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SUNUŞ 
Geçmişten günümüze gelirken teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık 

kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke 

olmanın ve tüm değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem 

taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam 

standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek 

uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir 

Baş Öğretmen Atatürk’ü örnek alan bizler; Çağa uyum sağlamış, milli ve manevi değerlere sahip 

çıkan çağı yönlendiren öğrenciler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimizin teminatı olan 

öğrencilerimizi daha iyi imkânlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyeti’nin 

çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için idareciler ve öğretmenler olarak özverili bir şekilde 

tüm azmimizle çalışmaktayız. Beşikkaya Ortaokulu  olarak en büyük amacımız yalnızca ilköğretim mezunu 

çocuklar yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı 

aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek nesiller yetiştirmektir.  

 

 

 

Özer YAKIŞIKLI  
Beşikkaya Ortaokulu Okul Müdürü 
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Öğrencilerimize, her alanda ve hayatın her kademesinde başarıya giden yolun iyi bir 

planlamadan ve yapılan planın dikkatlice hayata geçirmenin gerekliliğini bir hayat düsturu 

olduğunu öğretmek ve onların “Strateji Sanatkârı” olmaları, öncelikli gayelerimizden biridir. 

Çünkü biz inanıyoruz ki stratejik ve planlı hareket etmek geleceğimizin en etkili ve ülkemizin, 

muasır medeniyetleri geride bırakan ve lider ülke olma yolunda, en önemli anahtarlarından biri 

olacaktır ve bu anahtar yaşadığımız hâlihazırdaki anın çocuklarının elinde olacaktır. İște bu ön 

kanaat ile çocuklarımızı en iyi biçimde yetiștirmek boynumuzun borcudur düșüncesini 

iliklerimizde en üst seviyede hissetmekteyiz. Bir bașka ifadeyle biz “geleceğimizi” 

planlamaktayız. 

 

 

 

     Nejdet ASLİN 
Beşikkaya Ortaokulu Müdür Yardımcısı 
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GİRİŞ 
 

Stratejik planlama; gerçekte tüm kurumlarda olduğu gibi, okulların da gelecekte 

kendilerini görmek istedikleri noktaya taşımalarına olanak sağlayan dönüşüm ve gelişim 

planlarıdır. Kurumların öz değerlendirmelerini yaparak hedeflerini koyduktan sonra, bu hedeflere 

ulaşmayı mümkün kılacak stratejiler belirlemelerini, ayrıca ölçülebilir ölçütler geliştirerek 

değişimleri izleme ve değerlendirme sürecini ifade eden katılımcı, esnek bir yönetim yaklaşımı 

olan stratejik plan, okulumuzun evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda çağdaş 

toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünü hazırlayabilmesi, okulları arasında ön sıralarda yer 

alabilmesi için gereksinim duyduğu bir araç olarak değerlendirilmelidir.  

Geleceğimizi görmek istediğimiz düzeye tașımak için bir yol haritası olan stratejik plan 

okulumuzun vizyonu olan, “Bilimin ışığında, vereceği eğitim-öğretim ve yapacağı bilimsel 

araștırmalar ile Ülkemizin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanda çağdaș uygarlık düzeyine 

çıkmasına katkıda bulunmak.” hedefimize ulașabilmemiz için büyük önem tașımaktadır. 

  Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime 

hazırlamak, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetmek; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve 

demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak 

haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk  

yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak; Öğrencilerin, ulusal ve evrensel kültür değerlerini 

tanımalarını, benimsemelerini, geliștirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak; 

Kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile 

barıșık, bașkalarıyla iyi ilișkiler kuran, iș birliği içinde çalıșan, hoșgörülü ve paylașmayı bilen, 

dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttașlar olarak yetiştirmek; Kendilerini geliştirmelerine, sosyal, 

kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve 

yaymalarına yardımcı olmak; Bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm 

yolları arama alışkanlığı kazandırmak; Toplumun bir üyesi olarak kișisel sağlığının yanı sıra 

ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yașam 

tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme 

alışkanlığını kazandırmak; Becerilerini ve zihinsel çalıșmalarını birleștirerek çok yönlü 

gelișmelerini sağlamak; Kendilerine güvenen, sistemli düșünebilen, girișimci, teknolojiyi etkili 

biçimde kullanabilen, plânlı çalıșma alıșkanlığına sahip estetik duyguları gelişmiş bireyler olarak 

yetiştirme amacını taşımaktayız. 

Bu planın başarıyla uygulanmasında tüm idari birimlerimiz ile çalışanlarımıza büyük 

görevler düşmektedir. Planın hazırlanmasında emeği geçenlere, planın hazırlanması sürecinde 

katkı sağlayan herkese ve son olarak süreçte en faal biçimde yer alıp yardımlarını esirgemeyen ve 

çalıșmalarımızın koordinasyonunu sağlayan Müdür Yardımcımız Nejdet ASLİN’e ve desteklerini 

her an hissettiğimiz Okul Müdürümüz Sayın Özer YAKIŞIKLI ’ya teşekkürlerimizi sunarız.  

 

                                                                   Beşikkaya Ortaokulu Müdürlüğü 

                                                                       Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 
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Vizyonun Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

5018 sayılı Kanun’da öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik 

planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma programları ve programlarla 

ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu İdarelerinde 

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in (26.05.2006 tarihli ve 26179 

sayılı Resmî Gazete) yayımlanmasını müteakiben Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığının 2013/26 nolu Genelgesi ile ikinci dönem stratejik planlama süreci oluşturulmuştur. 

 

 Hazırlık Programının Oluşturulması 
Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı 

Stratejik Plan Ekip ve Kurulları 

Stratejik Planlama İş Takvimi 

 

 

Durum Analizi 

   Faaliyet  Kurum İçi ve Kurum Dışı Analiz 

Tarihi Mevzuat Alanları ile Paydaş  PEST Analizi 
Gelişim Analizi Sunulan Analizi  GZFT Analizi 

  Hizmetler   Üst Politika BelgeleriAnalizi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 

Performans Göstergelerinin 

Belirlenmesi 
Tedbirlerin Belirlenmesi 

Nihai Stratejik Plan 

 Performans Programı 
Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

 

 İzleme ve Değerlendirme 

Faaliyet Raporu 

 

 

 
Şekil 1: Beşikkaya Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli 

Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi 
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Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan 2013/26 Sayılı Genelge 

ile 2015-2019 stratejik plan çalışmaları başlatılmıştır. Kurumumuzda kurulacak stratejik planla ilgili ekip ve 

iş takvimi belirlenmiştir.  

 İlçe ARGE komisyonuyla iletişim kurularak çalışmalar yürütülmüştür. 

 Ekip üyelerinin belirlenmesinde esas olarak kişilerin etki, etkilenme, bilgi ve ilgileri dikkate 

alınmıştır 

 Kurumun yönetici ve çalışanlarıyla çeşitli aşamalarda toplantılar düzenlenip gerekli 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 

 Okulmuzdan 6 personel ilçemizin açmış olduğu stratejik plan kursuna katılmıştır. 

 Durum analizi aşamasında üst politika belgeleri (9.Kalkınma Planı, 61.Hükümet Programı 

Eylem Planı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı, AB Müktesebatına Uyum Programı,  

Vizyon 2023, Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Eylem Planı MEB 2015 – 2019 Stratejik Planı, 

Ankara MEM 2015– 2019 Stratejik Planı ) gözden geçirilmiştir. 

 Paydaş analizi yapılarak iç ve dış paydaşlarımız değerlendirilmiş, paydaşlar belirlenerek paydaş 

etki matrisi ile önceliklendirme yapılmıştır. Paydaş beklentileri, uyguladığımız anket 

sonuçlarına göre analiz edilerek kurumdan beklentiler tespit edilmiştir. Kurum çalışanlarının 

görüşleri alınarak GZFT analizi yapılmış, çıkan sonuçlar önem derecesine göre 

önceliklendirilmiştir. Personelimizin katıldığı toplantılarda kurumun varoluş nedeni de göz önünde 

bulundurularak görüşleri alınmış Vizyon, Misyon İlke ve Değerler güncellenmiştir. Bu çalışma bize, 

Okulumuzun mevcut durumunu göstermiştir. 

 Durum analizi sonuçlarına göre vizyon, misyon ve değerler oluşturulduktan sonra, belirlenen 

temalar doğrultusunda amaç ve hedefler belirlenmiştir. 

2015-2019 yıllarını kapsayan Altındağ Beşikkaya  Ortaokulu Müdürlüğü Stratejik Planı 3 

Tema, 3 Stratejik Amaç ve 7 Hedeften oluşmaktadır. 
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STRATEJİK PLAN OLUŞUM ŞEMASI 
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taraması

Şekil 2- Stratejik Plan Oluşum Şeması 
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TARİHİ GELİŞİM 

 

 

     1992 yılından önce okulumuz, bugünkü Çocuk Sevenler Derneği İlköğretim okulunun bulunduğu 

alanda hizmet vermekteydi. Daha sonra Çocuk Sevenler Derneği’nin katkılarıyla yeni binası yapılmıştır. 

Adı değiştirilerek Çocuk Sevenler Derneği İlkokulu olmuştur.  

       Mahalledeki nüfus artışı nedeniyle yeni bir okula ihtiyaç duyulup 7752 metrekare arsa üzerine 

bugünkü okulumuz yapılmıştır.   1992 yılında yapımına başlanan okulumuz aynı yılın ekim ayının 

sonunda eğitim öğretime açılmıştır. Adını mahallemizin isminden  ( Beşikkaya ) almıştır.550 metrekare 

kuruluş alanı bulunan okulumuzun 7202 metrekare oyun alanı ve bahçesi vardır. Bu alan içerisine daha 

sonra basketbol, futbol, voleybol sahası, amfi tiyatro ve çocuk parkı paydaşların destekleriyle eklenmiştir. 

18 derslik, 2 atölye, 1 laboratuvar, 1 kütüphane, 4 idari bölüm, 1 kalorifer dairesi birimleriyle hizmete 

girmiştir.  

 

 

Beşikkaya Ortaokulu Müdürlüğüne yüklenen görev ve sorumluluklar ile Müdürlüğümüzün faaliyet 

alanlarını düzenleyen mevzuat incelenerek, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi listesi oluşturulmuştur. 

Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi sonuçları Müdürlüğümüzün faaliyet alanlarının belirlenmesine ve 

misyonumuzun oluşturulmasına katkı sağlamıştır. 

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yasal yetki, görev ve sorumlulukları, başta T.C. 

Anayasası olmak üzere 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK hükümlerine dayanılarak belirlenmiştir. 

A. Yönetim Hizmetleri 

1) 1)Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından 

verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlere karşı 

sorumludur. 

2)  
B.  İnsan Kaynakları Hizmetleri 

1. Sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek. 

2. Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini yapmak. 

3. Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek. 

4.Öğretmen ve diğer personelin hizmetiçi eğitimi için gerekli işlemleri yaparak ilgili makama iletmek. 

  

 

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE 

MEVZUAT ANALİZİ 
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      Tablo 1: Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizi Kaynak: MEB Mevzuatı 

C. Eğitim-Öğretim Hizmetleri 

1.Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel 

nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet 

gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim 

ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve 

öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek,  

2.Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede 

yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını 

izlemek ve koordine etmek, 

3.Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını 

yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek, 

4.Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim 

programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek, 

5.Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim 

kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırlamak, 

6.Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime 

hazırlamak. 

 7.Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, öğrenci üst disiplin 

kurulu hizmetlerini yürütmek. 

 8.Gençlerin ve öğrencilerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları vb. 

amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri yürütmek. 

 9.Okul içi ve okullar arası beden eğitimi ve spor faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek.  

 10.Okul Aile Birliklerinin usulüne uygun olarak çalışmalarını sağlamak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Araştırma-Planlama-İstatistik Hizmetleri 

1. Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artışı ve  ilgisini  tespit 

etmek, bu tespitlere göre okul yapım ve dağılımını planlamak. 

2. Her türlü istatistiki bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili formları 

hazırlamak ve geliştirmek. 

3. Okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumlarını gösteren istatistik ve kartların tutulmasını 

sağlamak. 

4. İlçe genelinde okulların başarı, disiplin vb. durumlarını takip etmek ve değerlendirmek. 

5. Öğrenci ve öğretmenlerin okullar itibariyle dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için gerekli 

araştırmayı yapmak. 

6. Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve planlama yapmak. 
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Dayanaklar 

1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,  

2. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu,  

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  

4. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.  

5. Okul Aile Birliği Yönetmeliği (31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı Resmi Gazete),  

6. MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,  

7. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,  

8. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına ilişkin 

Yönetmelik,  

9. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  

10. Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği,  

11. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği,  

12. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği,  

13. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar (2006/11350), 

,  

14. Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi,  

15.Aylıkla Ödüllendirme YönergesiARALIK (1989/2302)  

16.Kaynaştırma Uygulamaları Genelgesi Zorunlu Eğitim Çağı Dışına Çıkan Özel Eğitim Gerektiren Bireyler 

ile ilgili Genelge,  

17.Okullarda şiddetin Önlenmesi 2006/26 nolu Genelge,  

18.Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu,  

19.Öğretmenlerin il içi isteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu,  

20.Öğretmenlerin iller Arası isteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu,  

21. 25 Şubat  2002 tarih ve 2533 Sayılı MEB TaĢraTeĢkilatı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi 

 

 



10  

 
 

 2015-2019 stratejik plan hazırlık sürecinde kurumumuz faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin 
belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.  
 Buna göre kurumuzun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri şu şekildedir. 

