-KISA DÖNEMLİ AMAÇ
EKLEME EKRANI .......................................................................................................... 34

ŞEKİL 2.23. İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME -ÖĞRETİM PLANI EKRANI ....... 35

ŞEKİL 2.24. İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME -UYARLAMALARI BELİRLEME 
EKRANI ......................................................................................................................... 37

ŞEKİL 2.25. DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME GİRİŞ EKRANI ...... 38

ŞEKİL 2.26. DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME -ÖĞRENCİ
SEÇME EKRANI ........................................................................................................... 39

ŞEKİL 2.27. DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME -İLERLEME
RAPORUNU AÇMA EKRANI ........................................................................................ 39

ŞEKİL 2.28. DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME -İLERLEME
RAPORU EKRANI ......................................................................................................... 40

ŞEKİL 2.29. DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME -GİRİŞ EKRANI ...... 41

ŞEKİL 2.30. DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME -PERFORMANS 
RAPORU EKRANI ......................................................................................................... 42

ŞEKİL 2.31. DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİNİN e-İZLEME MODÜLÜNDE
UYGULAMA AKIŞI ŞEMASI ......................................................................................... 43



İLKOKUL e-İZLEME MODÜLÜ KULLANMA KILAVUZU

10

A
B C

BÖLÜM 1

SINIF İÇİ DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ

Değerlendirme Çerçevesi, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile desteğe gereksinim duyan öğrencilere 
sunulan öğretimin ve onların öğrenme sürecinin geliştirilmesine yönelik hazırlanmıştır. Bu çerçeveye göre 
çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeler yaparak öğrencilerin;

• Akademik ve gelişimsel olarak mevcut düzeylerini, 

• Öğrenmelerine ve gelişimlerine etki edecek özelliklerini (güçlü ve zayıf yanları, ilgileri, deneyimleri vb.),

• Süreçte ne düzeyde öğrenme/gelişim gösterdiklerini ve 

• Dönem/sene sonunda ulaştıkları düzeyi incelemeniz beklenmektedir. 

Çerçeveye göre değerlendirmeler yoluyla öğrenciye ve öğrencinin öğrenme sürecine ilişkin sık ve düzenli 
bilgiler toplanır. Toplanan tüm bu bilgiler ise eğitim-öğretim planlarını ve uygulamaları geliştirmek üzere kul-
lanılır. Planla-Uygula-Değerlendir döngüsü (bk. Şekil 1.1), bu bağlamda hedeflenen sürecin özetidir. Döngü; 

• Öğrencilerin performans düzeyi, gelişim özellikleri ve gereksinimlerine göre planlanan öğretimin etki-
lerinin sık ve düzenli bir şekilde değerlendirmenizi, 

• Planlanan öğretimin öğrencilerde hedeflenen gelişimi sağlayıp sağlamadığının ve değişikliğe gereksi-
nim olup olmadığını belirlemenizi, 

• İhtiyaç hâlinde değiştirmenizi ve yeniden uygulamanızı gerekli kılar.

DEĞERLENDİR UYGULA

PLANLA

Şekil 1.1 Planla-Uygula-Değerlendir Döngüsü



İLKOKUL e-İZLEME MODÜLÜ KULLANMA KILAVUZU

A

11

B C

Bu döngünün değerlendirme ayağını oluşturan çerçeve üç aşamada gerçekleştirilir. Şekil 3.2’de özetlendiği 
gibi bu aşamalar; 

1. Tanımaya yönelik değerlendirme

2. İzlemeye yönelik değerlendirme ve

3. Düzey belirlemeye yönelik değerlendirmedir. 

e-İzleme Modülünde Değerlendirme Çerçevesinin her bir aşamasında neler yapmanız beklendiği, takip 
eden sayfalarda ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Şekil 1.2  Sınıf İçi Değerlendirme Çerçevesinin Aşamaları ve İçeriği

Özel Eğitim

İhtiyacı Olan

Çocuklar

Desteğe
Gereksinim

Duyan
Çocuklar

TANIMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME

İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK

DEĞERLENDİRME

Akademik ve Gelişim Alanlarında Düzeyin ve 

Gereksinimlerin Belirlenmesi

Bireysel Eğitim Planı/Bireysel Gelişim Planı

Uzun ve Kısa

Dönemli Amaçlar

Öğretim Planı Öğrenci

Değerlendirme Planı

Değerlendirme

Öğretim

Etkinlikleri
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BÖLÜM 2

e-İZLEME MODÜLÜ

Önceki bölümde özetlenen Değerlendirme Çerçevesi, uygulama kolaylığı açısından e-İzleme Modülü ile 
desteklenmektedir. e-Okul platformuna yerleştirilmiş bu modül aracılığıyla değerlendirmelerinize dâhil ede-
ceğiniz öğrencilerinizi daha hızlı bir şekilde belirleyebilecek, bireyselleştirilmiş eğitim/gelişim planlarını daha 
kolay ve gereksinimlerine uygun şekilde oluşturabilecek ve öğrencilerinizin gelişimlerini daha etkili bir şe-
kilde izleyebileceksiniz. Bu sayede etkili öğretimin en önemli bileşenlerinden biri olan değerlendirme ve 
gelişim izlemeye sınıf içi uygulamalarınızda daha kolay yer verebileceksiniz. Mümkün olduğunca kullanıcı 
dostu olarak geliştirilmeye çalışılan modülün içeriği ve işlemleri aşağıda sırasıyla sunulmaktadır.   

2.1. e-İZLEME MODÜLÜNE GİRİŞ

e-İzleme Modülüne giriş için öncelikle https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaranız ve şifre-
nizle e-Okul sistemine girmeniz gerekmektedir. e-Okul sistemine girdikten sonra “İlkokul-Ortaokul Kurum 
İşlemleri”nden e-İzleme Modülüne giriş işlemleri aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

Şekil 2.1 e-Okul Sistemine Giriş Ekranı
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Şekil 2.2 e-Okul Sistemi İçinde İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri Giriş Ekranı

Şekil 2.3 e-İzleme Modülü Giriş Ekranı



İLKOKUL e-İZLEME MODÜLÜ KULLANMA KILAVUZU

14

A
B C

e-İzleme modülüne girmek için izleyen adımları sırasıyla yerine getiriniz.

• e-Okul sisteminden “İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri” butonuna basınız.

• “İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri” menüsünde bulunan “e-İzleme” butonuna basınız. 

2.2. BEP/BGP GELİŞTİRME BİRİM İŞLEMLERİ

e-Okul sistemi üzerinden e-İzleme butonuna bastığınıza karşınıza ilk sırada “BEP/BGP Birim İşlemleri” çık-
maktadır. BEP/BGP Birim İşlemlerinde BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) ve BGP (Bireyselleştirilmiş 
Gelişim Planı) için iki ayrı birim tanımlaması yer almaktadır.

2.2.1 BEP Geliştirme Birimi İş ve İşlemleri

e-İzleme Modülünde BEP komisyon iş ve işlemleri Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde sunulduğu şekil-
de yürütülmektedir. Buna göre BEP Geliştirme Birimi oluşturulurken şunlara dikkat edilmelidir: 

MADDE 47 – (1) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okulda BEP hazırlamak amacıyla BEP geliştirme 
birimi oluşturulur.

(2) BEP geliştirme birimi, okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;

a) Rehberlik öğretmeni,

b) Öğrencinin sınıf öğretmeni,

Şekil 2.4 e-İzleme BEP/BGP Birim İşlemleri Ekranı
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c) Öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri,

ç) Öğrencinin velisi,

d) Öğrenciden oluşur.

(3) Gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere, özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin BEP 
geliştirme birimine katılımı sağlanır.

(4) Mesleki eğitim veren özel eğitim okullarında eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, izlemek ve de-
ğerlendirmek amacıyla BEP geliştirme birimine meslek derslerini okutan bir alan öğretmeni katılır.

(5) Bu birimin çalışma usül ve esasları okul yönetimince belirlenir.

BEP geliştirme biriminin görevleri

MADDE 48 – (1) BEP geliştirme biriminin görevleri şunlardır:

a) BEP’in hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda koordinasyonu 
sağlamak.

b) Öğrencinin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile eğitim ihtiyaçları doğrultusunda BEP’inde değişiklik 
ve düzenlemeler yapmak.

c) Eğitim ortamlarının düzenlenmesi, materyal geliştirilmesi ve temini konusunda okul yönetimine ve 
öğretmenlere önerilerde bulunmak.

ç) Okuldaki diğer birim ve kurullarla iş birliği yapmak.

d) Kaynaştırma/Bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerden destek eğitim odasında 
eğitim alacak öğrencileri, eğitim hizmeti sunulacak dersleri ve haftalık ders saati sayısını belirlemek.

e) İlköğretim ya da mesleki ve teknik ortaöğretim programlarının uygulandığı özel eğitim okullarında ya 
da bu programların uygulandığı özel eğitim sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerden tam zamanlı 
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitime uygun olanları belirlemek ve okul yönetimine bildirmek.

f) Öğretim ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler ile öğretim materyallerini belirlemek.

g) Özel eğitim sınıflarına kayıtlı öğrencilerden yetersizliği olmayan akranlarıyla bir arada eğitim alacak öğ-
rencileri belirlemek ve katılacakları dersler ile saatlerini planlamak.

ğ) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sınavlarda refakat edilmesi gerekenleri belirlemek.

h) Özel eğitim programı uygulayan okullardaki öğrencilerden grup eğitimine uyum sağlayamayanların grup 
eğitimine hazırlanması amacıyla bire bir eğitime başlamasına ve bire bir eğitimin sona erdirilmesine karar 
vermek.

ı) Velinin yazılı talebi üzerine, ilkokulda öğrencilerin bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yapmasına 
karar vermek.
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i) Farklı sebeplerle okula başlaması gecikmiş olan ve il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararıyla 
ilköğretim kademesinde özel eğitim programı uygulayan okul ya da bu programların uygulandığı özel eği-
tim sınıflarına devam etmesine karar verilen öğrencilerin; yaş, gelişim özellikleri ve eğitim performansına 
uygun kademedeki sınıfa yerleştirilmesine karar vermek. 

j) Okuldaki diğer kurul ve birimlerle iş birliği içinde çalışmak.