Eğitim ve Öğretim 

 Öğrenciye Yönelik Çalışmalar 

 Velilere Yönelik Çalışmalar 

 Personele Yönelik Çalışmalar 

Yönetim ve Denetim 

 Kayıt Kabul, Devam –Devamsızlık İşlemleri 

 Sınıf Geçme İşlemleri 

 Öğrenci ve Öğrenim Belgesi Düzenleme İşlemleri  

 Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi 

 Mezunlar 

Araştırma, Geliştirme, Proje ve Protokoller 

 Proje ve protokollerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 

 Eğitim ve öğretimin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Öğrenci ve öğretmenlerin değişim ve hareketlilik programlarından yararlanabilmeleri için gerekli iş ve 

işlemlerin yürütülmesi 

 

Fiziki ve Teknolojik Altyapı 

 Okul ve kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin her türlü satım, yapma, yaptırma, bakım, onarım ve 

tadilat işlerini ve bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmalarının yürütülmesi 

 Kurumumuzun taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi 

 Eğitim ve öğretim ortamlarının standartlarının belirlenmesi 

 Eğitim ve öğretim teknolojilerinin öğrenme süreçlerinde etkin kullanılmasına yönelik altyapı 

çalışmalarının yürütülmesi 

Uluslararası İlişkiler 

 Uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle eğitim ve öğretim alanındaki işbirliklerinin yürütülmesi 

 Türk dili ve kültürünün yurt dışında tanıtılması 

Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler 

 Müze ve yayın faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 

 Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi 

 Öğrencilere yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetlerin düzenlenmesi 

 Öğrencilerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere 

katılımlarının sağlanması 

 

 

 

C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN 

HİZMETLER 
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Ölçme Değerlendirme ve Sınav 

 Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarının planlanması, 

uygulanması ve değerlendirilmesi (TEOG) 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlik, 

görevde yükselme ve benzeri sınav hizmetlerinin yürütülmesi 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

 Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterliklerinin belirlenmesi 

 Çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi 

 Norm belirleme, atama, görevlendirme, yer değiştirme, terfi ve benzeri özlük işlemlerinin yürütülmesi 

           Tablo 3: Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetleri                                        Kaynak: Nejdet ASLİN(Mdr Yrd) 

 

 
 

  Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Kurumlar için etkileşimde oldukları 

tarafların görüşlerinin alınması, yararlanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte sürdürülebilir politikalar 

geliştirilebilmesi, tarafların hazırlanan stratejik planı ve buna bağlı olarak gerçekleştirilecek faaliyet ve 

projeleri sahiplenmesi ve kurumun kendini içerden ve dışarıdan nasıl değerlendirildiğine ilişkin bilgi 

alabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Paydaş analizi bu bağlamda planlama sürecinde katılımcılığın 

sağlandığı ve taraflara ulaşılarak görüşlerinin alındığı önemli bir aşamadır. 

  Kurumumuz paydaş analizi çalışmaları kapsamında öncelikle ürün, hizmetler ve faaliyet alanlarından 

yola çıkılarak paydaş listesi hazırlanmıştır. Söz konusu listenin hazırlanmasında temel olarak kurumun 

mevzuatı, teşkilat şeması, gerçekleştirilen çalıştay sonuçları, Bakanlık hizmet envanteri, standart dosya planı 

ile yasal yükümlülüklere bağlı olarak belirlenen faaliyet alanları ve Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik 

Planından yararlanılmıştır. 

  Etki/önem matrisi kullanılarak paydaş önceliklendirilmesi yapılmış ve buna bağlı olarak görüş ve 

önerilerinin alınması gerektiği düşünülen nihai paydaş listesi oluşturulmuştur. Önceliğe alınan paydaşların 

özelliğine göre görüş alma yöntemi, zamanlaması, görüş alacak ve raporlayacak kişilerin belirlenmesi ile 

ölçme araçlarının geliştirilmesi aşamaları tamamlanmıştır.Anket uygulamasının yanı sıra gerçekleştirilen 

toplantı ve çalıştaylar ile de paydaşların görüş ve önerileri alınarak raporlanmıştır.  

  Paydaş analizi sürecinde anket uygulaması, toplantı ve çalıştay sonuçları değerlendirilerek elde edilen 

görüş ve öneriler sorun alanları, kurum içi ve çevre analizleri, GZFT analizi ile geleceğe yönelim bölümünün 

hedef ve tedbirlerine yansıtılmıştır. Analiz sonuçlarına ilişkin detaylı bilgilere hazırlanan Paydaş Analizi ve 

Durum Analizi Raporlarında yer verilmiştir. 

 

D. PAYDAŞ ANALİZİ 
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                      Tablo 3: Paydaş Analizi                                 Kaynak: Özer YAKIŞIKLI(Müdür) 
 
 

 

PAYDAŞLAR 

 İç
 P

a
y

d
a
ş 

D
ış

 P
a

y
d

a
ş 

Y
a

ra
rl

a
n

ıc
ı 

(M
ü

şt
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i)
 

 

 

Neden Paydaş? Ö
n

ce
li

ğ
i 

MilliEğitimBakanlığı  x - Bağlı olduğumuz merkezi idare 1 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü  x - Bağlı bulunduğumuz idare 1 

İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

x - Bağlı bulunduğumuz idare 1 

Okul Çalışanları  

x 

- x 

Amaç ve hedeflerimize ulaşmak 

işbirliği yapacağımız kurumlar 

1 

Öğrenciler x  x Hizmet ürettikleri için 1 

Öğrenci Velileri  x x Hizmetten yararlandıkları için 2 

Okul Aile Birliği x   İşbirliği 1 

Yerel Yönetimler - x x İşbirliği sayesinde tedarik sağlayan 2 

Orta Öğretim Kurumları - x x İşbirliği yaptığımız kurumlar 2 

Sivil ToplumKuruluşları - x x İşbirliği yaptığımız kurumlar 2 

Hayırseverler  x x İşbirliği yaptığımız kurumlar 2 
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PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER 
 

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumu doğrudan 

ya da dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlar tanımlanmıştır. Kurum içi 

paydaş kimliğini aynı kurumda çalışan birim ya da kişiler oluşturmuştur. 

Paydaş analizi aşağıda belirtilen taraflar dikkate alınarak yapılmıştır. 

- Çalışanlar (Kurum mensupları) , 

- Paydaşlar/hizmetten yararlananlar (Hizmetten faydalananlar) , 

- Stratejik ortaklar (Zorunlu olmayan karşılıklı yarara dayalı ilişki), 

- Temel ortaklar (Mevzuatla belirlenmiş idari bağı olanlar), 

- İşbirliği içinde olduğumuz kuruluşlar (Ürünü ya da hizmeti üreten kuruluş) 

Beşikkaya Ortaokulu  Müdürlüğü’nün faaliyetlerimizi ölçmek üzere,  çalışan, öğrenci ve 

velilerimize yönelik iç paydaş anketi uygulanmıştır.Kurumumuzda 140 öğreci ,140 veli ve 48 

çalışanın iç paydaş anketine katılımı sağlanmıştır. 

Hangi faaliyetlerimiz ve hizmetlerimizin memnuniyet düzeyi, Olumlu ve olumsuz yönlerimiz, 

geliştirmemiz gereken yönlerimiz, Beşikkaya Ortaokulu  Müdürlüğü'nden beklentiler, son 5 yıl 

içerisinde Beşikkaya Ortaokulu  Müdürlüğü'müzün yaptığı başarılı çalışmalar ve başaramadığımız 

çalışmalar ile ilgili sorular sorulmuş, alınan görüşler GZFT analizi içerisinde yer almış, ayrıca 

misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimizin belirlenmesinde kullanılmıştır. 

 

 

 

 

KURUM İÇİ ANALİZ 
 

A. ORGANİZASYON YAPISI 
 
 
  Bakanlık teşkilat yapısı ve birimlerin görevleri 14.9.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 

düzenlenmektedir. Buna göre Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarından oluşmaktadır.  

 

E. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZ 



 

 

 

BEŞİKKAYA ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Şekil 2: Kurum İçi Analiz

KURUM İÇİ ANALİZ 

ÖRGÜTSEL YAPI 

OKUL MÜDÜRÜ 
Özer YAKIŞIKLI 

REHBERLİK 
SERVİSİ 

Olcay Pınar TOPRAK 

OKUL AİLE BİRLİĞİ 
Mualla KİRAZ 

DESTEK PERSONELİ 
Mualla KİRAZ 
Hakan ÇİMEN 
Güneş MANAS 
Özlem ÖZÇİRİŞ 

 

ÖĞRENCİ MECLİSİ 
Murat KÖROĞLU(Md Yrd) 

Burçin TEMEL(Öğrt) 
İbrahim UÇAKÇI(Öğrenci) 

OKUL MÜDÜRÜ 
YARDIMCILARI 
Nejdet ASLİN 

Murat KÖROĞLU 
Gaye ŞAHİN 

ZÜMRE BAŞKANI KURULU 
Mehmet ATASOY 

 

ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI 
DEĞERLENDİRME KURULU 

Murat KÖROĞLU 
Neşe DÜZÇAY DURGUT 

Mehmet ATASOY 
Fatma BAYRAKÇI 

 

SOSYAL KULÜPLER 
Gaye ŞAHİN 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ 
İbrahim UÇAKÇI 

ŞUBE ÖĞREMENLER 
KURULU 

Murat KÖROĞLU 
Gaye ŞAHİN 
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B.İNSAN KAYNAKLARI 
 

Okulumuz teşkilatı 2015 verilerine göre kurumumuz  1 Müdür, 3 Müdür Yardımcısı, 48 kadrolu  Öğretmen 14 

ücretli olmak üzere toplam 62 öğretmen ile eğitim öğretim hizmetine devam etmektedir. Ayrıca kurumumuzda 

yardımcı personel olarak 1 kadrolu 2 tane sözleşmeli olmak üzere 3 adet hizmetli 1 tane memur destek hizmetlerinde 

çalıştırılmaktadır. 

Okulumuz genç, dinamik ve tecrübeli öğretmen kadrosu ile içinde bulunduğu  çevrenin en başarılı okulunu 

yaratma çabası içerisinde olup  1327 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.  

  Millî Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 852.066’sı eğitim ve 

öğretim hizmetleri sınıfında olmak üzere toplam 929.921 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

 
KURUM ÇALIŞANLARININ EĞİTİM DURUMU VE DAĞILIMI 

 

Öğrenim Durumu 
Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 

Sayı Oran 

Doktora 0 %0 

Yüksek Lisans (Tezli) 1 %2,08 

Yüksek Lisans (Tezsiz) 2 %4,16 

Lisans 43 %89,58 

Ön Lisans 0 %0 

Enstitü 0 %0 

Lise 1 %2,08 

İlköğretim 0 %0 

İlkokul 1 %2,08 

Genel Toplam 48 %100 

Tablo 5: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı  Kaynak:(MEBBİS) 

 

 

2014 17 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 + TOPLAM 

Sayı 13 27 6 2 0 48 

Oran %27,08 %56,25 %12,5 %4,16 %0 %100 

Tablo 6: Okul Personelinin Yaş Dağılımı                              Kaynak:(MEBBİS) 
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UNVAN ADI NORM KADRO MEVCUT 

OKUL MÜDÜRÜ 1 1 

MÜDÜR YARDIMCISI 3 2 

BILIŞIM TEKNOLOJILERI 2 1 

DIN KÜLT. VE AHL.BIL. 6 1 

FEN BILIMLERI/FEN VE TEKNOLOJI 8 7 

İNGILIZCE 8 4 

İLKÖĞRETIM MATEMATIK ÖĞR. 10 4 

MÜZIK 2 2 

TÜRKÇE 10 8 

BEDEN EĞITIMI 5 2 

SOSYAL BILGILER 4 3 

TEKNOLOJI VE TASARIM 3 6 

GÖRSEL SANATLAR 2 2 

REHBERLIK 3 1 

ÖZEL EĞİTİM 2 0 

V.H.K.İ. 1 1 

 

 

Tablo 4: Beşikkaya Ortaokulu Müdürlüğü’nün personel durumu                            Kaynak: Nejdet ASLİN  

 

 

C. TEKNOLOJİK ALT YAPI 

Bilişim teknolojileri hızlı biçimde gelişmekte ve değişmektedir.Teknoloji alanındaki sürekli değişim ve 

yenilenme teknolojik altyapının maliyetlerini arttırmaktadır.Bu durum teknolojik eksikliklerin giderilmesi ve 

güncel teknolojiyi kullanabilme düzeyinin yukarılara taşınmasını zorlaştıran bir neden olarak karşımıza 

çıkmaktadır.Bu sebeple bilişim teknolojilerine uyum sağlamayı kolaylaştıracak politika ve stratejilere ihtiyaç 

duyulmaktadır.İlimizde bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve hizmete sunulması her zaman için öncelikli bir 

gereksinim olmuştur. 

Okulumuz öğrenci kayıt, öğrenci belgesi, öğrenim belgesi, öğrenci nakil işlemleri, tasdikname belgesi, personel 

nakli, personel özlük dosyaları, her türlü sınav başvuru ve sonuç bildirimi, yazılı iletişim, seminer ve kurs başvuruları,  

temrinlik ihtiyacı, kitap ihtiyacı, her türlü eğitim aracı ve donatımının envanterinin çıkarılması ve ihtiyaçlarının 

belirtilmesi vb. alanlardaki iş ve işlemlerin geçekleştirilmesinde teknolojiden üst düzeyde yararlanılmaktadır. 