Okul ve Kurumlarda Görevli Personelin Görev ve Sorumlulukları

Okul müdürünün görev ve sorumlulukları

MADDE 49 – (1) Müdür, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda okulun amaçla-
rına uygun olarak yönetilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur. Okul müdürünün özel eğitim hizmet-
lerinin yürütülmesine ilişkin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile ailelerine yönelik özel eğitim hizmetlerinin sunulmasına ilişkin 
gerekli tedbirleri alır.

b) Özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli kurulların, birimlerin oluşumu ile görev ve sorumlu-
luklarını yerine getirmelerini sağlar.

c) Okuldaki öğretmenlerin özel eğitim hizmetleri kapsamında iş birliği içinde çalışmalarını sağlar.

ç) Okuldaki personelin işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlar.

Müdür başyardımcısının görev ve sorumlulukları

MADDE 50 – (1) Müdür başyardımcısı görevlerini, bulunduğu okulun özelliklerini dikkate alarak yapar. Mü-
dürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.

(2) Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim, öğretim ve yönetim işleriyle ilgili olarak okul müdürü ta-
rafından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okul amaçlarına uygun olarak işleyişinden 
müdüre karşı sorumludur.

(3) Özel eğitim hizmetlerinin verimli yürütülmesinde ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlar ve bu 
hizmetlerle ilgili okul müdürünün vereceği görevleri yerine getirir.

(4) Görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yapar.
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Müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları

MADDE 51 – (1) Müdür yardımcısı görevlerini, bulunduğu okulun özelliklerini dikkate alarak yapar.

(2) Müdür yardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim ve yönetim işleriyle ilgili olarak okul müdürü tara-
fından verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yapılmasından ve okul amaçlarına uygun olarak işleyişinden 
müdüre karşı sorumludur.

(3) Özel eğitim hizmetlerinin verimli yürütülmesinde ilgili taraflar arasında koordinasyonu sağlar ve bu hiz-
metlerle ilgili okul müdürünün vereceği görevleri yerine getirir.

(4) Kendisine verilen nöbet görevini yürütür, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, 
varsa sorunları müdür başyardımcısına ve müdüre iletir.

(5) Görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yapar.

Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 57 – (1) Öğretmenler; kendilerine verilen şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre 
planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim, öğretim ve 
sosyal etkinliklerine katılmak ve bu konularda ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen görevleri yerine getir-
mekle yükümlüdürler.

(2) Öğretmenler bu görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yürütürler:

a) BEP’in hazırlanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapar.

b) BEP’i uygular ve değerlendirir.

c) Okuldaki aile eğitim çalışmalarına katılır, sınıfındaki öğrencilerinin ailelerine yönelik aile eğitim çalışma-
larını planlar ve yürütür.

ç) Öğrencilerin eğitim performansları doğrultusunda başka bir okula yönlendirilmesinde BEP geliştirme 
birimiyle iş birliği yapar.

d) Öğrencilerin özel gereksinimlerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve kontrolüne 
ilişkin tedbirleri alır.

e) Özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında grup eğitimi esastır. Ancak öğrencilerin eğitim perfor-
mansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bire bir eğitim de yapar.

f) Sınıf öğretmenliğinin esas olduğu okullarda, alan öğretmenleri tarafından okutulan teorik ve uygulamalı 
derslerin işlenişine destek vermek üzere derslere katılır.

g) Bireysel gelişim raporu, eğitsel değerlendirme istek formunun düzenlenmesinde diğer öğretmenler ile 
iş birliği yapar.

ğ) Özel yetenekli öğrencilerin danışman rehber öğretmeni veya öğretmenleriyle iş birliği içinde gelişimini 
takip eder.

(3) Görev alanı ile ilgili müdürün vereceği diğer görevleri yapar.
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2.2.2. BGP Geliştirme Birimi İş ve İşlemleri 

e-İzleme Modülünde BGP komisyon iş ve işlemleri okul müdürü başkanlığında yürütülür. Buna göre okul 
müdürü BGP iş ve işlemleri takvimini oluşturur ve “Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı”nda okuldaki 
tüm öğretmenlere duyurur. “Tanımaya Yönelik Değerlendirme” sürecinin tüm sınıflarda en geç eğitim öğre-
timin ilk 6 haftasında tamamlanması konusunda takibini yapar. Tüm yaş grupları için yaş gruplarından sorum-
lu öğretmenlerin koordinasyonunda öğretmenler tarafından “Tanımaya Yönelik Değerlendirme” sonuçlarını 
takip ederek gerekli görüldüğü durumlarda BGP Geliştirme Birimini oluşturur. 

Tanımaya yönelik değerlendirme sonuçları doğrultusunda BGP hazırlanması ihtimali ile öğretmen tarafından 
BGP Geliştirme Birimi kurulması talebi olduğunda, BGP Geliştirme Birimi Başkanlığı görevini alır ya da mü-
dür yardımcısı/yardımcılarından birini görevlendirir. 

BGP Geliştirme Birimi

Gelişim alanlarında desteğe gereksinim duyduğu belirlenen çocuklar için okulda sunulacak eğitim öğretim 
hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi amacıyla BGP geliştirme birimi oluşturulur. BGP 
geliştirme birimi okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;

a) Çocuğun sınıf öğretmeni,

b) Rehberlik öğretmeni,

c) (Var ise) Çocuğun dersini okutan alan öğretmenleri ve

d) Çocuğun velisinden oluşur. 

Bu birimin görevleri şunlardır:

a) Tanımaya yönelik değerlendirme kapsamında yapılan tarama ve ayrıntılı tanıma sonuçlarını inceleyerek 
BGP hazırlanacak çocuklara karar verir.

b) BGP geliştirmeye yönelik iş ve işlemlerinin eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren en geç 2. ayın 
sonunda tamamlanmasını ve BGP’nin uygulanmaya başlanmasını sağlar. 

c) BGP’nin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda koordinasyonu 
sağlar.

d) Gelişim alanlarında çocuğun eğitim gereksinimleri doğrultusunda BGP’sinde değişiklik ve düzenleme-
lere ilişkin karar alır.

e) Eğitim ortamlarının düzenlenmesi, materyal geliştirilmesi ve temini konusunda çocuğun öğretmeninin 
öneri ve taleplerini değerlendirir.

f) İlki; tanımaya yönelik değerlendirme sonuçlarına göre sınıf öğretmeni tarafından geliştirilen BGP’yi ince-
lemek, ikinci ve üçüncüsü ise çocuktaki gelişimi ve düzey belirlemeye yönelik değerlendirme sonuçlarını 
incelemek üzere I. ve II. yarıyıl sonlarında olmak üzere yılda en az üç kez toplantı yapar.

g) Okulda veya okul dışındaki diğer birim ve kurullarla iş birliği yapar.
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BGP Geliştirme Birim Başkanının Görev ve Sorumlulukları:

a) Tanımaya yönelik değerlendirme sonucunda öğretmen tarafından BGP hazırlanması önerilen her çocuk 
için BGP geliştirme birimi oluşturur. 

b) BGP geliştirme birim üyelerini süreç ve toplantılarla ilgili bilgilendirir.

c) BGP iş ve işlemleri takvimi doğrultusunda yapılacak olan toplantıları düzenler.

d) e-İzleme modülüne girilmiş olan BGP Geliştirme Birimi toplantı tutanaklarını inceler ve onaylar.

e) Çocuğun BGP sürecinde e-İzleme modülündeki düzey belirlemeye yönelik değerlendirme raporlarını 
inceler ve bunların çıktısını alarak birim onayına sunar.

BGP Geliştirme Biriminde Sınıf Öğretmenlerinin Görev ve Sorumlulukları: 

a. Eğitim öğretim yılının ilk 6 haftasında sınıfındaki tüm çocuklar için tarama sürecini,akademik ve geli-
şim  alanlarında sınıf düzeyinin altında kalan çocuklar için de ayrıntılı tanıma sürecini tamamlar.

b. Ayrıntılı tanıma sonucunda BGP hazırlanmasını öngördüğü öğrencilerle ilgili BGP Geliştirme Biriminin 
kurulmasına yönelik okul müdürünü bilgilendirir. 

c. BGP Geliştirme Birimi ilk toplantısında tanımaya yönelik değerlendirme sonuçlarını Birim üyeleri ile 
paylaşır. 

d. BGP Geliştirme Biriminin kararı ile BGP hazırlanması uygun görülen çocuklar için e-İzleme modülü 
üzerinde BGP geliştirme iş ve işlemlerini eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren en geç 2. ayın 
sonunda tamamlar. 

e. BGP hazırlanan çocuklar için BGP’de planlanan eğitim faaliyetlerini ve izlemeye yönelik değerlendir-
me işlemlerini yürütür. 

f. BGP sürecinde yapılan tüm çalışmalara ilişkin veri girişini e-izleme modülü üzerinde yapar. 

g. BGP Geliştirme Birimi toplantılarında çocuğun gelişimine yönelik bilgilendirme yapar. 

h. Düzey belirlemeye yönelik değerlendirme kapsamında performans ve ilerleme raporlarını oluşturur 
ve onaya sunar. 

i. Tüm bu süreçlerde BGP Geliştirme Birimi üyeleri ile iş birliği yapar. 

BGP Geliştirme Biriminde Rehberlik Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları: 

a)    BGP Geliştirme Birimi toplantılarında kendi alanı ile ilgili konularda görüş ve önerilerini ifade eder. 

b)    Tüm süreçte BGP Geliştirme Birimi üyeleri ile iş birliği yapar. 

BGP Geliştirme Biriminde Veli Hak ve Sorumlulukları:

a)    BGP Geliştirme Birimi toplantılarında çocuk ile ilgili konularda görüş ve önerilerini ifade eder. 

b)    Tüm süreçte BGP Geliştirme Birimi üyeleri ile iş birliği yapar. 
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2.3. TANIMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Tanımaya yönelik değerlendirme; (a) taramalar yoluyla desteğe gereksinim duyan çocukları belirlemek ve 
(b) hem özel eğitim ihtiyacı olan çocukları hem de taramalarda desteğe gereksinim duyduğu belirlenen ço-
cukları tanımak, gelişimsel düzeylerini ve gereksinimlerini tespit etmek için eğitim-öğretim yılının başında 
yapılır. Tanımaya yönelik akademik ve gelişimsel değerlendirme tarama ve ayrıntılı tanıma olmak üzere iki 
aşamada gerçekleştirilir (bk. Öğretmen Kılavuzu 3. Bölüm). 

2.3.1. Tarama 

Tanımaya yönelik değerlendirmenin ilk aşamasıdır. Sınıftaki desteğe gereksinim duyan öğrencilerin belirlen-
mesi amacıyla yapılır. Desteğe gereksinim duyan öğrenciler, herhangi bir engel tanısı olmadığı hâlde akran-
larına göre farklı gelişimsel özellikler ve daha düşük akademik performans gösteren öğrencilerdir. Taramalar 
sadece temel akademik alanlar (Türkçe ve Matematik) ve gelişim alanlarında (dil-iletişim ve sosyal-duygu-
sal) yapılır. Taramada bu alanları ölçmeye yönelik öğretmen tarafından geliştirilen araçlar kullanılabileceği 
gibi e-İzleme Modülünde sınıf düzeyine göre sunulmuş tarama araçları da kullanılabilir. Araçlar tüm sınıfa 
uygulanır ve her bir öğrencinin ölçme aracından aldığı puan belirlenir.

Sınıfta tarama yaptıktan sonra sonuçları sisteme girmek için öncelikle e-İzleme modülünden “Tanımaya 
Yönelik Değerlendirme” butonuna basmanız gerekmektedir. Tanımaya yönelik değerlendirme butonuna 
bastığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. 

Şekil 2.5 Tanımaya Yönelik Değerlendirme Ekranı 
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Şekil 2.6 Tanımaya Yönelik Değerlendirme-Tarama Sonuçları Giriş Ekranı

• Tanımaya  yönelik değerlendirme giriş ekranını açtıktan sonra  karşınıza “Tarama” ve “Ayrıntılı Tanıma 
“ butonları çıkacaktır.  Tarama  sonuçlarını girmek için “Tarama” butonuna basınız. Ardından  aşağıdaki 
ekran açılacaktır.

• “Tarama” butonuna tıkladığınızda açılacak olan “Sınıfı/Şubesi” menüsünden önce yaş düzeyi ve şube 
seçiminizi yapınız. Sınıf öğretmenleri için kendi sınıfları otomatik olarak ekrana gelecektir.

• “Alan” menüsünden alan seçimi yapınız. Seçiminizi yaptıktan sonra “Listele” butonuna tıklayınız. 

• “Listele” butonuna bastıktan sonra tüm çocuklar için değerlendirme sonuçlarınızı gireceğiniz ekran 
açılacaktır.
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Şekil 2.7 Tanımaya Yönelik Değerlendirme-Tarama Sonucu Giriş Ekranı (Değerlendirme Sonuçları Girilmemiş 
Ekran Görüntüsü) *Öğrencilerin kimlik bilgileri kapatılmıştır.

Şekil 2.8 Tanımaya Yönelik Değerlendirme-Tarama Sonucu Giriş Ekranı (Değerlendirme Sonuçları Girilmiş 
Ekran Görüntüsü) *Öğrencilerin kimlik bilgileri kapatılmıştır.
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Şekil 2.9 Tanımaya Yönelik Değerlendirme -Öğrenci Belirle Ekranı (Çocuk Listesi Görüntüsü)

• Açılan sayfada her bir alanda sınıfınızın en düşük performans gösteren 5 öğrencisi ve kaynaştırma kararı 
olan öğrenciler listelenecektir. 

• Her bir alanda listelenen öğrencilerinizin performanslarını inceleyiniz ve öğrencinin performans düzeyi-
nin tüm alanlarda tutarlı olup olmadığını, sınıf ortalamasına göre ne kadar düşük olduğunu veya perfor-
mansının düşük olmasında özel bazı durumların söz konusu olup olmadığını belirleyiniz. 
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Şekil 2.10. Tanımaya Yönelik Değerlendirme-Öğrenci Belirle Ekranı (Seçim Yapılmış Öğrenci Listesi 
Görüntüsü)

• İncelemeniz sonucunda desteğe gereksinimi olabileceğini düşündüğünüz öğrencilerinizi belirleyerek 
ayrıntılı tanıma aşamasına dâhil etmek için öğrenci isimlerinin yanına tik atınız. Listede görünen beş 
öğrencinin tümü desteğe gereksinim duymayabilir, unutmayınız. 

• Kaydettiğiniz öğrencileriniz BGP Geliştirme Birimi tarafından Tarama sonuçları değerlendirilerek ayrıntılı 
tanıma sürecine alınıp alınmayacağı yönünde karar alınacaktır. 

• Öğrenci Belirle ekranında ayrıntılı tanıma süreci için birim görüşü alınması amacıyla işaretlenen öğrenci-
lerin ayrıntılı tanıma sürecine yönelik onayları “BEP/BGP Birim İşlemleri” sekmesinde yer alan “Tarama 
Onayı” sayfasında yapılacaktır.
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Şekil 2.11. BEP/BGP Geliştirme Birimi-Tarama Onayı Ekranı

Tarama onayını gerçekleştirmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir. 

• BEP/BGP Birim İşlemleri sekmesini açınız. Sınıf ve şubenizi seçtikten sonra “Tarama Onayı” butonuna 
basınız.

• Bu butona bastığınızda karşınıza arama sonucunda “Öğrenci Belirle” ekranında seçmiş olduğunuz öğ-
rencilerin listesi ve isimlerinin yanında yeşil ve kırmızı işaretleme butonları çıkacaktır. 

• BGP geliştirme birimi ile birlikte ayrıntılı tanımaya ihtiyaç duyduğuna karar verdiğiniz öğrenci ve dersler/
alanlar için yeşil, ayrıntılı tanımaya gerek olmadığını düşündüğünüz öğrenci ve dersler/alanlar için kırmızı 
butona basınız. 

• Tüm öğrenciler için bu işlemi tamamladıktan sonra  “Kaydet” butonuna basarak yapılan işlemleri kayıt 
ediniz.

• Birim onayı alınan öğrenciler ayrıntılı tanıma sürecine dâhil edilecektir. Bu nedenle birimin onayı sonun-
da öğrenciler ayrıntılı tanıma sürecine alınır. Bu süreçte BEP hazırlanacak öğrenciler için bu aşamada 
herhangi bir onay alınmasına gerek yoktur.

2.3.2. Ayrıntılı Tanıma 

Tanımaya yönelik değerlendirmenin ikinci aşamasıdır. Ayrıntılı tanımada amaç, tarama aşamasında desteğe 
gereksinim duyduğunu fark ettiğiniz öğrencileri ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri hem akademik alan-
larda hem gelişim alanlarında ayrıntılı olarak tanımaktır. Ayrıntılı tanıma, tanımaya yönelik değerlendirmenin 
sonu; izlemeye yönelik değerlendirmenin başlangıcıdır. 
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Şekil 2.12. Ayrıntılı Tanımaya Giriş Ekranı

Başka bir ifade ile bu aşamada tanısı olan öğrencileriniz ile desteğe gereksinim duyabilecek öğrencilerinizin 
her bir akademik ve gelişim alanında öğretim programlarındaki kazanımlarda ne düzeyde performans gös-
terdiğinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Kaynaştırma kararı bulunan öğrencilerin tüm alanlarda ayrıntılı tanımaya yönelik değerlendirmeleri yapılır. 
Tarama sonucunda desteğe gereksinim duyduğu belirlenen öğrenciler için ise temel akademik alanlarda 
ve sadece ihtiyaç duyduğu belirlenen gelişim alanlarında ayrıntılı tanımaya yönelik değerlendirmeler yapılır. 

Ayrıntılı tanıma yapabilmek için önce öğrencilerin akademik ve gelişim alanlarındaki performanslarının fark-
lı ölçme/değerlendirme yöntem, teknik ve kaynaklardan yararlanarak belirlenmesi gerekmektedir (Ayrıntılı 
tanımada kullanılabilecek araç örnekleri Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzunda 5. Bölümde su-
nulmuştur). Ölçme/Değerlendirme yöntemleri, yolları ve araçları belirlendikten sonra öğrencilerle uygulama 
yapılır. Elde edilen değerlendirme sonuçları ise öğrencilerin her bir kazanımdaki düzeyinin belirlenmesi için 
kullanılır. Bu kapsamda yapılacaklar aşağıda sırasıyla sunulmuştur.

• Tanımaya Yönelik Değerlendirme İşlemleri modülünde “Ayrıntılı Tanıma” butonuna basınız. Bu sayfada 
öncelikle Sınıf/Şube seçimi yapılarak “Listele” butonuna basınız. Ayrıntılı tanımaya alınmış olan öğren-
ciler burada liste hâlinde görülür. Kaynaştırma kararı olan öğrenciler bu listede farklı bir renk ile listelen-
miştir.
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Şekil 2.13. Ayrıntılı Tanıma Sonuçlarını Giriş Ekranı (Boş Ekran Örneği)  

Şekil 2.14. Ayrıntılı Tanıma Sonuçlarını Giriş Ekranı (Rapor Girilmiş  Ekran Örneği)  
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Şekil 2.15. İzlemeye Yönelik Değerlendirmeye Giriş  Ekranı

• Açılan listede tarama onayı verdiğiniz öğrenciler ve her bir öğrenci için tarama onayı verilen alanlar seçili 
olarak gelecektir. Her alanda ayrıntılı tanıma için kullandığınız “Değerlendirme Yolu” ve “Ölçme Aracı” 
alanlarını açılan menülerden seçerek sisteme giriniz.

• Değerlendirme sonucunda öğrencilere destek bir eğitimin gerekli olup olmadığına ilişkin bilgileri 
“Değerlendirme Sonucu” kısmına giriniz. Bu kısımda ayrıntılı değerlendirme sonuçlarını göz önüne 
alarak açılır pencerelerden “Yoğun Destek Gerekir”, “Sınırlı Destek Gerekir” ya da “Destek Gerekmez” 
seçeneklerinden birini seçiniz.  