Okulumuzda bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmak amacıyla bütün alan ve birimlerimizde 

internet bağlantılı bilgisayar ağı bulunmaktadır.  

İlçemizde 1 bilişim teknolojisi sınıfı bulunmaktadır. (Tablo:7) 
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BİLGİSAYAR LABORATUVARI/BT SINIFI BİLGİLERİ (2014) 

 

BT SINIFI 

SAYISI 
OGRENCI_PC PROJEKSIYON YAZICI TARAYICI 

ELEKTRONIK 

TAHTA 

1 22 1 1 0 1 

                                        Tablo:7 Bilgisayar Labaratuvarı/ BT sınıfı teknolojik kaynakları Kaynak: Nejdet ASLİN(Müdür Yardımcısı) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Tablo 7: Okulun Teknolojik Altyapısı  Kaynak: Özer YAKIŞIKLI (Müdür)

Araç-Gereçler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 İhtiyaç 

 

 

 

 

 

Bilgisayar 

 

 

 

 

 

27 

4laptop 

30 

Yazıcı 5 10 

Tarayıcı 0 5 

Projeksiyon 11 20 

Televizyon 2 5 

İnternet bağlantısı 1 1 

Fen Laboratuarı 1 - 

Bilgisayar Laboratuvar 1 - 

Fax 1 - 

Fotokopi makinası 2 2 

Kamera  0 2 

Okul/kurumun İnternet sitesi 1 - 

Jeneratör 0 1 

Optik Okuyucu 0 1 
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D. MALİ KAYNAKLAR 
5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve malî saydamlık ilkeleri ön plana 

çıkarılmıştır. Bu yeni Kanun içerisine stratejik yönetim ve performans yönetimi de dâhil edilerek kamu 

idarelerindeki yönetim kalitesinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun bir yapıya 

kavuşturulması sağlanmıştır. 

Okul  Müdürlüğünün finansman kaynakları Tablo 9’da verilmiştir. 

 
 

GELİRLER-2014 
FİNANSMAN KAYNAKLARI 

1-GENEL BÜTÇE                      =26236,9 

2-KANTİN KİRASI                     =8577 

3-BAHÇE KULLANIM KİRASI   =100 

4-BAĞIŞLAR                              =7464,25 

5-KERMES                                 =10095,65 

                             Tablo 8: Okulumuzun Gelirleri       Kaynak: Murat KÖROĞLU(Mdr Yrd) 
 

OKUL KAYNAK TABLOSU 

Kaynaklar 2013 2014 

Kantin Kira 8384 8577 

Bahçe Kullanım Kira - 100 

Okul aile Birliği 35531,35 7464,25 

KERMES - 10095,65 

TOPLAM 43915,35 26236,9 

                    Tablo 9: Okulumuzun Mali Kaynakları                     Kaynak: Murat KÖROĞLU(Mdr Yrd) 
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OKUL GELİR-GİDER TABLOSU 

YILLAR 2014 

HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER 

YARDIMCI PERSONEL (VERGİ – SİGORTA MAAŞ) - - 

OKUL TADİLATI - 11832,56 

KIRTASİYE - 543 

TELEFON - 624 

TEMİZLİK - 3627,02 

SOSYAL FAALİYETLER - 507,5 

BİLGİSAYAR ALIMI ve EKİPMANLARI - - 

OKUL TABELA ve AFİŞLERİ - - 

DİĞER HARCAMALAR - 835,57 

TOPLAM 26236,9 17969,65 

KASADA 8267,25  

Tablo 10: Okulumuzun Gelir-Gider Tablosu    Kaynak: Murat KÖROĞLU(Mdr Yrd) 

E. KURUM KÜLTÜRÜ 

Hizmet içi eğitim faaliyetleri, çalışanların ve yöneticilerin gelişimini sağlayan önemli bir  araç 

olduğu için, yerel hizmet içi faaliyet çeşitliliği her geçen yıl artmaktadır. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine 

katılımcı sayısı yıllara göre değişiklik göstermektedir. Hizmet içi eğitimler sayesinde çalışanların 

becerileri gelişmekte ve yeni fikirler paylaşılmaktadır 

Kurumumuz güçlü bir misyona, bu misyonu destekleyen ve tüm çalışanların paylaştığı ortak 

değerlere, bu değerleri temsil eden kişilere, kurum kültürünü yaşatan ve pekiştiren yöneticilere ve çalışanlara 

sahiptir. 

 

Yıllara Göre Yapılan Toplantılar; 

 
Müdürlüğümüz çalışanlarını toplantılar aracılığıyla Türk milli eğitiminin Okul Müdürlüğümüz  

genel hedeflerine yönlendirmektedir. 

Seminer ve  Toplantılar; 

 

Motivasyonu artırıcı toplantılar, her eğitim-öğretim yılı ve ikinci dönem başında, değerlendirme 

toplantıları ise birinci dönem ve yılsonunda okul müdürü, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin katılımı 

ile yapılmaktadır. Ayrıca Motivasyonu artırıcı toplantılar eğitim-öğretim yılı içerisinde gerkli görüldüğü 

zamanlarda yapılmaktadır. 



20  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KURUM DIŞI ANALİZ 

 Kurumumuz  Ankara ili Altındağ ilçesi Hüseyin Gazi Semti’nde bulunmaktadır.  

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş zamanından bu yana başkent olan Ankara ilinin 25 ilçesi vardır. 

18 merkez ilçe arasında yer alan Altındağ ilçemiz Ankara’nın kuzeydoğusunda bulunur.  İlçemizin 38 

mahallesinden biri olan Beşikkaya Mahallesi okulumuzun bulunduğu ve adını aldığı mahalledir.   

  

 

 

 

 

KURUM KÜLTÜRÜ TOPLANTILARI 

SEMİNER VE 

TOPLANTININ ADI 

 

KATILIMCILAR 

YILLARA GÖRE 

TOPLANTI SAYISI 

2011 2012 2013 2014 

Öğretmenler Kurulu  Öğretmenler - - 3 3 

Şube Öğretmenler Kurulu Öğretmenler 
- - 

3 3 

Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu 5,6,7 ve 8. Sınıf Öğremen 

Temsilcileri 

Okul Öğrenci Temsilcisi 

Okul Aile Birliği Temsilcisi 

- - 4 4 

Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme 

Kurulu 

Öğretmenler 

Okul Aile Birliği 

Başkanı 

- - 8 8 

Zümre Öğretmenler Kurulu Öğretmenler 

 

  3 3 

Veli Toplantıları Okul Müdürü 

Öğretmenler 

Veliler 

Okul Aile Birliği    

Başkanı 

 

  2 2 

Okul Aile Birliği Toplantıları Okul Müdürü 

Öğretmenler 

Veliler 

Okul Aile Birliği    

Başkanı 

 

  2 2 

Bilgilendirme Toplantıları Okul Müdürü 

Müdür Yardımcıları 

Öğretmenler 

 

  10 15 

Psiko-Sosyal Müdahale Hizmetleri Okul Müdürü 

Müdür Yardımcıları 

Öğretmenler 

Rehber Öğretmen 

Veli ve Öğrenci 

Temsilcisi 

 

  2 5 

RİTA(Okul Risk Takip Komisyonu) Okul Müdürü 

Müdür Yardımcıları 

Öğretmenler 

Rehber Öğretmen 

Öğrenci Temsilcisi 

 

  2 4 

Stratejik Planlama Ekibi Okul Müdürü 

Müdür Yardımcıları 

Görevli Öğretmenler 

 

  5 8 

 Tablo 12-b: Kurum Kültürü Toplantıları Kaynak: Okul Müdürü 
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 Beşikkaya mahallesi Ankara içi ve çevre illerden sürekli göç aldığı için nüfus yapısı bakımından 

kozmopolit bir yapıya sahiptir. Göç sonucu ilçemize gelen bireylerin ekonomik düzeyleri ve eğitim 

seviyelerinin düşük olduğu görülmektedir. Bu durum adres sitemine dayalı olarak içinde bulunduğu 

mahalleden öğrenci alan okulumuz için eğitim öğretim kalitesi açısından dezavantajlı bir durum ortaya 

koymaktadır.  Ayrıca işsizlik oranının yüksek olmasına eğitim seviyesinin düşüklüğü de eklenince okul 

çevresi güvenliğini tehdit eden kişi ve unsur oluşmaktadır.   Bu durumda  eğitim ve öğretimin düzenini 

ve devamlılığını olumsuz yönde etkilemektedir.  Veli profilinin eğitim seviyesinin yanı sıra birçok 

velimizin eğitime yeterince önem vermemesi veya eğitim konusunda çocuklarına nasıl yardımcı 

olacağını bilmemesi sebebiyle okul başarı ortalamamız Ankara İl ortalamasının altındadır. 

Eğitim öğretim kalitesini olumsuz etkileyen yukarıdaki kişi ve unsurlar olmasına rağmen son 

yıllarda veli eğitimi ve okulda verilen eğitime yardımcı olabilecek kurum ve kuruluşların etkin olarak 

işlevlerini yerine getirdiği görülmektedir. Örneğin velilerimize el becerisi, mesleki eğitim ve kendisi ile 

çocuğu için eğitimin kalitesinin önemini aşılayabilen eğitim merkezleri ( Kültür Merkezleri) hizmete 

girmiştir. Özellikle ailenin temel taşını oluşturan ve çocuklarıyla yani öğrencilerimizle birebir ilgilenen 

annelerin eğitimi bizim örgün eğitim sistemimiz içinde çok yararlı bir faaliyettir. Bunun yanında 

çocukların akademik başarılarına katkı sağlayacak kursların verildiği etüt merkezleri ve gençlik 

merkezleri hizmete sunulmuştur.  Öğrencilerimizin sportif faaliyetlere katılabileceği kurs merkezleri ve 

spor tesisleri de eğitim öğretim kalitesi yeni yeni yansımaya başlamıştır. 

 

ÜST POLİTİKA BELGELERİ 

Başta 10. Kalkınma Planı olmak üzere üst politika belgelerindeki eğitim hedefleri, MEB, Ankara İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planları ile Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 

Stratejik Planı'ndaki stratejik amaç ve hedefler birbiri ile karşılaştırılarak uyumlu hale getirilmiştir. Altındağ 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik plan hedefleri, üst politika belgelerindeki hedeflerin 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde oluşturulmuştur. 

1. MEB Stratejik Planı 

2. Ankara MEM Stratejik Planı 

3. Altındağ Belediyesi Stratejik Planı 

4. Ankara Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 

5. Milli Eğitim Kalite Çerçevesi 

6. Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi 

7. Altındağ İlçe MEM Stratejik Planı 

8. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

9. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu
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F: GZFT (SWOT) ANALİZİ 
Kurumumuz ; SWOT analizi çalışmasında farklı alanlardan paydaşlar bir araya gelmiştir takım yaklaşımıve 

beyin fırtınası yöntemiyle; farklı gözlemlere dayalı öznel bilgiler anlamlı bir halde düzenlenmiştir. Ekonomik, 

politik, sosyal,  teknolojik konularda önceliklendirme yapılarak paydaşların görüşleri alınarak oluşturmuştur. 

Güçlü yönlerimiz kurumumuzun  hedeflere ulaşabilmesi için avantaj sağlayacak nitelikleri, zayıf yönlerimiz 

ise kurumumuz için dezavantaj oluşturacak nitelikleri göstermektedir. Zayıf ve güçlü yönlerimiz kurumumuzun iç 

faktörleridir. Kurumumuza yönelik fırsatlar ve tehditler dış faktörlerdir. PEST analizi sonuçları GZFT analizinin 

ilgili bölümlerinde veri olarak kullanılmıştır. 

Beşikkaya Ortaokulu  SWOT analizi, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik plan temel 

yapısında belirlenen ve Kurumumuz  GZFT analizinde görülen erişim, kalite, kapasite temalarıyla ilişkilendirilmiş 

ve çalışanları ile yapılan genel değerlendirmedeki oylama sonuçlarına göre öncelik sırası dikkate alınarak  

aşağıdaki  gruplandırma yapılmıştır. 

Güçlü  Yönler 

Eğitim ve Öğretime 

Erişim 

Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Okul rehberlik servisinin 

etkin çalışması 

2. Özel alt sınıfının olması 

3. Oniki yıllık kademeli 

zorunlu eğitim 

4. Ulusal ve uluslararası  
projelerin kabulü ve 
uygulanıyor olması  

5. Eğitimde teknoloji 

kullanımının artmasına 

yönelik büyük ölçekli 

projeler yönetilmesi  

6. Çeşitli alanlarda sportif ve 

kültürel faaliyetlerin 

yapılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Okulun rehberlik servisinin 

etkin çalışması 

2. Çeşitli alanlarda sportif ve 

kültürel faaliyetlerin 

yapılması 
1.  