• Karar aşaması için “Karar/Sonuç” butonuna tıklayınız. Değerlendirme sonuçlarını temel alarak, listedeki 
öğrencilerin değerlendirme sonucu girdiğiniz alanlarda desteğe gereksinimi olma ya da olmama 
durumuna göre “BGP” ve “Normal Eğitime Devam” seçeneklerinden birini seçiniz. Kaynaştırma kararı 
olan öğrenciler için ise ilgili tüm akademik ve/veya gelişim alanlarından giriş yapıldıktan sonra BEP 
hazırlayacağınız alanlara yönelik kararı işaretleyiniz.

• BGP hazırlanmasına karar verdiğiniz öğrencilerin tarama ve ayrıntılı tanıma sonuçlarını BGP Geliştirme 
Birimine sununuz. Bu öğrenciler için Birimde BGP yapılması yönünde en az oy çokluğu ile karar alınması 
hâlinde BGP hazırlama sürecini başlatınız. 

2.4. İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Tarama ve ayrıntılı tanıma süreçlerini tamamladıktan sonra izlemeye yönelik değerlendirme işlemlerine ge-
çilir. Bu süreçte öncelikle öğrencinin mevcut düzeyinin belirlenmesi ve buna göre özel eğitim ihtiyacı olan 
öğrenci/ler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) ve desteğe gereksinim duyduğu belirlenen öğrenci/
ler için ise Bireyselleştirilmiş Gelişim Planı (BGP) hazırlanması gerekmektedir. Ardından, sunulan öğretim 
sürecinin etkilerinin ve öğrencideki gelişimin izlenmesi önemlidir. Bunun için öğrencinin gelişiminin sık ve 
düzenli bir şekilde ölçülmesi, gelişiminin hedeflenen düzeyde olup olmadığının değerlendirilmesi ve sonuca 
göre öğretim yöntemlerinde, materyallerinde, ortamda, verilen ek desteğin miktarında düzenlemeler ve 
uyarlamalar yapılması gerekmektedir. Böylece “Planla, Uygula, Değerlendir” döngüsü uygulanmış olur. Bu 
süreci e-İzleme Modülünde uygulamak ve kaydetmek için “İzlemeye Yönelik Değerlendirme” butonuna 
basmanız gerekmektedir. Bu butona bastıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran çıkacaktır. 
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İzlemeye yönelik değerlendirme ekranını açtıktan sonra sırasıyla  aşağıdakileri yapmanız gerekmektedir.  

• Sınıfı/Şubesi alanından sınıf seçimini yaparak “Listele” butonuna tıklayınız.

• Açılan “BEP/BGP Öğrenci Listesi”nde daha önce BEP veya BGP hazırlanmasına karar verilen öğrenci-
ler listelenmiş olarak gelir.

• Listede yer alan öğrenci isimlerinin yanında bulunan sarı dosyaya tıklayarak öğrenci bilgileri ekranını 
açınız.

2.4.1. BEP/BGP Hazırlama

İzlemeye yönelik değerlendirmenin ilk aşamasında özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci için Bireyselleştirilmiş 
Eğitim Planı (BEP), desteğe gereksinim duyduğu belirlenen öğrenci için ise Bireyselleştirilmiş Gelişim Planı 
(BGP) hazırlanması gerekmektedir. Planların hazırlanması süreci üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, 
tanısı olan ya da desteğe gereksinim duyan öğrencilerin her bir akademik ve gelişim alanındaki mevcut 
düzeyinin belirlenmesi, ikinci aşamada öğrencilerin mevcut düzeyini temel alarak amaçların belirlenmesi/
oluşturulması, son aşamada ise öğretim planının oluşturulması ve gelişimin izlenmesi gerekmektedir. 

2.4.1.1. Mevcut Düzeyi Belirleme

Mevcut düzeyin belirlenmesi aşamasında, BEP/BGP hazırlanacak öğrencilerin her bir akademik alanda ve 
gelişim alanındaki mevcut düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin belirlenmesi, BEP/BGP ha-
zırlarken amaçların oluşturulması sürecinin ön koşuludur. Mevcut düzeyin belirlenmesi aşamasını gerçek-
leştirmek için öncelikle BEP/BGP Öğrenci Listesinden BEP ya da BGP hazırlayacağınız öğrencinin isminin 
yanındaki dosyaya tıklayarak “Öğrenci Bilgisi” sayfasını açınız. 

Şekil 2.16. İzlemeye Yönelik Değerlendirme -Mevcut Düzeyin Belirlenmesi Öğrenci Seçme Ekranı
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• Açılan sayfada öncelikle sınıf düzeyini seçiniz. Ardından öğrencinin mevcut düzeyini belirleyeceğiniz 
alanı seçiniz ve son aşamada mevcut düzey bilgisini gireceğiniz üniteyi seçiniz. 

• Seçiminiz tamamlandıktan sonra “Mevcut Düzey” butonuna basınız. 

• Açılan sayfada seçili düzeye, alana ve üniteye ait kazanımların listesine ulaşabilirsiniz.

Şekil 2.17. İzlemeye Yönelik Değerlendirme -Mevcut Düzeyin Belirlenmesi Öğrenci Bilgisi Ekranı

Şekil 2.18. İzlemeye Yönelik Değerlendirme -Mevcut Düzey Belirlenmesi Ekranı
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• Mevcut düzey belirleme sayfasında öğrencinin ünitelere göre kazanımlardaki mevcut performans dü-
zeyi bilgisini ayrıntılı tanımadan elde edilen bilgiler temelinde “Yapar, Yardımla Yapar ve Yapamaz” seçe-
neklerinden birini işaretleyerek giriniz.

• Öğrencinizin ilgili dersteki/alandaki mevcut düzeyine göre her bir kazanımda bu üç seçenekten birini 
işaretledikten sonra “Kaydet” butonuna basınız.

• Bunu tüm akademik ve gelişim alanları için ayrı ayrı yapınız ve akademik ve gelişim alanında yer alan her 
bir alan için işaretlemeleriniz tamamlandıktan sonra ”Kaydet” butonuna basmayı unutmayınız. 

• İşaretlemeler sonucunda öğrencinizin yardımla yaptığı veya yapamadığı kazanımlar “Amaç  Belirle” bu-
tonuna basıldığında açılan sayfada listelenecektir.

2.4.1.2. Uzun Dönemli Amaçların Belirlenmesi

Öğrencinin tüm akademik ve gelişim alanlarındaki mevcut performans düzeyinin belirlenmesinin ardından, 
gereksinim duyduğu akademik/gelişim alanları için BEP/BGP hazırlanması gerekmektedir. Bu aşamada ön-
celikle uzun dönemli amaçların belirlenmesi, her bir uzun dönemli amaç için kısa dönemli amaçların be-
lirlenmesi ve buna göre bir öğretim ve değerlendirme planının hazırlanması gerekmektedir. Bu aşamada 
yapılması gerekenler aşağıda sırasıyla verilmiştir:

Şekil 2.19. İzlemeye Yönelik Değerlendirme -Uzun Dönemli Amaç Belirleme Ekranı
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• BEP/BGP hazırlayacağınız öğrenciyi seçiniz. Öğrenciyi seçtikten sonra “Amaç Belirle” butonuna basınız. 

• “Amaç Belirle” butonuna bastığınızda aşağıdaki kazanım tablosu ekranı açılacaktır. 

• Açılan sayfada önceki mevcut düzey belirleme aşamasında ilgili alanda sadece “Yapamaz”  veya “Yar-
dımla Yapar” seçeneğini seçtiğiniz kazanımlar listelenecektir.

• Öğrenciniz için uzun dönemli amaç olarak belirlemek istediğiniz kazanımın yanında yer alan  amaç be-
lirle seçeneğini işaretleyiniz.

• İşaretlediğiniz kazanımlar, öğrencinin gereksinimlerini ve öğrenme özelliklerini dikkate alarak bir dönem 
ya da bir senenin sonunda öğrenciye kazandırabileceğinizi düşündüğünüz amaçlar olmalıdır.

• Amaçlarınızı belirledikten sonra “Kaydet” butonuna basınız. Böylece seçtiğiniz akademik alan/gelişim 
alanı için uzun dönemli amaç belirleme sürecini tamamlamış olacaksınız.

• BEP/BGP kapsamında amaç almak istediğiniz tüm akademik alanlar/gelişim alanları için bu süreci tek-
rarlayınız. Tüm alanlar için ayrı ayrı uzun dönemli amaçlarınızı belirleyip ardından “Kaydet” butonuna 
basınız.

2.4.1.3. Kısa Dönemli Amaçların Oluşturulması

Uzun dönemli amaçları belirledikten sonra her bir uzun dönemli amaç için kısa dönemli amaçları oluştur-
manız gerekmektedir. Kısa dönemli amaçları oluşturmak için izlemeye yönelik değerlendirme sekmesinde 
yer alan “Amaç Oluştur” butonuna basmanız gerekmektedir. “Amaç Oluştur”  butonuna bastıktan sonra 
karşınıza daha önceki aşamada  amaç olarak belirlediğiniz kazanımlar çıkacaktır.

Şekil 2.20. İzlemeye Yönelik Değerlendirme-Kısa Dönemli Amaçları Oluşturma Ekranı
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Şekil 2.21. İzlemeye Yönelik Değerlendirme-Kısa Dönemli Amaçları Oluşturma Ekranı-2

• Bu aşamada her bir uzun dönemli amaç için kısa dönemli amaçları belirlemeniz gerekmektedir. 

• Her bir uzun dönemli amaca yönelik kısa dönemli amaçları oluşturmak için, “Kısa Dönemli Amaç” baş-
lığı altında yer alan kutucuğa tıklayarak kısa dönemli amaç oluşturma sayfasını açınız.  

• Açılan sayfada kısa dönemli amaç oluşturmanızı kolaylaştıracak olan; süre, ölçüt, davranış, başlama 
tarihi ve bitiş tarihi bölümleri bulunacaktır. 

• Süre seçeneğine ilk kısa dönemli amacınızın öğretimini tamamlamayı hedeflediğiniz süre bilgisini yazı-
nız (Örneğin, 2 gün/ hafta/ ay sonunda vb.). Bu bölümü doldururken öğrencinizin mevcut performans 
düzeyini dikkate alarak onun kısa dönemli amaca ulaşabileceğini düşündüğünüz gerçekçi bir zaman 
dilimini, açılır kutudan uygun süreyi seçerek belirleyiniz.  

• “Ölçüt” kısmını seçtiğinizde açılır pencere ile ortaya çıkan ölçüt seçeneklerinden birini seçiniz (%80 
doğrulukta gibi). Seçtiğiniz ölçütün amacınıza uygun olmasına dikkat ediniz. 

• “Davranış” bölümüne öğrenciden öğretim sonunda kazanmasını beklediğiniz davranışı ölçülebilir ve 
gözlenebilir bir biçimde yazınız. Örneğin, “Diğer bireylerle bağlamla ilgili bir konu üzerine sohbet başla-
tır. Farklı özelliklerdeki 6’şar hayvan, bitki ve maddeyi isimlendirir. Varlıkları hayvan, bitki ve madde ola-
rak sınıflandırır. Üç boyutlu geometrik şekilleri (küp, küre, silindir) isimlendirir. Dakikada 60-65 sözcük 
okur vb.”

• “Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi” bölümlerinde karşınıza bir takvim açılacaktır. Bu kısımda amacın öğ-
retimine ne zaman başlayacağınızı ve öğretimi ne zaman tamamlayacağınızı gösteren tarihleri seçiniz. 
Belirlediğiniz başlama ve bitiş tarihlerinin amacın kazanımı için belirlediğiniz süre ile tutarlı olmasına 
dikkat ediniz.

• Tüm bu bilgileri girdikten ve açılır pencerelerden seçtikten sonra “Ekle” butonuna basınız. 
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Şekil 2.22. İzlemeye Yönelik Değerlendirme-Kısa Dönemli Amaç Ekleme Ekranı

Kısa dönemli amaçları oluşturmanızın ardından sisteme her bir kısa dönemli amaç için kullanılacak öğretim 
materyallerine, öğretim yöntem ve tekniklerine, öğrenme ortamına, ölçme araçlarına ve değerlendirme 
sıklığına ilişkin bilgileri girmeniz gerekmektedir. Bu süreçte aşağıdaki basamakları izlemeniz gerekmektedir.  

• “Amaç Oluştur” sayfasında bulunan “Öğretim Materyali” bölümüne öğretim sırasında kullanmayı plan-
ladığınız materyalleri yazınız (Örneğin, etkinlik kartları, geometrik şekiller, okuma metinleri vb.).

• Sayfada  “Öğretim Yöntem ve Tekniği” bölümünü seçtiğinizde açılır pencerede  öğretim yöntemleri 
listelenecektir. Amacınıza uygun olarak kullanacağınız öğretim yöntemini seçiniz.

• “Öğretim Ortamı” bölümünü seçtiğinizde karşınıza farklı öğretim ortamlarının listelendiği açılır pencere 
çıkacaktır. Bu açılır pencereden öğretimi gerçekleştirmeyi planladığınız ortamı/ları seçiniz (Örneğin; sı-
nıf, bireysel çalışma odası, kütüphane vb.). Listedeki öğretim ortamlarının dışında bir ortamda öğretim 
yapacaksanız “Diğer” seçeneğini işaretleyiniz.

• Sayfada yer alan “Değerlendirme Sıklığı” bölümüne öğrencinizin bu kısa dönemli amaçtaki ilerleme-
lerini ne sıklıkta değerlendireceğinizi yazınız. Bu kısma günlük, haftalık ya da iki haftada bir gibi bir 
değerlendirme sıklığı bilgisini yazmalısınız (Not: Çocukların gelişimlerini en geç iki haftada bir değerlen-
dirmeniz gerekmektedir). 

• “Ölçme Aracı” bölümüne açılır kutudan öğrencinizin kısa dönemli amaçlardaki ilerlemelerini değerlen-
dirmede kullanacağınız araç türünü seçiniz. Bu aşamada belirlediğiniz aracın ölçütünüze ve amaçlarınıza 
uygun olmasına dikkat ediniz.

• Tüm bu bilgileri girdikten/seçtikten sonra “Kaydet” butonuna bastığınızda uzun dönemli amacınız için 
birinci kısa dönemli amacınızı, bu amaç için öğretim ve değerlendirme planınızı oluşturmuş olursunuz.
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• Aynı uzun dönemli amaca yeni bir kısa dönemli amaç eklemek için sayfanın en sağında yer alan daire 
içindeki (+) sembolüne basınız. Bu sembole her basmanızda uzun dönemli amaç için yeni bir kısa dö-
nemli amaç eklenecektir. Bir uzun dönemli amaç için öğrencinin ihtiyaçlarına ve öğrenme özelliklerine 
göre iki veya daha fazla kısa dönemli amaç belirlemeniz gerekmektedir.

• Belirlediğiniz bir kısa dönemli amacı silmek için kısa dönemli amacın satırının en sağındaki (X) sembo-
lüne basınız. Bu sembole bastığınızda ilgili satırdaki kısa dönemli amaç silinecektir. 

• Seçtiğiniz tüm uzun dönemli amaçların her biri için yukarıda verilen aşamaları tekrarlayarak kısa dönemli 
amaçlarınızı oluşturunuz.

Tüm uzun dönemli amaçlar için kısa dönemli amaçları, öğretim ve değerlendirme planını belirledikten ve 
sisteme kaydettikten sonra öğrenci için BEP/BGP’de amaç oluşturma, her bir amaç için öğretim ve değer-
lendirme planı hazırlama süreciniz tamamlanmış olacaktır. Bu aşamadan sonra belirlediğiniz uzun ve kısa 
dönemli amaçlara uygun olarak öğrencilerinizin gelişimini izlemeniz gerekmektedir. 

2.4.1.4. Öğretim Sürecini Açıklama ve Gelişimi İzleme

BEP/BGP’lerde uzun dönemli ve kısa dönemli amaçların belirlenmesinden sonra, bu amaçların öğretiminin 
ve değerlendirmenin nasıl yapılacağının açıklanması ve öğrencinin öğretimle birlikte bu amaçlardaki geli-
şiminin düzenli değerlendirmeler yaparak izlenmesi gerekmektedir. Bu süreçte öğrencilerin uzun ve kısa 
dönemli amaçlarda gösterdikleri performansı/gelişiminin değerlendirme planında belirlenen sıklıkta değer-
lendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının e-İzleme Modülüne girilmesi gerekmektedir. İzlemedeki amaç 
öğrencilerin kazanımlardaki gelişimlerinin/ilerlemelerinin izlenmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre öğ-
retim süreci ile ilgili kararlar alınmasıdır.

Öğretim değerlendirme planını hazırlamak için “Öğrenci Bilgisi” sayfasından “Öğretim Planı” butonuna 
tıklayınız. Karşınıza aşağıdaki ekran açılacaktır. 

Şekil 2.23. İzlemeye Yönelik Değerlendirme-Öğretim Planı Ekranı
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Bu süreçte öğretimin planlanması için; 

• “Uzun Dönemli Amaçlar”dan öğretim planı hazırlayacağınız uzun dönemli amacı seçiniz. 

• Ardından öğretim planı hazırlayacağınız kısa dönemli amacı “Kısa Dönemli Amaçlar” menüsünden se-
çiniz. 

• Kısa dönemli amacı seçtikten sonra bir önceki aşamada ilgili kısa dönemli amaç için belirlemiş olduğu-
nuz bilgiler doğrultusunda, “Başlangıç ve Bitiş Tarihi, Değerlendirme Sıklığı, Öğretim Yöntem ve Tekniği, 
Öğretim Materyali, Ölçme Aracı ve Öngörülen Süre” bölümleri otomatik olarak doldurulacaktır. 

• “Öğretim Süreci” kısmına en fazla 1000 karakter olacak şekilde öğretimde neler yapılacağını yazınız.

• “Değerlendirme Süreci” kısmına en fazla 1000 karakter olacak şekilde değerlendirmede neler yapılaca-
ğını yazınız ve “Kaydet” butonuna tıklayınız. Böylece öğretim ve değerlendirme sürecinin nasıl yapılaca-
ğına ilişkin bilgileri tamamlamış bulunmaktasınız.

Öğrencinin gelişimini izlemek için; 

• Öğrenci Bilgisi sayfasından “Öğretim Planı” butonuna basınız.

• Açılan sayfada en alt kısımda öğrencinin değerlendirme sonucunu gireceğiniz bir bölüm açılacaktır. Bu 
bölüme değerlendirme sonucunu giriniz.

• “Kaydet” butonuna basınız. Sistem, değerlendirme sonucuyla birlikte veri girişi yaptığınız tarihi de oto-
matik olarak kaydedecektir.

• Değerlendirme planında belirlediğiniz sıklığa göre değerlendirmelerinizi yaparak yukarıda açıklanan şe-
kilde sonuçları sisteme giriniz.

• Gelişimi izleme aşamasında ilk üç değerlendirme sonucunu girdikten sonra öğrencinizin gelişimi hak-
kında karar vermeniz gerekmektedir.

• Öğretimin başlamasından son veri girişi yapılan zamana kadar hedeflenen uzun dönemli amaç için öğ-
rencinin aldığı puanlar, size öğrencinin gelişimine ilişkin bilgi verecektir.

• Puanlarda üç ardışık ölçümde tutarlı bir artış görülüyorsa “Gelişim/İlerleme Var” seçeneğini işaretleyi-
niz.

• Puanlarda üç ardışık ölçümde artış görülmez ya da gerileme görülürse, “Gelişim/İlerleme Yok” seçene-
ğini seçiniz.

• Puanlarda üç ardışık ölçümde tutarsız bir performans (inişli-çıkışlı bir performans) görülüyorsa “Perfor-
mans Sonuçları Tutarsız” seçeneğini işaretleyiniz.

• “Gelişim/İlerleme Var” seçeneğini işaretlediyseniz “Karar Ver” butonuna basarak “Öğretime Devam 
Et” kararını işaretleyiniz ve öğrenci amaca/ölçüte/uzmanlık düzeyine ulaşana kadar öğretime devam 
ediniz.