1. 1. Öğretmenlerimizin genç ve dinamik olması 
2. Öğretmenlerimizin mesleki yeterliliğe 

,yeniliğe ve değişime açık olmaları 

3. Okul yöneticileri ve çalışanları okul içi 

değişime destek olması 

4. Çalışanlar arası sosyal ilişkilerin güçlü olması 

5. Personeller arası iletişimin 
koordinasyonunun iyi, gönüllü, özverili ve 
istekli çalışmaları 

6. Okulun kamera siteminin olması 
7. Okul Aile Birliğinin duyarlı ve çalışkan olması 
8. Sınıf içi pano ve dolapların yeterli olması 
9. Okul kantininin bulunması 
10. Müzik ,B.T sınıfı, Fen ve teknoloji, Teknoloji 

tasarım sınıflarının olması 

11. Okul kamera sisteminin olması 

12. Engelli tuvaletinin bulunması 

13. Okul rehberlik servisinin etkin çalışması 

14. Çeşitli alanlarda sportif ve kültürel 

faaliyetlerin yapılması 

15. Kurum içerisinde spor alanlarının bulunması 
16. Çok amaçlı salonun bulunması 
17. Kurum işleyişinde paydaşların görüş ve 

önerilerinin dikkate alınması 
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Eğitim ve Öğretime Erişim 
Zayıf Yönler 

Eğitim ve Öğretimde Kalite 
 

Kurumsal Kapasite 

1. 1.Disiplin ve devamsızlık 

probleminin yaşanması 

2.  

3. 1. Disiplin ve devamsızlık 

probleminin yaşanması 

4. 2. Velinin eğitim seviyesinin ve 

sosyo-ekonomik düzeyinin düşük 

olması 

5. 3. Velilerin öğrenci başarısızlığı 

durumunda ne yapacaklarını 

bilmemeleri 

6. 4. TEOG daki başarı düşüklüğü 

7. 5. Öğrenci başarı motivasyonunun 

düşük olması 

8. 6. Öğrencilerin ödüllendirilmesi 

konusunda eksik kalınması 

9. 7. Öğretmenler arasında disiplin 

yönünden anlayış farkının bulunması 

10. 8. Öğretmen başına düşen öğrenci 

sayısının istenen seviyenin üstünde 

olması 

11. 9.Öğrencilerimizde okuma 

alışkanlığının düşük olması 

12.  

13. 1. İkili eğitim sebebiyle giriş ve çıkış saatlerinde 

sorunlar yaşanması 

14. 2. Okulda güvenliğini sağlayacak bir personelin 

olmaması 

15. 3. Kapalı spor salonunun olmaması 

16. 4. Seçmeli derslerdeki öğretmen eksikliği 
17. 5. Yangın merdiveninin olmaması 
18. 6. Yardımcı personelin yetersiz olması  

19. 7. Rehber öğretmen sayısının yetersiz olması 

20. 8. Okul binasının eski olması 

21. 9. 5.ve 6. Sınıflar ile 7. ve 8. Sınıfların sınıfları ortak 

kullanmaları  

22. 10. Okulun finansman kaynaklarının zayıf olması 

23. 11. Hizmet içi eğitim kurslarına katılımının istenen 

düzeyde olmaması 

24. 12. Geçmiş yıllara ait veri bilgi ve belgelere 

ulaşılmasını sağlayacak bir arşivleme sisteminin 

bulunmaması 

25. 13. Teknolojik alt yapı eksikliği 

26.  

                                                                                                    Fırsatlar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 1.Ana ulaşım merkezlerine yakın 

olması 

 

1.Okulun kültür merkezine yakın 

olması 

2.Eğitimli ve ilgili velilerin artması 

3.Gelişen teknolojilerin eğitimde  

kullanabilirliğinin artması(fatih 

projesi) 

1.  

1. Okul yöneticileri ve çalışanları okul içindeki 

değişime destek olması 

2. Okulun kültür merkezine yakın olması 

3. Eğitimli ve ilgili velilerin artması 

4. Ana ulaşım merkezlerine yakın olması  

5. Gelişen teknolojilerin eğitimde  

kullanabilirliğinin artması(fatih projesi) 

6. Hayırseverlerin eğim ve öğretime finansman 

desteğinin sağlaması 

 
                                                                                       Tehditler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. 1. Okulun yeni gelişen 

gelişmekte olan bir 

bölgede olması 

2. Mahallede çok sayıda 

devam etmekte olan  

inşaat alanlarının olması 

1.  

1. Okulun yeni gelişen 

gelişmekte olan bir bölgede 

olması 

2. Göç sebebiyle öğrenci 

naklinin çok fazla olması 

3. Madde bağımlılarının okul 

yakın çevresinde olması 

4. Çevredeki olumsuz 

faktörlerin eğitim öğretime 

etkisi 

5. Paydaşlarımızın sanatsal ve 

kültürel faaliyetlere erişim 

ve kullanımının yetersiz 

olması eğitime etkisi 

1. Göç sebebiyle öğrenci naklinin çok fazla olması 

2. Yöneticilerin görevde kalma süresinin kısa olması 

3. Ücretli öğretmenlerin çalıştırılıyor olması 

4. Yerel yönetimler tarafından kurumumuza maddi 

açıdan desteğinin yetersiz olması 
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Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin gelişim ve sorun alanları 
tespit edilmiştir.Belirlenen gelişim ve sorun alanları üç tema altında gruplandırılarak plan mimarisinin 
oluşturulmasında temel alınmıştır. 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Okul öncesi eğitimde okullaşma 

2. Ortaöğretimde okullaşma 

3. İlköğretimde devamsızlık 

4. Ortaöğretimde devamsızlık  

5. Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına 
çıkan öğrenciler 

6. Zorunlu eğitimden erken ayrılma 

7. Öğrenci bursları 

8. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş 

9. Bazı okul türlerine yönelik olumsuz 
algı 

10. Öğrencilere yönelik oryantasyon 

faaliyetleri 

11. Yükseköğretime katılım 

12. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

13. Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı 

14. Açık öğretim okullarındaki kaydı 
donuk öğrenciler 

15. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin 
uygun eğitime erişimi 

16. Kız çocukları başta olmak üzere özel 
politika gerektiren grupların eğitime 

erişimi 

17. Özel öğretimin payı 

18. Özel öğretim okullarının doluluk 
oranı 

19. Yurt dışındaki vatandaşların eğitime 
erişimi 

1. Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetler 

2. Okuma kültürü  

3. Örgün ve yaygın eğitimi destekleme 
ve yetiştirme kurslar 

4. Öğretmenlere yönelik hizmet içi 

eğitimler 
5. Öğretmen yeterlilikleri 

6. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle 

uyumlu öğretim programı  
7. Öğretim programı geliştirme süreci 

8. Öğretim programlarının etki analizi 

9. Haftalık ders çizelgeleri  
10. Elektronik ders içerikleri 

11. Eğitimde ve öğretim süreçlerinde 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanımı 

12. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza 

yönelik hazırlanan eğitim ve öğretim 
materyalleri 

13. Üstün yetenekli öğrencilere yönelik 

eğitim öğretim hizmetleri 
14. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere 

sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri 

15. Okul sağlığı ve hijyen  
16. Okul güvenliği 

17. Zararlı alışkanlıklar  

18. Açık öğretim sisteminin niteliği 

19. Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik 

hizmetleri 

20. Hayat boyu rehberlik hizmeti 
21. Temel dersler önceliğinde ulusal ve 

uluslararası sınavlarda öğrenci başarı 

durumu 
22. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş 

sistemi 

23. Ortaöğretimden yükseköğretime geçiş 
sistemi 

24. Sınav odaklı sistem ve öğrencilerin 

sınav kaygısı 
25. Eğitsel değerlendirme ve tanılama 

26. Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve  

27. ve işgücü piyasasının taleplerine 
uyumu 

işgücü piyasasının taleplerine uyumu 

28. Mesleki ve teknik eğitimde ARGE  
29. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin 

özel alan yeterlikleri 
30. İşyeri beceri eğitimi ve staj 

uygulamaları 

31. Önceki öğrenmelerin 
belgelendirilmesi 

32. Hayat boyu öğrenme kapsamında 

sunulan kursların çeşitliliği ve niteliği  
33. Mesleki eğitimde alan dal seçimi 

34. Akreditasyon 

35. Yabancı dil yeterliliği 
36. Uluslararası hareketlilik 

programlarına katılım 

 
 

1. İnsan kaynakları planlaması ve istihdamı 
2. Öğretmen istihdam stratejileri 

3. Çalışanların ödüllendirilmesi ve motivasyon 

4. İnsan kaynağının genel ve mesleki yeterliklerinin 
geliştirilmesi 

5. Öğretmenlik mesleği adaylık eğitimi süreci 

6. Hizmetçi eğitim kalitesi 
7. Uzaktan hizmet içi eğitim uygulamaları 

8. Çalışanların yabancı dil becerileri 

9. Okul ve kurumların bütçeleme süreçlerindeki 
yetki ve sorumlulukları 

10. Ödenek dağıtım kriterleri  

11. Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 
12. Alternatif finansman kaynaklarının artırılması 

13. Uluslararası fonların etkin kullanımı 

14. Okul-Aile birlikleri 
15. Çalışma ortamı ve koşulları 

16. Okul ve kurumların fiziki kapasitesi 

17. Okul pansiyonları  
18. Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve 

sportif faaliyet alanlarının yetersizliği 

19. Eğitim, çalışma, konaklama ve sosyal hizmet 
ortamlarının kalitesi 

20. İkili eğitim ve kalabalık sınıflar 

21. Birleştirilmiş sınıf uygulaması 
22. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere uygun 

eğitim ve öğretim ortamları  

23. Özel eğitim okullarının yaygın olmaması 

24. Eğitim yapılarının depreme dayanıklılığı 

25. Kamulaştırma, satın alma, kiralama, arsa temini 

vb. süreçler 
26. Donatım eksikliği 

27. Teknolojik altyapı eksikliği 

28. İş ve işlemlerin gecikmesinden kaynaklanan kamu 
zararı  

29. Mevzuatın sık değişimi 

30. Stratejik yönetim ve planlama anlayışı 
31. İş sağlığı ve güvenliği  

32. İç kontrol sistemi 

33. İş süreçleri ve görev tanımlarının net olmaması 
34. Yetki devri 

35. Bürokrasinin azaltılması 

36. Projelerin etkililiği ve proje çıktıların 
sürdürülebilirliği 

37. Denetim anlayışından rehberlik anlayışına 

geçilemediği algısı 
38. Denetim hizmetlerine ilişkin yetki karmaşası 

39. İç denetimin merkez ve taşra teşkilatında 
anlaşılırlık ve farkındalık düzeyi 

40. Bütünsel bir izleme-değerlendirme sistemi 

41. Ulusal ve uluslararası kurum kuruluşlarla işbirliği 
42. AB eğitim ve öğretim müktesebatına uyum 

43. Siyasi ve sendikal yapının eğitim üzerindeki etkisi 

44. Kurumsal aidiyet 
45. Bakanlık iç ve dış paydaşları ile etkin ve sürekli 

iletişim 

46. Basın ve yayın faaliyetleri 
47. Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu; mobil 

uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması 

48. Elektronik ağ ortamlarının etkinliği 
49. Arşiv yönetiminin yetersizliği 

50. İstatistik ve bilgi temini 

F.GELİŞİM VE SORUN ALANLARI 
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 Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın temel mimarisi yasal yükümlülükler ve 

mevzuat analizi, üst politika belgeleri, literatür taraması, GZFT analizi ve eğitim sisteminin gelişim ve 

sorun alanları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün geleceğe 

yönelim bölümü bu mimari çerçevesinde yapılandırılmıştır. 

 

1. Eğitim ve Öğretime Erişim 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama 

1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 

1.1.3. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

1.1.4. Özel eğitime erişim ve tamamlama 

1.1.5. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi 

1.1.6. Özel öğretimin payı 

2. Eğitim ve Öğretimde Kalite 

2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1. Öğrenci 

2.1.2. Öğretmen 

2.1.3. Öğretim programları ve materyalleri 

2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 

2.1.5. Rehberlik 

2.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

2.1.7. Okul türleri ve programlar arası geçişler 

2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi 

2.2.1. Sektörle iş birliği 

2.2.2. Önceki öğrenmelerin tanınması 

2.2.3. Hayata ve istihdama hazırlama 

2.2.4. Mesleki rehberlik 

2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

2.3.1. Yabancı dil yeterliliği 

2.3.2. Uluslararası hareketlilik 

 
3. Kurumsal Kapasite 

3.1. Beşeri Altyapı 

3.1.1. İnsan kaynakları planlaması 

3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi 

3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.2. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyapı 

3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

3.2.2. Okul bazlı bütçeleme 

3.2.3. Eğitim tesisleri ve altyapı 

3.2.4. Donatım 

G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 
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3.3. Yönetim ve Organizasyon 

3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması 

3.3.1.2. İş analizleri ve iş tanımları 

3.3.1.3. Mevzuatın güncellenmesi 

3.3.2. İzleme ve değerlendirme 

3.3.3. Avrupa Birliğine uyum ve uluslararasılaşma 

3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim 

3.3.4.1. Çoğulculuk 

3.3.4.2. Katılımcılık 

3.3.4.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

3.3.5. Kurumsal iletişim 

3.3.6. Bilgi Yönetimi 

3.3.6.1. Bakanlık hizmetlerinin e-Devlet aracılığıyla sunumu 

3.3.6.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

3.3.6.3. Veri toplama ve analiz 

3.3.6.4. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı
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III. BÖLÜM 

GELECEĞE YÖNELİM 

      ALTINDAĞ KAYMAKAMLIĞI  
        BEŞİKKAYA ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 
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A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Öğrencilerimizi; 
Türk Milli Eğitimi’nin 

Temel Esaslarına Bağlı Kalarak Eğitimin 
Sevgiden Geçtiğini Bilen Personelimizle 
Bilgiye Ulaşan, Ulaştığı Bilgiyi Kullanan, 

Etkili İletişim Kuran ve Toplumla Barışık 
Bireyler Yetiştirmek. 

 

 
Özverili ve Özgün Çalışmalarıyla Model 

Gösterilen Bir Kurum Olmak 
 

 



38  

TEMEL DEĞERLER VE İLKELER 
 Beşikkaya Ortaokulu olarak personelimiz, öğrencilere hoşgörülü davranmanın ve problemleri empati 

yöntemi kullanarak çözmenin önemini benimsemiştir. 

 Kurumumuz eğitim öğretim kalitesini yükseltmek için eğitim faaliyetlerinin düzenli, planlı ve 

zamanında yapılmasını sağlar. 

 Kurumumuz, toplumla barışık, bilgiyi kullanan bireyleri, eğitim politikamızdan ödün vermeden 

yetiştirir. 

 Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız. 

 Dürüst, tarafsız, güvenilir, etik, adil ve demokratik olmayı esas alırız. 

 Bilgiye ve bilimsel düşünceye önem veririz. 

 Yüksek nitelikli bilgi çağı insanını yetiştirmeyi hedefleriz. 

 Aklın ve bilimin önderliğinde pozitif düşünürüz.  

 Çevreye karşı duyarlıyız. 

 Ben yerine, biz kavramını kullanır, ekip çalışması ile başarının artacağına inanırız. 

 Sosyal ilişkilere önem verir her zaman birbirimizin destekçisi olmaya gayret ederiz. 

 İletişime önem verir, empatiyi ön planda tutarız.  

 Yenilik ve önerilere açığız. 

 Çalışmalarımızda şeffaflık ilkesini benimseriz 
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 
 

Stratejik Amaç 1. 

Bütün bireylerin eğitim ve öğretime  dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında 

ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesini sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 1.1. 

Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve 

kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

 

Stratejik Amaç 2. 

Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile 

girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk 

sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 2.1. 

Bütün öğrencilerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik kazanımlardaki faaliyetlere katılım 

oranını ve  akademik başarı düzeylerini artırmak. 

 

Stratejik Hedef 2.2. 

Plan dönemi sonuna kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde uygulanan sınavlarda (TEOG 

vb) okul, dolayısıyla öğrenci başarısını  artırmaktır. 

 

Stratejik Hedef 2.3. 

Plan dönemi sonuna kadar verilen rehberlik hizmetleriyle şiddete yönelik eylem planı hazırlayarak 

öğrencilerin olumsuz davranışlarını en aza indirmek, olumlu davranış sergileyen akademik başarısını 

yükselten öğrenci sayısını artırmak 

 

Stratejik Amaç 3. 

Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve 

eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. 

 

Stratejik Hedef 3.1. 
Okulumuzda görev alan tüm personelin mesleki gelişim ve yeni teknolojileri kullanabilme becerisini 

artırmak ve insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. 

 

Stratejik Hedef 3.2. 

Öğrencilerimizin çağdaş  öğrenme ortamlarında eğitim almaları için mali kaynaklarımızı güçlendirerek 

finansal kaynakların stratejik öncelikler doğrultusunda dağıtımını sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 3.3. 

Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, 

şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak ve 

kurumsal yapının iyileştirilmesini sağlamak. 
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C. TEMA, AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 
 

 
 

 

 

 

Her bireyin hakkı olan eğitim ve öğretime ekonomik, sosyal, 

kültürel farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeden eşit ve adil 

şartlar altındaerişimini ve tamamlayabilmesine yönelik politikalar 

“EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM” teması altında değer- 

lendirilmektedir. 

EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 
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EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 
Stratejik Amaç 1. 
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime  dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu 
eğitimi tamamlayabilmesini sağlamak. 
Stratejik Hedef 1.1. 
Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım 
ve tamamlama oranlarını artırmak. 
Performans Göstergeleri 

No Performans Göstergeleri 

Önceki 
Yıllar 

Hedef 

2014 2019 

1.1.1.  Net Okullaşma Oranı (%)  % 99 %99 

1.1.2.  Örgün eğitimde (ortaokul) 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%)  % 19 %8 

1.1.3.  Ortaokulda örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı (%)  % 0.14 0 

1.1.4.  Ortaokula devam devamsızlık anketi verileri % 

Birtakım aile 
sorunları 
yüzünden 

%70 %75 

Arkadaşlık 
ilişkileri 
yüzünden 

%85 %80 

1.1.5.  
Ortaokula devamlılığı sağlanan öğrencilerin sosyal kültürel sportif 
etkinliklere katılım oranları % 

 %70 %90 

1.1.6.  Devamsızlık yapan öğrencilere yönelik tutulan tutanakların sayısı  50 25 

1.1.7.  Velilere gönderilen devamsızlık mektubu sayısı  270 150 

1.1.8.  
Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri eğitime erişim 
oranı (%) 
 

 %93 %97 

1.1.9.  RAM’ lardan okullara yönlendiren bireylerin okula erişim oranları  %94 %97 

1.1.10.  Bireysel hizmet sağlanan BEP’li öğrenci sayısı  45 Tamamı 

1.1.11.  
BEP li öğrencilerle iletişim konulu bilgilendirmeye katılan öğretmen 
sayısı 
 

 62 Tamamı 

1.1.12.  
BEP li öğrencilere ders anlatma teknikleri konulu bilgilendirmeye 
katılan öğretmen sayısı 
 

 62 Tamamı 

1.1.13.  Özel eğitim alt sınıfından yararlanan BEP’li öğrenci sayısı  8 8 

1.1.14.  BEP’li öğrencilere yönelik yapılan görüşme sayısı  45 Tamamı 

 
Tablo 13: 1.1 Performans Göstergeleri                                                          Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
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         Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde 

önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin 

bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir. 

          Ankara nüfusunun 7,05 ini oluşturan Altındağ’da 25+ yaş grubunda ortalama eğitim süresi (yıl) 6,07’dir. 

Ankara ortalaması % 9,4 iken, yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkeler grubunda 25 yaş üstü nüfusun ortalama 

eğitim görme süresi ortalama 9,1 yıldır. Altındağ’ın her iki ortalamanın altında olduğu görülmektedir. 

         Örgün öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının devamsızlığın ve okul terklerinin azalması, özellikle 

kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının artması, özel 

öğretim kurumlarının payının artması hedeflenmektedir. 

         Altındağ İlçesinde zorunlu eğitimde okullaşma oranı % 98.4 iken; okulumuz  % 99  oranıyla Altındağ 

ortalamasının üstündedir.  Okulumuzun bu konudaki hedefi tüm öğrencilerimizi zorunlu eğitime katmaktır.  

           Okulumuzdaki devamsız öğrenci oranının hedeflediğimizden daha yüksek olmasının en önemli sebeplerinden 

biri  veli profilimizin dezavantajlı gruplardan oluşmasıdır. Parçalanmış aileler, aile içi şiddet ve demokratik şekilde 

çocuğun kendini ifade edemediği aile yapısının hakim olması çocuğu evden uzaklaştırmakta ayrıca bu problemlerle 

uğraşan velilerin çocuğun eğitim ve öğretim etkinliklerine zaman ayırmıyor olması çocuğun eğitime bakışını 

zedelemektedir ve okuldan uzaklaştırmaktadır. 

           Okulumuz bünyesinde ortaokulda 10 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin ailelerine devamsızlık 

mektupları gönderilmekte olup 270 adet devamsızlığa yönelik bilgilendirme  mektubu velilerimize ulaştırılmıştır. Bu 

aşamadan sonraki  süreç aile işbirliği ve desteğini sağlayarak devamsız gün sayısı fazla olan öğrencilerimizin sosyal, 

kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklere yönlendirilmesi ve katılım çalışmalarını içermektedir. Bu çalışmaların amacı 

okulumuzdaki devamsız öğrenci sayısını azaltmak ve bununla beraber okullaşma oranını artırmaktır. Okulumuz 

dezavantajlı bir bölgede bulunmaktadır, okul öğrencilerimizin çevrede yararlanabileceği sosyal, sportif ve sanatsal 

etkinliklerin sayısı az, niteliği düşüktür. Okulumuzda bu faaliyetlerin bulunması bu sebeple öğrencilerimize daha 

cazip gelmekte ve devamsızlık oranımız düştüğü gibi okullaşma oranı yükselmektedir.  

           Okulumuzdaki özel eğitime erişim oranı % 99.7 dir.  Altındağ İlçe ortalamasına bakıldığında bu oranın % 97 

olduğu görülmektedir. Okulumuz özel eğitime erişim konusunda ilçe ortalamasının oldukça üstündedir. Okulumuz 

bünyesinde özel eğitime yönlendirilmiş ve RAM belgesi olan 45 öğrenme güçlüğü çeken öğrenci vardır. Bunun 

yanında çeşitli sebeplerle ( Ailenin çocuğunun durumunu kabullenmek istememesi ve yine ailelerin çevresel 

baskıdan çekinmeleri) okul rehberlik servisimiz tarafından bilgilendirilip Altındağ RAM a yönlendirildikleri halde 

bu konuda yardım almak istemeyen veli ve öğrencilerimiz de mevcuttur. Okulumuzun bu konudaki  hedefi tabi ki 

oranı %100 e ulaştırmak yani orta ve hafif düzeyde öğrenme güçlüğü çeken tüm öğrencilerimizin eğitim öğretime 

katılımını ve devamlılığını sağlamaktır. 

              Okulumuz bünyesinde bulunan Özel Eğitim Alt Sınıfımız 8 öğrenci ve 2 öğretmeni ile hizmet vermektedir. 

İlköğretim kurumlarında hizmet veren özel eğitim alt sınıflarının maksimum öğrenci sayısı 8 dir. Bu da okulumuzda 

bulunan özel eğitim alt sınıfının % 100 oranında hizmet verdiğini göstermektedir. Özel eğitim alt sınıfımızda eğitim 

gören öğrencilerimiz sadece kendi okulumuzun kayıt bölgesiyle sınırlı olmayıp Altındağ RAM’ ın yönlendirmesi 

doğrultusunda diğer kayıt bölgelerinden  de gelerek okulumuzda hizmet almaktadır. 
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Tablo 14: 1.1 Tedbirler                                                             Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
 
 

 

 

Tedbirler 
 

No Tedbir 
Diğer Sorumlu 

Birimler 
Ana Sorumlu 

1. 
Okullaşma oranlarının düşük olduğu bölgelerde eğitimin önemi ve getirileri hakkında 

bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Müdür Yardımcısı  

Rehberlik Servisi 
 Okul Müdürü 

2. Bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
Müdür Yardımcısı  

Rehberlik Servisi 
 Okul Müdürü 

3. 

Ortaokul sonrası okul türü seçimlerinde sonradan karşılaşılabilecek sorunların önüne 

geçmek amacıyla veli ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların kapsamı 

artırılacaktır. 

Rehberlik Servisi Okul Müdürü 

4. 
Yönetici ve öğretmenlerin bütünleştirici eğitiminin amaçları ve önemi hakkında 

bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 

Müdür Yardımcısı  

 
Okul Müdürü 

5. 
Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken ayrılma 

nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılacaktır. 

Müdür Yardımcısı  

 
Okul Müdürü 

6. Devamsızlık nedenleri anketi uygulanacak , tespit edilen nedenlerin çözümü sağlanacaktır 

Müdür Yardımcısı  

Rehberlik Servisi 

 

Okul Müdürü 

7. 
Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların azaltılmasına yönelik 

öğrenci devamsızlıkları izleme ve önleme mekanizmaları geliştirilecektir. 

Müdür Yardımcısı  

Rehberlik Servisi 
Okul Müdürü 

8. 
Devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencilerin velilerine sistematik olarak devamsızlık 

mektubu gönderilerek takip süreci sağlanacaktır. 

Müdür Yardımcısı  

 
Okul Müdürü 

9. 

Ortaokula devamsızlığı azaltmak amacıyla devamsızlığı alışkanlık haline getirmiş 

öğrencilerin devamlılığını sağlayarak sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılımı 

sağlanacaktır. 

Müdür Yardımcısı  

Rehberlik Servisi 
Okul Müdürü 

10. Devamsızlıklara yönelik olarak uyum programı oluşturulacak ve yaygınlaştırılacaktır. 
Müdür Yardımcısı  

 
Okul Müdürü 

11. 

. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için etkili bir tarama ve tanılama sistemi 

geliştirilecek ve bu bireylerin tanısına uygun eğitime erişmelerini ve devam etmelerini 

sağlayacak imkânlar geliştirilecektir. 

Rehberlik Servisi Okul Müdürü 

12. 

Örgün eğitimden yararlanamamış veya yarıda bırakmak zorunda kalmış bireylerin uzaktan 

veya yüz yüze eğitim imkânlarıyla öğrenimlerini tamamlamalarını sağlayacak fırsatlar 

oluşturulacaktır. 

Müdür Yardımcısı  

Rehberlik Servisi 
Okul Müdürü 

13. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için etkili bir tarama ve tanılama sistemi 

geliştirilecek ve bu bireylerin tanısına uygun eğitime erişmelerini ve devam etmelerini 

sağlayacak imkânlar geliştirilecektir. 

Rehberlik Servisi 

Okul Müdürü 

14. 