• “Gelişim/İlerleme Yok” ve “Değerlendirme Sonuçları Tutarsız” seçeneklerini işaretlemeniz durumunda 
“Karar Ver” butonuna basarak “Değişiklik ve Uyarlama Yap” kararını işaretleyiniz ve açılan sayfaya, ya-
pacağınız değişikliklerin/uyarlamaların bilgisini giriniz.
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• Öğrenciniz değerlendirme sonuçlarına göre belirlediğiniz ölçüte ulaşmışsa ve iki değerlendirme 
oturumunda üst üste hedeflediğiniz ölçütte performans göstermişse bu uzun dönemli amacın öğretimini 
tamamlayınız ve bu akademik alan/gelişim alanına yönelik yeni bir amacın öğretimine başlayınız. 

• Süreç içerisinde değerlendirme sonuçlarına göre öğrencinizin öğretim ve değerlendirme sürecinde 
yaptığınız herhangi bir değişikliği “Öğretim Süreci” ve “Değerlendirme Süreci” alanlarına kısaca 
kaydediniz. 

2.4.2. Uyarlamalara Karar Verme

Öğrencilere sunulan öğretim etkinlikleri sonucunda, öğrencide beklenen düzeyde gelişim görülmüyorsa 
öğretim ortamı, materyalleri, öğretim yöntemi, öğretimde kullanılan sunum ve yanıt tipleri gibi bir takım 
değişkenlerde uyarlama yapılması gerekebilir.  Öğrencinin öğretimi yapılan amaçtaki performansına göre 
karar verdikten sonra “Değişiklik ve Uyarlama Yap” seçeneğini işaretleyerek öğrencinin ihtiyaçlarına göre 
gerekli öğretim uyarlamaları yapılabilir. 

Bu ekran henüz tamamlanmadı

Şekil 2.24. İzlemeye Yönelik Değerlendirme -Uyarlamaları Belirleme Ekranı

• “Karar Ver” seçeneği ile “Değişiklik ve Uyarlama Yap” butonuna basınız.

• Ortam uyarlamaları kısmına yapmak istediğiniz değişiklik ve uyarlamaları yazınız. Bu kapsamda öğreti-
min yapıldığı ortamda ses, ışık, kullanılan eşyalar, bulunan kişiler vb. açısından yapabileceğimiz düzen-
lemeleri yazmanız gerekmektedir. Öğrencinin ortam uyarlamasına ihtiyacı olmadığını düşünüyorsanız 
boş bırakabilirsiniz. 

• Sunum uyarlamalarını kısmına yapmak istediğiniz sunum uyarlamalarını yazınız. Bu kapsamda öğretim 
yöntemlerinde, soru biçimlerinde ve kullandığınız materyallerde yapabileceğiniz uyarlamaları yazmanız 
gerekmektedir. Öğrencinin sunum uyarlamasına ihtiyacı olmadığını düşünüyorsanız boş bırakabilirsiniz.  
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Şekil 2.25. Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme Giriş Ekranı

• Cevap ve tepki türlerindeki uyarlamalar bölümüne yapmak istediğiniz değişiklik ve uyarlamaları yazınız. 
Bu kapsamda öğrenciden öğretim veya değerlendirme sırasında bekleyeceğiniz cevap/tepki türünde 
yapabileceğiniz uyarlamaları yazmanız beklenmektedir. Öğrencinin cevap/tepki türü uyarlamasına ihti-
yacı olmadığını düşünüyorsanız boş bırakabilirsiniz.  

• Süre ve zaman uyarlamaları bölümüne yapmak istediğiniz değişiklik ve uyarlamaları yazınız. Bu bölü-
me öğretim sürecinde öğrenciye verilen sürede ve öğretimin yapılacağı zamanda ve verilecek aralarda 
yapabileceğiniz uyarlamaları yazmanız beklenmektedir. Öğrencinin süre/zaman uyarlamasına ihtiyacı 
olmadığını düşünüyorsanız boş bırakabilirsiniz.  

• Tüm bilgileri girdikten sonra “Kaydet” butonuna tıklayınız. 

2.5. DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Değerlendirme çerçevesinin son basamağı olan düzey belirlemeye yönelik değerlendirme, dönem sonu ve 
yıl sonunda öğrencilerin ulaştıkları öğrenme ve gelişim düzeylerini belirlemek amacıyla yapılır. Bu değer-
lendirmeler ile öğrencilerin tüm akademik/gelişim alanlarındaki performansı ve BEP/BGP’sinde belirlenen 
uzun ve kısa dönemli amaçlara ne düzeyde ulaştığı belirlenir. İlerleme raporu hazırlanır, karne oluşturulur 
ve ebeveynler başta olmak üzere ilgili paydaşlarla paylaşılır.e-İzleme Modülünde düzey belirlemeye yönelik 
işlemler aşağıda sırasıyla verilmiştir. 

2.5.1. İlerleme Raporu 

e-İzleme Modülünde ilerleme raporu hazırlamak için öncelikle sol menüden “Düzey Belirlemeye Yönelik 
Değerlendirme” sekmesine tıklayarak “Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme İşlemleri” sayfasını 
açınız. 
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• Açılan “Sınıfı/Şubesi” menüsünden yaş düzeyi ve şube seçiminizi yaparak “Listele” butonuna tıklayınız.

• Açılan “BEP/BGP Öğrenci Listesi”nde daha önce BEP veya BGP hazırlanmasına karar verilen çocuklar 
listelenmiş olarak gelir.

• Listede yer alan çocuk isimlerinin yanında bulunan sarı dosyaya tıklayarak öğrenci bilgileri ekranını açınız.

Şekil 2.26. Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme -Öğrenci Seçme Ekranı

Şekil 2.27. Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme -İlerleme Raporunu Açma Ekranı
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• Listede bir öğrenciyi seçerek aşağıda yer alan “İlerleme Raporu Oluştur” butonuna tıklayınız. 

• İlerleme raporunda seçtiğiniz öğrenci için belirlediğiniz uzun dönemli ve kısa dönemli amaçlar ile sizin 
izlemeye yönelik değerlendirmeler sürecinde girdiğiniz veriler çerçevesinde her bir amacın ne düzeyde 
gerçekleştirildiği gösterilecektir.

• Bu aşamada eğer belirli bir amaç henüz gerçekleşmedi ise raporun son sütunundaki açıklama bölü-
münde çocuğun o amaca ulaşamama gerekçesini belirtilen seçenekler arasından işaretleyiniz. 

• “Ulaşılan Performans” sütununda bulunan değerlendirme bu aşamada son kez değiştirilebilir.

• Sayfada “Yazdır” butonuna basarak raporun çıktısını alınız.

• Bu süreci listede görünen tüm çocuklar için tekrarlayınız. 

Şekil 2.28. Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme -İlerleme Raporu Ekranı
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2.5.2. Performans Raporu 

Performans raporunu da ilerleme raporu gibi “Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme” ekranından 
açmanız gerekmektedir. 

Şekil 2.29. Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme-Giriş Ekranı

• “Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme” sayfasında Sınıfı/Şubesi alanından sınıf seçimi yaparak 
“Listele” butonuna tıklayınız.

• Açılan “BEP/BGP Öğrenci Listesi”nde daha önce BEP veya BGP hazırlanmasına karar verilen öğrenciler 
listelenmiş olarak gelir.

• Listede yer alan öğrenci isimlerinin yanında bulunan sarı dosyaya tıklayarak öğrenci bilgileri ekranını 
açınız.

• Listede bir öğrenciyi seçerek aşağıda yer alan “Performans Raporu Oluştur” butonuna tıklayınız.

• Performans raporunda seçtiğiniz öğrenci için “Alan/Dersler”, “Öğrenme Özellikleri”, “Sosyal ve Kişisel 
Gelişim” değerlendirmesini yapacağınız bir rapor içeriği gösterilecektir.



İLKOKUL e-İZLEME MODÜLÜ KULLANMA KILAVUZU

42

A
B C

Şekil 2.30. Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlendirme -Performans Raporu Ekranı

• Raporda seçtiğiniz öğrencinin temel derslerin her bir ünitesindeki performansını ve “Öğrenme Özellik-
leri” ile “Sosyal ve Kişisel Gelişim” başlıkları altında sıralanmış maddelerde göstermiş olduğu perfor-
mansı kayıtlı olduğu sınıf düzeyini göz önünde bulundurarak “Geliştirilebilir”, “İyi”, ve “Çok İyi” seçenek-
lerinden uygun olanla işaretleyiniz.

• Raporun sonunda yer alan “Yorum ve Öneriler” kısmını öğrencinin gelişimi ile ilgili paydaşlara açıklayıcı 
bilgi sunacak şekilde doldurunuz.

• Sayfada “Yazdır” butonuna basarak raporun çıktısını alınız.

• Bu süreci listede görünen tüm öğrencileriniz için tekrarlayınız.

2.6. DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİNİN e-İZLEME MODÜLÜNDE UYGULAMA AKIŞI

• Öğrencinin mevcut düzeyinin belirlenmesinden BEP/BGP hazırlanmasına, izlemeye yönelik değerlen-
dirmeden düzey belirmeye yönelik değerlendirmeye kadar olan tüm süreçler, aşamaları ile birlikte Şekil 
2.33’te “Değerlendirme Çerçevesinin e-İzleme Modülünde Uygulama Akışı Şeması”nda verilmiştir. 
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Şekil 2.31. Değerlendirme Çerçevesinin e-İzleme Modülünde Uygulama Akışı Şeması 

 

Komisyon, BGP 
geliş�rme/geliş�rmeme 

kararı alır ve tutanak tutulur. 

Birim başkanı ailenin onayını 
alır, ıslak imzalı tutanak 

hazırlanır ve karar e-izlemeye 
kaydedilir. 

Öğretmen e-izleme üzerinden BGP geliş�rir.  

    Komisyon BGP’yi onayladı mı? 

Öğretmen programı uygulamaya başlar ve 
izlemeye yönelik değerlendirmelerini e-izleme 

sistemi ile eş zamanlı olarak tamamlar. 

Öğretmen izlemeyi tamamlar. Düzey 
belirlemeye yönelik değerlendirmelerini e-

izleme sistemi ile eş zamanlı olarak tamamlar. 

    Birinci dönem sonu toplan�sı.  
Çocuğun gelişimi ne durumda? 

 

    Yıl sonu toplan�sı. Düzey belirlemeye 
yönelik değerlendirme sonuçları kontrol 
edilir ve öğretmen tara�ndan hazırlanan 

raporlar onaylanır. 