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler için açılan ilköğretim kurumlarında, 

Bakanlıkça hazırlanan ilköğretim kurumları programları uygulanması , bu eğitim programı 

temel alınarak BEP’lerin  ve bireylerin başarılarının değerlendirmesinde BEP'lerinde yer 

alan amaç ve davranışlar dikkate alınması sağlanacaktır. 

Rehberlik Servisi 

Okul Müdürü 

15. 
Özel eğitim öğrencilerinin ücretsiz taşınması uygulamasına ilişkin mevzuat düzenlemesi 

yapılarak uygulamada bütünlük sağlanacaktır. 

Rehberlik Servisi 
Okul Müdürü 

16. 
Yatarak tedavi gören ya da süreğen rahatsızlığı olan olan özel eğitimli öğrencilere yönelik 

öğretmenlerin görevlendirilmesi veya sınıf oluşturulması sağlanacaktır. 

Müdür Yardımcısı  

 
Okul Müdürü 

17. 
Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin gittikleri özel eğitim merkezleriyle sürekli 

koordinasyon içinde olunması sağlanacaktır. 

Rehberlik Servisi 

 
Okul Müdürü 

18. 
BEP’li öğrencilere yönelik öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması 

sağlanacaktır. 
Rehberlik Servisi Okul Müdürü 

19. 
RAM tarafından oluşturulmasına karar verilen özel eğitim alt sınıfına yönlendirilen orta ve 

ağır düzeydeki öğrencilerin devamlılığı sağlanacaktır. 

Müdür Yardımcısı  

Rehberlik Servisi 
Okul Müdürü 

20. 
BEP’li öğrencilere yönelik oluştulan destek eğitim odalarında verilen destek eğitimlerinin 

sürekliliğini sağlanacaktır. 

Müdür Yardımcısı  

Rehberlik Servisi 
Okul Müdürü 

21. 
Özel eğitim kapsamında olan öğrenciler ve velilerle sürekli diyolog halinde bulunulması ve 

takip süreci sağlanacaktır. 

Müdür Yardımcısı  

Rehberlik Servisi 
Okul Müdürü 

22. 

İlgili paydaşlarla iş birliğinde engelli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak 

öğretim programlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır. Engelli 

bireylerin eğitim ve öğretim süreçleri konusunda aile, öğretmen ve yöneticilere eğitimler 

yapılacaktır. 

Müdür Yardımcısı  

Rehberlik Servisi 
Okul Müdürü 

23. 
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde etkin iletişim kurulmasın bilgi alışverişinde 

bulunulması. 
Rehberlik Servisi Okul Müdürü 
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Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, 

beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, 

yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye 

açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin 

yetişmesine yönelik politikalar “EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE” 

teması altında değerlendirilmektedir. 

EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE 
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Stratejik Amaç 2. 

Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile 

girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk 

sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 2.1. 

Bütün öğrencilerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik kazanımlardaki faaliyetlere katılım 

oranını ve  akademik başarı düzeylerini artırmak. 

 

 

Performans göstergeleri 

No Performans Göstergesi 

Önceki 
yıllar 

Hedef 

2014 2019 

2.1.1 
Öğrencilerin yılsonu başarı puanı 
ortalamaları % 
 

5. Sınıf 74.8 77.7 

6. Sınıf 73.6 76.5 

7. Sınıf 66.2 68.7 

8. Sınıf 70.2 73.2 

2.1.2 
Öğrencilerin yılsonu ders bazında 
başarı puanı ortalamaları % 
 

Türkçe 61.71 63.5 

Matematik 58.19 60.2 

Fen Bilimleri 61.60 63.5 

Sosyal Bilgiler 65.58 68.6 

Yabancı Dil 56.30 58.5 

Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi 

71.52 73.6 

Teknoloji Tasarım 72.90 75.5 

Görsel Sanatlar 86.57 89.77 

Müzik 84.69 88.5 

T.C İnkılap Tarihi 57.90 60.1 

Beden Eğitimi 97.2 99.1 

Bilişim 
teknolojileri 

64.1 66.3 

Vatandaşlık 
Bilgileri 

77.09 79.7 

2.1.3 
Sanat, bilim, kültür ve spor 
alanlarında en az bir faaliyete katılan 
öğrenci oranı 

 47 50 

2.1.4 
Sınıf bazında öğrenci başına okunan 
kitap sayısı 

5. Sınıf 10 12 

6. Sınıf 9 11 

7. Sınıf 7 10 

8. Sınıf 7 10 

2.1.5 
Onur veya İftihar belgesi alan 
öğrenci oranı 

 %0.8 %1 

2.1.6 
Disiplin cezası/yaptırım uygulanan 
öğrenci oranı 

 % 0.4 %0.2 

2.1.7 
Ulusal ve Uluslararası yarışmalara 
katılan öğrenci sayısı 

 %18 %24 

2.1.8 Ulusal ve uluslar arası projelere  %1.42 %4 
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katılan öğrenci sayısı 

2.1.9 
Öğrenci kazanımlarındaki başarıyı 
artırmak için açılan kurs saatleri 
 

 0 %30 

2.1.10 
Başarısızlık nedenleri anketi 
sonuçları % 

Ailem beni ihmal 
ediyor, benimle 
fazla ilgilenmiyor 

%65 %60 

Ailem ve 
akrabalarım 
arasında sık sık 
kavga olur ve bu 
beni olumsuz 
etkiliyor 

%60 % 55 

Ders çalışırken 
başka şeyler 
düşündüğümden 
dolayı kendimi 
derse 
veremiyorum 

%70 %65 

Öğrendiğimi 
sanıyorum fakat 
sınavlarda 
sorulara cevap 
veremiyorum 

%45 %40 

2.1.11 
Özel yetenekli öğrencilerin 
yeteneklerine yönelik bir üst kuruma 
yerleşme oranları 

 %0.28 %0.42 

2.1.12 Katılım sağlanan proje sayısı  4 8 

2.1.13 Uygulanan proje sayısı  4 8 

2.1.14 Yarışmaya katılan proje sayısı  1 4 

2.1.15 Projelerden sorumlu öğretmen sayısı  10 20 

2.1.16 
Projelere katılan öğretmen ve 

öğrenci sayısı 
Öğretmen 20 35 

2.1.17  Öğrenci 700 800 

2.1.18 

Uluslararası projelerde 

hareketliliklere katıla öğretmen ve 

öğrenci sayısı 

Öğretmen  12 - 

Tablo 15: 2.1 Performans Göstergeleri    Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
              

 

             Ülkemizde özellikle son 10 yılda okullaşma oranları hedeflenen düzeylere yaklaşmıştır. Bu nedenle 

eğitim ve öğretime erişimin adil şartlar altında sağlanmasının yanı sıra eğitim ve öğretimin kalitesinin 

artırılması da öncelikli alanlardan birisi haline gelmiştir.  

             Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin 

potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini 

desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır.  
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  Ülkeler kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak ve sunulan hizmetin sürekliliğini sağlamak 

amacıyla eğitim ve öğretim sistemlerini belirli ölçütler doğrultusunda ulusal ve uluslararası bazda 

değerlendirmek zorundadır. Bu amaçla uygulanan uluslararası araştırmaların başında PISA (Programme 

for International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ve PIAAC (Programme for the International 

Assessment of Adult Competencies) gelmektedir.  

              PISA 2012 sonuçlarına göre ülkemizin performansı, PISA 2003’ten bu yana önemli ölçüde artmış 

olmasına rağmen halen OECD ortalamasının altında kalmaktadır.  PISA 2009 sonuçlarına dayanarak 

Türkiye eğitim sistemini analiz eden Dünya Bankası, Türkiye’nin hem eğitime erişimi hem de akademik 

başarıyı artırarak, oldukça önemli bir performans artışı sergilediğini ifade etmiştir (World Bank, 2013). 

Yeterlilik düzeyleri açısından ise, PISA 2003’ten bu yana temel beceri düzeyi olarak tanımlanan ikinci 

seviyenin altında bulunan öğrenci oranlarında önemli oranda azalmalar yaşanmasına rağmen, her üç alanda 

da (matematik okur-yazarlığı, fen okur-yazarlığı ve okuma becerileri) halen temel yeterlilik düzeyinin 

altında bulunan öğrenci oranı oldukça yüksektir. PISA 2003’te okuma becerileri testinde öğrencilerin 

%36,8’i temel yeterlilik düzeyinin altında iken bu oran PISA 2012’de %21,6’ya; fen bilimleri testinde, 

%38,6’dan %26,4’e; matematik testinde ise, %52,3’den, %42,2’ye inmiştir. Türkiye’de çok başarılı 

öğrencilerin bulunduğu okul türlerinin dahi üst düzey beceri beklentilerini karşılayamadığı görülmektedir. 

Ülke genelinde fen becerisi alanında 6. Seviyede öğrenci oranı binde 4 ve 5. seviyedeki öğrencilerin oranı 

ise sadece % 1,8’dir. OECD genelinde bu iki seviyedeki öğrenci oranı %8,3’tür.  

               TIMSS 2011 araştırma sonuçları incelendiğinde ülkemizdeki öğrencilerin matematik alanında 

dördüncü sınıflarda %51’inin, sekizinci sınıflarda ise sadece %40’ının orta ve üst düzey yeterliliğe sahip 

olduğu belirlenmiştir. Fen bilimleri alanında dördüncü sınıflarda en az orta düzeye erişmiş öğrenci oranı 

%43, sekizinci sınıflarda ise %54’tür. 

               Ülkemizin katılım sağladığı uluslararası değerlendirmeler incelendiğinde, bireylerin büyük bir 

kısmının temel becerileri sergileyemediği görülmektedir.   

             Kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik 

faaliyetlere katılımı desteklenmelidir. Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı 

sağlamak amacıyla yerel ve ulusal düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektir.   

               Performans göstergesi tablosunda da görüldüğü üzere başarı kriteri olarak %50 ve üzerini baz 

alırsak ders bazında ve sınıf bazında ortalamalarımız alt ve orta seviyede olduğumuz görülmektedir. 

Kurumumuzda sınıf bazında başarı durumlarına bakıldığında ortalamanın %70’lerde görülmüştür. %66 .2 

ile en düşük ortalama 7. Sınıflardadır. 

               Sanat, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılım oranı  %47 ‘dir. Bu oran öğrencilerin yıl 

içerisinde en az bir etkinliğe katılmaya teşvik ederek artırılmaya çalışılmaktadır.  Akademik başarıyı 

doğrudan etkilediğini düşündüğümüz öğrenci başına okunan kitap sayısı ortalama olarak 8. 25’tir. Bu oran 

Türkçe öğretmenlerimize göre kurumumuz öğrencilerinin yaş grubunun okuması gerektiğinin altında bir 

orandır 
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              Akademik başarı konusunda ve sosyal , kültürel ve sportif alanda başarılı olan öğrenciler onur ve 

iftihar belgesiyle ödüllendirilmektedir. Bunun yanında tabi ki yaptırım uygulama konusunda disiplin 

cezaları verilmektedir. Fakat disiplin cezası oranımızın onur belgesi oranımıza göre çok daha düşük olması 

kurumumuzca olumlu bir değerlendirme olarak görülmektedir. 

               Kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik 

faaliyetlere katılım oranlarının arttırılması kurumumuzun temel amaçlarından biridir.  

               Kurumumuzda Beslenme Dostu Okul, Beyaz Bayrak, Suyun Yok Hali ve Comenius Projeleri devam 

etmektedir. Bu projelerden Suyun Yok Hali projesi aynı zamanda yarışma katılan proje olarak yer 

almaktadır. Projelerimize mümkün olduğunca fazla öğrenci ve öğretmenimizi katmak kurumumuzun bu 

konudaki temel amacıdır. Beslenme Dostu Okul Projesi kapsamında 7 tane öğretmenimiz görev yapmakta 

ve tüm okul öğrencilerimiz doğrudan veya dolaylı yollardan projeye dahil edilmektedir. Yine Beyaz Bayrak 

Projesinde de istenilen kriterlerin yakalanması için tüm okul personelinin ortak çabası gerekmektedir. 

Suyun Yok Hali Projesinde koordinatör öğretmenimiz okulumuz bünyesinde bulunan tüm 5. Sınıflara proje 

hazırlatmış ve bu projelerden 3 tanesi seçilerek öğrencilerimiz tarafından yarışmada sunumu yapılmıştır. 

Comenius Projesine gelindiğinde ise 8 öğretmenimiz ve 12 öğrencimizin …. Hareketlilik sayısıyla bir çok 

ülkeye giderek veya gelen misafirlerimizi ağırlayarak okulumuzun ve kültürümüzün en iyi şekilde tanıtımı 

yapılmaya çalışılmıştır.  

Tedbirler 

No Tedbir 
Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

24. 

İlköğretim kurumlarında ulusal ve uluslararası değerlendirmeler dikkate alınarak 

bireylerin bilgi eksiklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki 

başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlanmalarına destek olmak amacıyla kurslar 

açmak 

Müdür 

Yardımcısı 
Okul Müdürü 

25. 

Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde beşeri ve fiziki 

kaynaklarda yaşanan sıkıntıların da ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, toplumsal 

farkındalık düzeyi artırılacak ve diğer kurumlarla da bu alanda iş birliğine 

gidilecektir. 

Müdür 

Yardımcısı 

Rehberlik 

Servisi 

Okul Müdürü 

26. 