 

 

Okul müdürü komisyon oluşturur. Komisyon, 
tarama ve ayrın�lı tanıma verilerini inceler. 

 

Yıl

Dönem

Hayır

Evet

6 hafta

3 hafta

İzleme verileri çocuğun gelişim 
göstermediğini veya tutarlı bir 
ilerleme olmadığını fakat 
öğretmenin gerekli önlemleri 
aldığını teyit ediyor.

İzleme verileri çocuğun gelişim 
gösterdiğini teyit ediyor.

İzleme verileri çocuğun gelişim 
göstermediğini veya tutarlı bir 
ilerleme olmadığını buna 
rağmen öğretmenin gerekli 
önlemleri almadığını gösteriyor.
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BÖLÜM 3

SIKÇA SORULAN SORULAR

• e-İzleme Modülünde işlem yaparken yardıma ihtiyaç duyduğumda kimden yardım alabilirim? 

Modül ve işleyişle ilgili herhangi bir sorun yaşandığınızda öncelikli olarak e_idm@meb.gov.tr adresine mail 
atarak ya da (0312) 413 32 12/07 numaralı telefonları arayarak bilgi alabilirsiniz. 

3.1. BEP/BGP GELİŞTİRME BİRİMİ İŞLEMLERİ

3.1.1. BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) Geliştirme Birimiyle İlgili İşlemler

•  BEP Geliştirme Birimi kimlerden oluşur?

BEP geliştirme birimi ilgili mevzuat kapsamında, okul müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının 
başkanlığında; rehberlik öğretmeni, öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri, 
özel eğitim öğretmeni, öğrencinin velisi ve (uygun olan durumlarda) öğrenciden oluşur. Gerektiğinde 
görüşlerine başvurulmak üzere, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’ndan bir üyenin ve öğrencinin tıbbi destek 
hizmetlerinde ve/veya eğitiminde yer alan diğer kişilerin de BEP geliştirme birimine katılımı sağlanabilir. 

•   BEP Geliştirme Birimi ilk ne zaman oluşturulur?

Öğrenciye yönelik Özel Eğitim Hizmetleri Kurul kararı ile kaynaştırma eğitim kararının okula ulaşması 
sonucunda o öğrenci için BEP Geliştirme Birimi oluşturulur ve Birim ilk toplantısını yaparak süreci başlatır.  

•   BEP Geliştirme Birimi hangi durumlarda toplanır?

Öğrenci ile ilgili Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından kaynaştırma eğitim kararı alınarak okula 
bildirildiğinde, BEP hazırlama, izleme, düzenleme ve değerlendirmeler için yılda en az üç kez olmak üzere 
birim üyelerince talep edildiği zamanlarda toplantı düzenlenir.

• BEP Geliştirme Birimi üyelerinden biri okuldan ayrılırsa ne yapmalıyım?

Ayrılan kişinin yerine herhangi bir görevlendirme yapıldıysa o kişi birim üyesi olarak tanımlanır. Ayrılan kişi 
temel birim üyelerinden birisi ise ve okulda o görevi yerine getirecek başka kişi yoksa İl/İlçe MEM aracılığı 
ile o alandan bir personelin birim toplantılarına katılması ve alanında bilgi vermesi için görevlendirilmesi 
yapılabilir. Örneğin Rehberlik Öğretmeni olmayan okullarda oluşturulan birime İl/İlçede görev yapan bir 
Rehberlik Öğretmeninin görevlendirilmesi yapılabilir.  

•   BEP Geliştirme Birimi üyelerinin modül üzerindeki sınırlılıkları/yetkileri nelerdir?

Birimde görev alacak kişilerin sınırlılıkları/yetkileri e-İzleme Kılavuz Kitapta ayrıntılı şekilde verilmiştir.
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• BEP Geliştirme Biriminde kararlar nasıl alınır?

Birim toplantılarında birim üyelerinin önerileri değerlendirilir. Önerilerin birim üyelerine kanıtlanabilir verilere 
dayanarak sunulması gerekmektedir. Örneğin, öğrencinin bir alana yönelik amaçlarında değişiklik ihtiyacını 
talep eden öğretmenin bu ihtiyaca yönelik tüm çalışmalarına ait belgelerle birim üyelerine sunması beklen-
mektedir. Bu öneriler birim üyeleri tarafından var olan veriler incelenerek onaylanır ya da reddedilir. Onaylar 
oy birliği ya da oy çokluğu ile alınabilir. 

•  BEP Geliştirme Birimi toplantı tutanakları nerede muhafaza edilir?

Birim toplantılarının tümü modülde ilgili yere kaydedilir. Her toplantı sonunda toplantı tutanakları çıktı alı-
narak imzaya sunulur. Modülde onaylanan ve çıktı alınıp imzalanan tutanaklar öğrencinin dosyasında Birim 
Başkanı tarafından muhafaza edilir. 

• BEP Geliştirme Birimi kararlarını kimlerle ve nasıl paylaşabilirim?

Birim üyeleriyle ve gerekli olması durumunda Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu ile paylaşılabilir. Paylaşılmasına 
karar verilen içerik birim üyelerinin imzalı onayı alınarak paylaşılır. 

•  Veli Birimin kararlarını onaylamazsa ne yapabilirim?

Birimde alınan kararlar tutanak olarak e-İzleme Modülü’nde kaydedilir ve velinin kararı da tutanakta yer alır. 
Birim kararı oy çokluğu ile karar alınarak çıktı alınır, imzalanır ve dosyalanır.

•  BEP’i ne zaman hazırlamalıyım?

Kaynaştırma kararı olan tüm çocuklar için BEP Geliştirme Birimi kurularak BEP hazırlama süreci başlatılır. 
BEP hazırlama sürecine yönelik detaylı bilgi e-İzleme Modülü Kılavuz Kitabında “Değerlendirme Çerçevesi-
nin e-İzleme Modülünde Uygulama Akışı Şeması’na bakarak bilgi edinebilirsiniz.  

3.1.2. BGP (Bireyselleştirilmiş Gelişim Planı) Geliştirme Birimiyle İlgili İşlemler

•  BGP Geliştirme Birimi kimlerden oluşur?

Okul müdürü ya da müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı, öğrencinin sınıf öğretmeni, rehberlik 
öğretmeni, varsa öğrencinin dersini okutan alan öğretmenleri ve öğrencinin velisinden oluşur.

•  BGP Geliştirme Birim Başkanı kim olabilir?

BEP Geliştirme Birimine okul müdürü ve müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlık eder.   

•  BGP Geliştirme Birimi ne zaman toplanır?

Öğretmen eğitim-öğretim faaliyetinin ilk üç haftasında tarama işlemini gerçekleştirdikten sonra akademik 
ve gelişim alanlarında akranlarından farklı performans gösteren öğrenci için (her öğrenci için ayrı ayrı) top-
lanır. Birim en geç iki ayın sonunda, birinci dönemin ve yılın sonunda toplanır. Yılda en az üç toplantı yapılır. 
Dönem içinde sınıfa yeni kayıt olan öğrenci için Değerlendirme Çerçevesinin e-İzleme Modülünde Uygula-
ma Akışı Şeması takip edilir.

•   BGP Geliştirme Birimi üyelerinden birisi okuldan ayrıldığında ne yapmalıyım?

Ayrılan kişinin yerine herhangi bir görevlendirme yapıldıysa o kişi birim üyesi olarak tanımlanır.
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• Ne zaman e-İzleme Modülü üzerinden BGP geliştirilip, birim onayına sunmalıyım?

Eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren en geç ikinci ayın sonunda öğretmen e-İzleme Modülü üze-
rinden BGP geliştirir ve komisyon onayına sunar. Süreçle ilgili kılavuz kitap ve Değerlendirme Çerçevesinin 
e-İzleme Modülünde Uygulama Akışı Şeması takip edilir.

•   BGP Geliştirme Biriminde kararlar nasıl alınır?

Birim toplantılarında birim üyelerinin önerileri değerlendirilir. Önerilerin birim üyelerine kanıtlanabilir verilere 
dayanarak sunulması gerekmektedir. Örneğin, öğrencinin bir alana yönelik performansının sınıf düzeyinin 
altında tespit edildiği durumlarda değerlendirme araçlarını ve değerlendirme sonuçlarını birim üyeleri ile 
paylaşarak ayrıntılı değerlendirme sürecine yönelik önerisini dile getirebilir. Bu öneriler birim üyeleri tara-
fından var olan veriler incelenerek onaylanır ya da reddedilir. Onaylar oy birliği ya da oy çokluğu ile alınabilir. 

•  Veli Birimin kararlarını onaylamazsa ne yapabilirim?

Birime sunulan öneri veli tarafından reddedildiği durumlarda modül üzerinde BGP hazırlama süreci sona er-
dirilir. Fakat söz konusu öğrenciye yönelik ihtiyaç duyduğu alanlarda sınıf içi düzenlemeler yapılarak gelişimi 
desteklenmeye devam edilebilir.

•  BGP Geliştirme Birimi toplantı tutanakları nerede muhafaza edilir?

Birim toplantılarının tümü modülde ilgili yere kaydedilir. Her toplantı sonunda toplantı tutanakları çıktı alı-
narak imzaya sunulur. Modülde onaylanan ve çıktı alınıp imzalanan tutanaklar öğrencinin dosyasında Birim 
Başkanı tarafından muhafaza edilir. 

3.2. TANIMAYA YÖNELİK DEĞERLENDİRME

•  Tarama ve ayrıntılı tanıma işlemlerini kim yapmalı?

Okul öncesi dönemde tarama ve ayrıntılı tanıma işlemleri sınıf öğretmeni tarafından yapılırken, ilkokulda ise 
tarama süreci sınıf öğretmeni tarafından gerçekleştirilirken ayrıntılı tanıma işlemleri özellikle BEP hazırlanan 
öğrenciler için sınıf öğretmeni ve alan öğretmeni tarafından yapılabilir. 

•  Taramayı hangi alanlarda yapmalıyım?

Taramayı, gelişim alanlarından bilişsel ve dil gelişimi ise alanlarında yapınız. 

•  Taramada hangi araçları kullanabilirim?