Okul güvenliği, çevreye duyarlılık, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere uygunluk 

gibi okulların mekânsal kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; yeterli sosyal donatılara 

sahip, yenilikçi öğrenme ortamları sunan, çağdaş ve çevreye duyarlı eğitim 

ortamları için standartlar belirlenerek, standartlara uygunluk çalışmalarına 

başlanacaktır. 

Müdür 

Yardımcısı 

Rehberlik 

Servisi 

Okul Müdürü 

27. 

Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, 

çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin takip edilebilmesine imkân sağlayacak bir izleme 

sistemi geliştirilecektir. 

Müdür 

Yardımcısı 

İlgili 

Öğretmenler 

Okul Müdürü 

28. Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilmelerini 

sağlamak amacıyla bilimsel çalışmaları destekleyecek faaliyetler yapılacaktır. 

İlgili 

Öğretmenler 
Okul Müdürü 

29. 
Okuma kültürünün erken yaşlardan başlayarak yaygınlaştırılması amacıyla yayınlar 

çıkarılacak, okullara gönderilen kitap sayısı artırılacak, yayın arşivi elektronik 

ortama aktarılacak ve izleme çalışmaları yapılacaktır 

Müdür 

Yardımcısı 

İlgili 

Öğretmenler 

Okul Müdürü 

30. 

Özel yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim 

programlarının uygulanması için ilgili birim ve paydaşlarla iş birliği yapılacak; 

üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim süreçleri konusunda aile, öğretmen, 

yöneticilere eğitimler verilecektir. 

Müdür 

Yardımcısı 

İlgili 

Öğretmenler 

Okul Müdürü 

31. 

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ile 

örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı 

geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri 

artırılacaktır. 

Müdür 

Yardımcısı 

Tüm 

Öğretmenler 

Okul Müdürü 
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32. Ders kitaplarının verimliliğini artırmak amacıyla etki analizleri yapılacak, ders 

kitapları ve eğitim araçlarını değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Müdür 

Yardımcısı 

İlgili 

Öğretmenler 

 

Okul Müdürü 

33. Haftalık ders çizelgeleri temel yeterliliklerin geliştirilmesini sağlayacak bir dağılım 

ile sürdürülebilir bir yapıda düzenlenecektir. 

Müdür 

Yardımcısı 

 

Okul Müdürü 

34. Özellikle öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin sayısı ve 

niteliği artırılacaktır. 

Müdür 

Yardımcısı 

 

Okul Müdürü 

35. 
Eğitimin performansının değerlendirilmesine imkân tanıyacak şekilde kazanımların 

izlenebilmesini sağlamak amacıyla okul değerlendirme mekanizması 

geliştirilecektir. 

Müdür 

Yardımcısı 

İlgili 

Öğretmenler 

 

Okul Müdürü 

36. 

Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda (liderlik ve sınıf yönetimi, 

yetkinlik, öğretme usulü, ölçme ve değerlendirme, materyal hazırlama, iletişim 

kurma, teknolojiyi etkin ve verimli kullanma, yabancı dil, mesleki etik) 

öğretmenlerin belirli periyodlarda eğitim yapmaları sağlanacak ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarla iş birliğine gidilecektir 

Müdür 

Yardımcısı 

 

Okul Müdürü 

37. 
Öğrencilere verimli ders çalışma yöntemleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Rehberlik 

Servisi 
Okul Müdürü 

38. 
Bütün dersler bazında tema bitiminde kazanım değerlendirmelerini yapılacaktır. 

İlgili 

Öğretmenler 

 

Okul Müdürü 

39. Edinilmeyen kazanım ve/veya becerileri hemen belirleyip telafi edebilmek için her 

plan sonunda değerlendirme etkinliklerine yer verilmesi sağlanacaktır. 

İlgili 

Öğretmenler 

 

Okul Müdürü 

40. 
Zümreler bazında başarıyı artırıcı çalışmalar yapılacaktır. 

İlgili 

Öğretmenler 

 

Okul Müdürü 

41. Sene başı öğretmenler kurul toplantısında personele yönelik  proje çalışmalarına 

katılımla alakalı özendirici ve bilgilendirici etkinlikler yapılması sağlanacaktır. 

Müdür 

Yardımcısı 

 

Okul Müdürü 

42. AB ve ulusal projelerin amacını ve faaliyet alanlarını okulumuz personeline tanıtıcı 

seminer verilmesi sağlanacaktır. 

Müdür 

Yardımcısı 

 

Okul Müdürü 

43. 
Hazırlanacak projeler ve proje ekiplerini belirleyerek Ulusal ve uluslararası düzeyde 

yapılan yarışma ve projeleri tespit edilip kurumuza uygun olanlara katılım 

sağlanacaktır. 

Müdür 

Yardımcısı 

 

Okul Müdürü 

44. 
Hazırlanan projelerin proje ekipleri tarafından  takip sürecini yönetimi saplanacaktır. 

Müdür 

Yardımcısı 

 

Okul Müdürü 

Tablo 16: 2.1 Tedbirler                                          Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
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Stratejik Hedef 2.2. 

Plan dönemi sonuna kadar kurum içerisinde yapılan ölçme ve değerlendirme ile Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından ulusal düzeyde uygulanan sınavlarda (TEOG vb) okul ve  öğrenci başarısını artırmak. 

 

No Performans Göstergesi 

Önceki 
yıllar 

Hedef 

2014 2019 

2.2.1 Ders bazında TEOG net ortalaması 

Türkçe 11.72 13 

Matematik 7.26 10 

Fen ve 
Teknolojisi 

10.69 13 

T.C İnkılap Tarihi 
ve Atatürkçülük 

10.76 14 

Dinkültürü ve 
Ahlak Bilgisi 

15.87 17 

Yabancı Dil 7.97 18 

2.2.2 
Okul geneli TEOG net ortalaması 
 

 10.71 13 

2.2.3 
Öğrencilerin ders bazında okul yıl 
sonu sınıf başarı oranları 

Türkçe 61.71 63.5 

Matematik 58.19 60.2 

Fen ve 
Teknolojisi 

61.60 63.5 

 T.C İnkılap Tarihi 
ve Atatürkçülük 

57.90 60.1 

Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi 

71.52 73.6 

Yabancı Dil 56.30 58.5 

Vatandaşlık 
Bilgileri 

77.09 79.7 

2.2.4 
Öğrencilerin sınıf bazında yıl sonu 
başarı oranları 

5. sınıf 74.8 77.7 

6. sınıf 73.6 76.5 

7. sınıf 66.2 68.7 

8. sınıf 70.2 73.2 

2.2.5 
İzleme değerlendirme sınavlarına 
katılan öğrenci sayısı 

 1395 Tamamı 

Tablo 17: 2.2 Performans Göstergeleri    Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
 

 Bakanlığımız tarafından temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi değiştirilmiş olup bu kapsamda, 

orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek, 

öğrenci, öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek, eğitim sürecinde öğretmen ve okulun rolünü daha etkin 

kılmak gibi amaçlarla dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilmektedir.  

 

 Performans göstergesi tablosunda da görüldüğü üzere başarı kriteri olarak %50 ve üzerini baz alırsak 

ders bazında ve sınıf bazında ortalamalarımız alt ve orta seviyede olduğumuz görülmektedir. 

Kurumumuzda sınıf bazında başarı durumlarına bakıldığında ortalamanın %70’lerde görülmüştür. %66 .2 

ile en düşük ortalama 7. Sınıflardadır 
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 Ders bazında başarı puanı ortalamalarına bakıldığında 8. Sınıflar TEOG net ortalaması ile birebir 

örtüştüğü görülmektedir. Ders bazında başarı puanı ne kadar yüksekse TEOG net ortalamasının da ne 

kadar yüksek olduğu görülmektedir. TEOG ‘un ders bazında 20 soru üzerin yapıldığı düşünülürse okul 

geneli TEOG net ortalamasının 10.71 net ile %50 ‘lerde olduğu görülmektedir.  Okul ortalamamıza 

baktığımızda TEOG’da en yüksek netin yapıldığı ders Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi en düşük net yapılan 

ders ise Matematiktir. Bu durum ülke genelindeki durum ile örtüştüğü görülmektedir. 

 

Tedbirler 

No Tedbir 
Sorumlu 
Birimler 

Koordinatör 
Birim 

45. 

İlköğretim kurumlarında ulusal ve uluslararası değerlendirmeler 
dikkate alınarak bireylerin bilgi eksiklerini gidermek, yeteneklerini 
geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara 
hazırlanmalarına destek olmak amacıyla bireysel, bölgesel ve okul 
türü farklılıkları da göz önüne alınarak örgün ve yaygın eğitimi 
destekleme ve yetiştirme kursları yaygınlaştırılacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

46. Merkezi sınav sonuçlarının ülke, il, ilçe ve okul düzeyinde analizleri 
yapılacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

47. 
Haftalık ders çizelgeleri temel yeterliliklerin geliştirilmesini 
sağlayacak bir dağılım ile ders çeşidi açısından yönetilebilir ve 
sürdürülebilir bir yapıda düzenlenecektir. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

48. 

Temel derslerde (Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal 
Bilgiler, Dersler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 
uygulanacak tüm ölçme ve değerlendirme araç ve etkinliklerinin, 
öğrencileri üst düzey düşünme becerilerini kullanmaya 
yönlendirecek şekilde planlama ve düzenleme yapılacaktır. 
 

Müdür 
Yardımcısı 
İlgili 
Öğretmenler 

Okul Müdürü 

49. Zümreler bazında başarıyı artırıcı çalışmalar yapılacaktır. 
Zümre 
Başkanları 

Okul Müdürü 

50. 
Edinilmeyen kazanım ve/veya becerileri hemen belirleyip telafi 
edebilmek için her plan sonunda değerlendirme etkinliklerine yer 
verilmesi sağlanacaktır. 

İlgili 
Öğretmenler 

Okul Müdürü 

51. Sınav programları hazırlanırken belli günlerde yoğunluk 
bulunmamasını sağlacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

52. Yapılan izleme sınavı sorularının her branş öğretmeni tarafından 
cevaplandırılması sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

53. 

Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda (liderlik ve 
sınıf yönetimi, yetkinlik, öğretme usulü, ölçme ve değerlendirme, 
materyal hazırlama, iletişim kurma, teknolojiyi etkin ve verimli 
kullanma, yabancı dil, mesleki etik) öğretmenlerin belirli 
periyodlarda eğitim yapmaları sağlanacak ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarla iş birliğine gidilecektir 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

54. 
Ders kitaplarının verimliliğini artırmak amacıyla etki analizleri 
yapılacak, ders kitapları ve eğitim araçlarını değerlendirme 
çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

Tablo 18: 2.2 Tedbirler      Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
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Stratejik Hedef 2.3. 

Plan dönemi sonuna kadar verilen rehberlik hizmetleriyle şiddete yönelik eylem planı hazırlayarak 

öğrencilerin olumsuz davranışlarını en aza indirgemek, olumlu davranış sergileyen akademik başarısını 

yükselten öğrenci sayısını artırmak 

 

No Performans Göstergeleri 

Önceki 
Yıllar 

Hedef 

2014 2019 

2.3.1 
Olumsuz davranış sergileyip disiplin cezası 
alan öğrenci sayısı 

 6 2 

2.3.2 
Olumlu davranışlarıyla ödüllendirilen 
öğrenci sayısı 

 12 20 

2.3.3 
Okul içi ve okul çevresindeki disiplin ve 
güvenlik olaylarının sayısı 

 22 10 

2.3.4 
Şiddete yönelik olaylarda sağlık 
kuruluşlarına yönlendiren öğrenci sayısı 
 

 1 - 

2.3.5 
Öfke kontrolü semineri alan öğrenci sayısı 
 

 120 250 

2.3.6 
Şiddete yönelik rehberlik servisinden 
hizmet alan öğrenci sayısı 
 

 30 15 

2.3.7 
Okul içi olumsuz davranışlara yönelik 
tutulan tutanak sayısı 

 50 30 

2.3.8 
Şiddete meyilli disiplin sorunu yaşayan 
öğrencileri sosyal ve sportif faaliyetlere 
katılım sayısı 

 15 10 

Tablo 19: 2.3 Performans Göstergeleri    Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
 

 Kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere 

katılımı desteklenmelidir. Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak 

amacıyla yerel ve ulusal düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım sağlanmaktadır.   

 

 Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusuna sahip olması eğitim ve 

öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir.  Onur ve iftihar belgesi alan öğrenci oranı da 

bu kapsamda temel göstergelerden biri olarak ele alınmıştır. Benzer şekilde, disiplin cezalarındaki azalış da 

bu bağlamda ele alınmaktadır.  

 

 Kurumumuz eğitim öğretim açısından dezavantajlı bir çevrede bulunmaktadır. Çevresel faktörler 

öğrencilerimizin eğitim öğretim kalitesini direkt veya dolaylı yollardan etkilemektedir. Öğrencilerimizde 

çevresel faktörlerin kötü olması sebebiyle davranış bozuklukları, disiplin cezaları, şiddete meyil gibi 

olumsuz göstergeler ortaya çıkmaktadır.  
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 Olumsuz çevresel etkilerin kurumumuzda ortaya çıkardığı bazı dezavantajlı durumlar vardır. Örneğin 

okul içi ve okul çevresinde disiplin ve güvenlik olaylarının sayısı 22, olumsuz davranışlardan dolayı disiplin 

cezası alan öğrenci sayımız 6 kişidir. Ayrıca bir öğrencimiz de şiddete dayalı olaylar sonucu bir sağlık 

kuruluşuna yönlendirilmiştir. Görünen bu tabloya istinaden kurumumuzda rehber öğretmenimiz 

tarafından öfke kontrolü semineri verilmekte ayrıca şiddete meyilli disiplin sorunu yaşayan öğrenciler 

sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmiştir. 