Tarama sürecinde kullanabilmeniz için tüm gelişim alanlarında hazırlanmış ölçme araçlarına “Kaynaklar” 
ekranından ulaşabilirsiniz. Taramada kendinizin geliştirdiği araçları kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

• Tarama aşamasında yapılacak değerlendirmeyi kimlere yapmalıyım? Kaynaştırma öğrencisine 
de yapmalı mıyım?

Taramayı sınıfınızda bulunan tüm çocuklara yapınız.
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• Sınıfıma sonradan gelen ya da kaynaştırma kararı alan çocuklar için nasıl tarama yapacağım?

Taramada kullanılan ölçme araçları ile öğrencinin mevcut durumunu tespit ediniz. Değerlendirme Çerçeve-
sinin e-İzleme Modülünde Uygulama Akışı Şemasını takip ederek süreci tamamlayınız.

•  Taramada kullandığım ölçme araçlarını ne yapmalıyım, ne kadar süre saklamalıyım?

Süreç içerisinde yıl boyunca kullanılan tüm ölçme araçları, tutanak, rapor vb. tüm belgeleri çocuk için oluştu-
rulan dosyada bulundurunuz. Dosyada yer alan tüm verilerin modülde ilgili ekrana girişleri yapılmalıdır. Yazılı 
belgelerin tamamı birim başkanı tarafından dosyalanarak muhafaza edilecektir. 

•  Oluşturulan dosyalar kimin kontrolünde olmalıdır?

Dosyalar BEP/BGP Birim Başkanı tarafından muhafaza edilmelidir. 

•  Tarama sonucunda e-İzleme Modülünde kimler listelenir?

Tarama yapılan her bir alanda sınıftaki en düşük performans gösteren beş öğrenci ve kaynaştırma kararı 
olan öğrenciler listelenir. Sınıfınızdaki bir öğrenci birden fazla alanda en düşük performans gösteren beş 
öğrenci listesinde yer alabilir. 

• Risk grubunda olduğunu düşündüğüm öğrenci listede görünmüyor, ne yapmalıyım?

Değerlendirme materyallerinizi ve değerlendirme sürecinizi gözden geçiriniz, herhangi bir problem olma-
dığına emin olduğunuzda öğrencinizin değerlendirme sonuçlarını doğru girip girmediğinizi kontrol ediniz. 
Bu konuda ciddi şüpheleriniz varsa, başka bir değerlendirme aracıyla öğrencinin performansını yeniden 
değerlendiriniz. Öğrencinizin performansı tahmin ettiğinizden daha iyi olabilir, bu ihtimali de göz önünde 
bulundurunuz.

• Sınıfımda 5’ten fazla öğrenci aynı puanı aldı, beşten fazla desteğe gereksinim duyan öğrencim 
var, ne yapmalıyım?

Değerlendirme materyallerinizi ve değerlendirme sürecinizi gözden geçiriniz, herhangi bir problem olmadı-
ğına emin olduğunuzda öğrencinizin değerlendirme sonuçlarını doğru girip girmediğinizi kontrol ediniz. Tara-
ma süreci ile ilgili herhangi bir problem olmadığını düşünüyorsanız yeni bir ölçme aracı ile tüm öğrencilerin 
performansını yeniden değerlendiriniz. 

• Ayrıntılı tanıma yapmak için sistemde listelenen öğrencilerin tümünü seçmeli miyim?

Hayır; öğrencilerin düşük performansı tüm alanlarda tutarlı mı, sınıf ortalamasına göre ne kadar düşük, per-
formansının düşük olmasında bazı özel durumlar var mı gibi sorulara cevap aramalıyız. En düşük performans 
gösteren beş öğrenci arasında yer alsa da sınıfınızdaki öğrencilerin çoğunluğuna benzer bir performans 
gösteren bir öğrenciyi ayrıntılı tanıma için seçmeyebilirsiniz. 
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• Belirlenen öğrencilerin hepsine tüm alanlarda mı ayrıntılı tanıma yapmalıyım?

Desteğe gereksinim duyduğunu belirlediğiniz öğrenciler için sadece ihtiyaç duyduğu belirlenen temel aka-
demik alanlarda ve gelişim alanlarında, kaynaştırma kararı bulunan öğrenciler için ise tüm alanlarda ayrıntılı 
tanıma yapınız.

•  Ayrıntılı tanımayı neden yapmalıyım, neden önemli?

Ayrıntılı tanıma, desteğe gereksinim duyan öğrenciler ile kaynaştırma kararı bulunan öğrencilerin hem aka-
demik alanlarda hem gelişim alanlarındaki performansını ayrıntılı olarak belirlemenizi sağlar. Öğrencilere 
yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanmasında öğrencinin mevcut durumunun tam olarak belirlenmesi hayati 
önem taşımaktadır. Öğrenciler için BEP veya BGP yapılıp yapılmayacağına ayrıntılı tanıma sonuçlarına göre 
karar verilir.

•  Ayrıntılı tanıma için e-İzleme Modülünde araçları bulabilir miyim?

e-İzleme Modülünde ayrıntılı tanıma için kullanılabilecek araçlar bulunmamaktadır. Geliştirilebilecek araçlar 
ve uygulama konusunda Değerlendirme Çerçevesi Öğretmen Kılavuzu 5. Bölümde verilen bilgilerden ve 
örnek araçlardan yararlanabilirsiniz.

•  Ayrıntılı tanımada kullandığım ölçme araçlarını ne kadar süre saklamalıyım?

Öğrencilere yönelik hazırlamış olduğunuz ölçme araçlarını öğrencinin dosyası içinde öğrenci bir üst kade-
meye geçinceye kadar saklayınız.

•  Ayrıntılı tanıma sonucunda çocuk için BGP hazırlayıp hazırlamayacağıma nasıl karar vermeli-
yim?

Öğretmen tarafından tarama ve ayrıntılı tanıma sonuçları birim üyeleri ile paylaşılır. Birim üyeleri tarafından 
tarama ve ayrıntılı tanıma verileri incelenerek BGP geliştirme veya geliştirmeme kararı alınır. Karar modüle 
işlenerek tutanak tutulur. 

3.3. İZLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

•  İzlemeye yönelik değerlendirmeyi neden yapmalıyım?

İzlemeye yönelik değerlendirme ekranında öğrencilerin ayrıntılı tanıma sürecinde belirlenen performans 
düzeyleri dikkate alınarak öğretim sürecine yönelik planlamalar yapılır. BEP veya BGP hazırlanmasına karar 
verilen öğrencilerin o alanlara ilişkin ihtiyaç duydukları düzenlemeler dikkate alınarak eğitim öğretim faaliye-
tinin detayları oluşturulur. Modülde ilgili ekranlara girişleri bu yönde yapılır. Tüm bu düzenlemelerle öğrenci-
nin, mevcut durumunda istendik düzeyde ilerleme sağlayarak eğitim öğretim faaliyetlerinden üst düzeyde 
faydalanması amaçlanmaktadır. 

•  Yılın başında BEP hazırladım. Yeniden modül üzerinde BEP hazırlayacak mıyım?

e-İzleme Modülüne yönelik bir uygulamanın içinde yer aldığınızdan Değerlendirme Çerçevesinin e-İzleme 
Modülünde Uygulama Akışı Şemasında yer alan tüm basamakları yerine getirmeniz hedeflenmektedir. 

• Tüm kazanımlarda öğrencinin performansına yönelik işaretleme yapmalı mıyım? 

Ayrıntılı tanımadan elde edilen bilgiler temelinde, kazanımlardaki mevcut düzeyi bilgisini İzlemeye Yönelik 
Değerlendirme ekranında işaretleyiniz.



İLKOKUL e-İZLEME MODÜLÜ KULLANMA KILAVUZU

A

49

B C

• Yapamadığı tüm kazanımları amaç olarak seçmek zorunda mıyım?

Öğrencinin performansını, öncelikli olarak kazanmasını istediğimiz gereksinimlerini ve çalışma sürenizi dik-
kate alarak çalışmayı hedeflediğiniz kazanımları amaç seçme ekranında seçiniz.  

3.4. DÜZEY BELİRLEMEYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME

•  Düzey belirlemeye yönelik değerlendirmeyi kim yapmalı ve ilerleme ve performans raporlarını 
kim hazırlamalı?

Düzey belirlemeye yönelik değerlendirmeyi ve ilerleme raporunu sınıftan sorumlu olan okul öncesi öğret-
menleri ya da varsa ilgili dersin öğretmeni hazırlamaktadır.

•  Düzey belirlemeye yönelik değerlendirmeyi ne zaman yapmalıyım?

Düzey belirlemeye yönelik değerlendirmeleri dönem sonunda ve yıl sonunda yapınız.

•  İlerleme raporunu ne zaman hazırlamalıyım?

İlerleme raporunu dönem sonunda ve yıl sonunda yaparak e-İzleme Modülüne giriniz.

•  İlerleme raporunu nasıl oluşturmalıyım?

İzlemeye yönelik değerlendirme ekranında yapacağınız iş ve işlemler Düzey Belirlemeye Yönelik Değerlen-
dirme ekranında yer alan ilerleme raporuna yansıyacaktır. 

•  İlerleme raporunu BEP/BGP Geliştirme Birimiyle paylaşmam gerekir mi?

BEP/BGP Geliştirme Birimi Üyeleri, hazırladığınız ilerleme raporunu onaylayacağı için raporun birim üyele-
riyle paylaşılması gerekir. 

• Performans raporunu ne zaman hazırlamalıyım?

Performans raporu yıl sonunda doldurularak e-İzleme Modülüne kaydedilir. Kaydettiğiniz raporun çıktısı bi-
rim üyeleri tarafından imzalanarak öğrenci velisi ile paylaşılır. Bir örneği de öğrenci dosyasına eklenir. 

•  Performans raporunu nasıl oluşturmalıyım?

Modül üzerinde performans raporu hazırlanırken öğrencinin kayıtlı olduğu sınıf düzeyine göre üniteler çer-
çevesinde performans girişi yapılır. Kaydedilen performans girişi çıktı alınarak raporlanır.

•  Performans raporunu BEP/BGP Geliştirme Birimiyle paylaşmam gerekir mi?

BEP/BGP Geliştirme Birimi Üyeleri, hazırladığınız performans raporunu onaylayacağı için raporun birim üye-
leriyle paylaşılması gerekir. 
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