Tedbirler 

No Tedbir 
Sorumlu 
Birimler 

Koordinatör 
Birim 

55. 

Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde 
beşeri ve fiziki kaynaklarda yaşanan sıkıntıların da ortadan 
kaldırılabilmesi amacıyla, toplumsal farkındalık düzeyi artırılacak ve 
diğer kurumlarla da bu alanda iş birliğine gidilecektir. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

56. 
Rehberlik ve araştırma merkezlerinin eğitsel değerlendirme ve 
tanılama hizmetleri başta olmak üzere, riskli ve öncelikli alanlar 
tespit edilerek bütün süreçlerinin hizmet kalitesi artırılacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
Rehberlik 
Servisi 

Okul Müdürü 

57. Öğrencilerin olumsuz davranışlarını en aza indirgemek amacıyla 
“Şiddet Eylem Planı” hazırlanacak ve uygulanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
Rehberlik 
Servisi 

Okul Müdürü 

58. Şiddete meyilli öğrenci ve öğrenci gruplarına yönelik rehberlik 
servisi- okul idaresi ve veli ile işbirliği yapılacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
Rehberlik 
Servisi 

Okul Müdürü 

59. Rehberlik servisince “Öfke Kontrolü” konusunda öğrencilere 
yönelik seminer düzenlenecektir. 

Rehberlik 
Servisi 

Okul Müdürü 

60. 
Okul panolarında gurur panosu oluşturacak ve akademik başarısını 
artıran olumlu davranış sergileyen ödüllendirilen öğrencilerin bu 
panolarda yayınlanması sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
 

Okul Müdürü 

61. 
Şiddete meyilli olumsuz davranış sergileyen öğrenciler sosyal 
kültürel ve sportif etkinliklere yönlendirilerek takip süreci 
sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
Rehberlik 
Servisi 

Okul Müdürü 

62. 
Öğrencilerin olumsuz davranışlarının iyileştirilmesine yönelik olarak 
alınacak tedbirler doğrultusunda diğer kurum ve kuruluşlarla iş 
bilirliği yapılacaktır. 

İlgili 
Öğretmeler 
Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

63. 

Okul güvenliği, çevreye duyarlılık, özel eğitime ihtiyaç duyan 
bireylere uygunluk gibi okulların mekânsal kalitesinin yükseltilmesi 
amacıyla; yeterli sosyal donatılara sahip, yenilikçi öğrenme 
ortamları sunan, çağdaş ve çevreye duyarlı eğitim ortamları için 
standartlar belirlenerek, standartlara uygunluk çalışmalarına 
başlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
 

Okul Müdürü 

Tablo 20: 2.3 Tedbirler                                            Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
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Eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artırmak için; 

Müdürlüğümüzün beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapısı ile  

yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek etkin ve verimli 

işleyen bir kurumsal yapı oluşturmasına yönelik politikalar 

“KURUMSAL KAPASİTE” teması altında ele alınmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMSAL KAPASİTE 
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Stratejik Amaç 3. 

Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde 

kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. 

 

Stratejik Hedef 3.1. 
Okulumuzda görev alan tüm personelin mesleki gelişim ve yeni teknolojileri kullanabilme becerisini artırmak ve 

insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. 

Performans Göstergeleri  

No Gösterge 

Önceki 
Yıllar 

Hedef 

2014 2019 

3.1.1 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı  37 30 

3.1.2 
 Alınan hizmet içi seminer sayısı 
 

 15 30 

3.1.3 
Personel başına  düşen yıllık hizmet içi 
eğitim süresi (saat)  

 990 1300 

3.1.4 
Hizmet içi eğitim alan öğretmen sayısı. 
 

 13 30 

3.1.5 
Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel 

oranı (%) 
 %6 %8 

3.1.6 
YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden 
en az C seviyesinde başarı gösteren 
personel oranı (%)  

 %2 %4 

3.1.7 
Okulumuzda uluslararası hareketlilik 
programına katılan personel sayısı 

 8 - 

Tablo 21: 3.1 Performans Göstergeleri    Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
        

         Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve nitelikli ürün ve hizmet 

üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 

doğasıyla beşeri altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

        2015 verilerine göre kurumumuz 1 müdür, 3 müdür yardımcısı, 46 kadrolu , 14 ücretli olmak üzere toplam  60 

öğretmen ile eğitim öğretim hizmetine devam etmektedir. Ayrıca kurumumuzda yardımcı personel olarak 1 kadrolu 2 

tane sözleşmeli olmak üzere 3 adet hizmetli ile 1 tane memur destek hizmetlerinde çalıştırılmaktadır. 

        Okulumuzda görev alan tüm personelin mesleki gelişim ve yeni teknolojileri kullanabilme becerisini artırmak ve 

insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek amacıyla  kurumumuz açılan hizmet içi seminerlere tüm 

personelimizin  katılmasını desteklenmiştir. 

 Kurumuzda görev alan personelin eğitim öğretim kalitesine etkisini tasdik eden kurum yöneticilerimiz 

personelimizin kendilerini geliştirmek amacıyla katıldıkları proje kurs, seminer, eğitim hizmeti, sınav vb. eğitsel 

faaliyetlere sonuna kadar destek vermektedir. 2014 yılı baz alındığında kurumumuzda alınan hizmet içi seminer sayısı 

15, alınan hizmet içi seminer süresi 990 saat ve hizmet içi eğitim alan öğretmen sayısı 13’tür.Bunun yanında 

lisansüstü eğitimini tamamlayan personel oranımız %6 dil sınavı C seviyesinde başarı oranı %2 ve uluslararası 

hareketlik programına katılan personel sayısı 12’dir.  Stratejik planın oluşturulduğu yıllar içerisinde verilen bu sayı ve 

oranların mümkün olduğunca üzerine çıkılması için gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır. 
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No Tedbir 
Sorumlu 
Birimler 

Koordinatör 
Birim 

64. 
Hizmet içi eğitim planlamaları, çalışanların talepleri, birimlerin ihtiyaçları, 
denetim raporları ve birimlerce tespit edilen sorun alanları dikkate alınarak 
yapılacaktır.  

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

65. 
Çalışanların görevlendirilmesinde aldığı eğitim, sahip olduğu geçerli sertifikalar ve 
yabancı dil becerisi gibi yeterlilikler dikkate alınacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

65.     66. 
Çalışanların bilgi ve görgü düzeylerini artırmak, tecrübe paylaşımını sağlamak 
amacıyla çalışan hareketliliği de dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla ortak faaliyetler yapılacaktır.   

Müdür 
Yardımcısı İlgili 
Öğretmenler 

Okul Müdürü 

67. 
Okul ve kurumların temizlik, güvenlik ve sekretarya gibi alanlardaki destek 
personeli ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

68. 
 Okul  çalışanlarının motivasyon ve iş doyumunu artırmaya yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

69. 
Engelli çalışanlara bilgi, beceri ve engel durumlarına uygun görevler verilmesi 
sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

70. 

Aday öğretmenlik süreci öğretmenlerin mesleğe uyum ve hazırlıklarını sağlayacak 
şekilde düzenlenecektir. Aday öğretmenlik sürecinden başlayarak öğretmenlerin 
genel ve özel alan yeterlilikleri belirlenerek bunların ölçülmesine ve 
geliştirilmesine yönelik değerlendirme sistemi geliştirilecektir. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

71. 
Okul ve kurumların fiziksel koşulları engelli bireylerin eğitim ve öğretime 
erişimlerini kolaylaştıracak şekilde düzenlenecektir. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

72. 
Eğitim sonrası öğretmenlerin bilgilerini diğer öğretmenlerle paylaşımını 
sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
İlgili 
Öğretmenler 

Okul Müdürü 

Tablo 22: 3.1 Tedbirler          Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
 
Stratejik Hedef 3.2. 

Öğrencilerimizin çağdaş  öğrenme ortamlarında eğitim almaları için uygun eğitim ortamlarını tesis  etmek ; etkin, verimli 

bir mali yönetim yapısı oluşturmak. 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge 
Önceki Yıllar Hedef 

2014 2019 

3.2.1 

Okula gelir getiren kermes,  kurs, 
sosyal etkinlik, okul gezisi, yemek, 
şenlik, konser, konferans vb. etkinlik 
sayısı 

 10 15 

3.2.2 
OAB’ne mali açıdan destek olan 
sponsor kurum ve kuruluş sayısı 

 2 5 

3.2.3 
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı( 
Sorun alanı ve durum analizinde) 

 37 30 

3.2.4 
Kütüphaneden faydalanan öğrenci 
sayısı 
 

 700 Tamamı 

3.2.5 
Çok amaçlı salon veya konferans 
salonunda faaliyetlere katılan 
öğrenci oranları 

 %50 %70 

3.2.6 
Fiziki donanımı iyileştirmek için 
yapılan faaliyet ve işlerin sayısı 

 15 20 
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3.2.7 

Okulun fiziki alt yapısı ve 
donanımını eğitim öğretim 
kalitesine uygun hale getirmek için 
yapılan iyileştirmeye yönelik bakım 
ve onarım sayısı 

 20 25 

3.2.8 
Donatımla ilgili yapılan faaliyet 
sayısı 

 4 5 

Tablo 23: 3.2 Performans Göstergeleri                                                           Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
 Kurumumuzun fiziki ortamlarını iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla 
eğitimin desteklenmesi, kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıştır. 
 
 Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (TEFBİS) 2012 yılında uygulanmaya 
başlanmıştır. Projeyle il, ilçe ve okullar düzeyinde kaynak türlerine göre gelir ve gider envanterleri, öğrenciye yapılan eğitim 
harcamaları, gerçek ve güncel verilerle elektronik ortamda tutulmaktadır. Eğitime sağlanan kaynakların iller, ilçeler ve 
okullar bazında tespit edilerek etkin ve verimli kullanılması, ekonomik yatırımlara dönüştürülmesine ilişkin verilerin alınması 
ve raporlanması sağlanmaktadır. Yukarıda açıklanan TEFBİS sistemi kurumumuzda da uygulanarak veriler depolanmaktadır. 
Hedefin gerçekleştirilmesi ile belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis edilecek ve etkin, verimli bir mali 
yönetim yapısı oluşturulması planlanmaktadır. 
 
 Kurumumuzda mali imkanların kısıtlı olması sebebiyle gelir getirecek etkinlikler düzenlenmekte bunun yanında mali 
açıdan destek olacak kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması sağlanmaktadır. Kurumumuzda gelir getiren etkinliklerin 
başında kermes, okul içi sosyal faaliyetler ve sportif etkinlikler gelmektedir. 
 
 Kurumumuzun fiziki alt yapısını ve donanımını eğitim öğretim kalitesine uygun hale getirmek için öncelikle bu alanda 
yapılacak işler listesi daha sonra önceliklendirme matrisi yapılarak ortam eğitim öğretime uygun hale getirilmeye 
çalışılmaktadır.   
Tedbirler 

No Tedbir 
Sorumlu 
Birimler 

Koordinatör 
Birim 

73. 
Okulun fiziki ve alt yapısında önceliklendirmeye yönelik yapılan iyileştirme 
çalışmalarında okul finansal kaynaklarının dağılımının etkin yapılması sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
O.A.B 

Okul Müdürü 

74. Etkin bir bütçe dağılımı  ve kontrol mekanizması oluşturulacaktır.  
Müdür 
Yardımcısı 
O.A.B 

Okul Müdürü 

75. 
Kurumuza  ait projelerin oluşturulmasında hijyen, enerji verimliliği, konfor şartları ile 
maddi ve doğal kaynakların tasarrufu gibi öncelikler dikkate alınacaktır.  

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

76. 
Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek ve aktif 
yaşamı teşvik edecek şekilde düzenlenecek; öğrencilerin sosyal, sanatsal, sportif ve 
kültürel etkinlikler yapabilecekleri alanlar artırılacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

77. 
Okul ve kurumların fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin 
gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenecek ve destek eğitim odaları 
yaygınlaştırılacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
Rehberlik 
Servisi 

Okul Müdürü 

78. 
Kurumumuzun  konferans salonu, ve bahçe gibi mekânlarının bu imkânlardan yoksun 
okullar tarafından kullanılabilmesi sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

79. 
Sınıf malzemelerinin ( kartuş, toner, fotokopi kağıdı vb. ) ihtiyaçların düzenli temin 
edilerek okul personelinin hizmetine sunulması sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

80. 
OAB bütçesinin  yerinde-etkin-uygun kullanılıp kullanılmadığı OAB Denetim 
Kurulu’nca tespit eksikliklerin (bilgi eksikliği, usul yanlışlığı, hata, kasıt gibi) 
giderilmesine yönelik gerekli önlemler alınacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
O.A.B 

Okul Müdürü 
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81. 
Eğitim ve öğretimin finansmanı için genel bütçe dışındaki kaynakların artırılması ve 
etkinleştirilmesi sağlanacak, ulusal alternatif finansman kaynaklarının daha etkili ve 
verimli kullanılması sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
O.A.B 

Okul Müdürü 

82. 
Kurumumuzdaki  teknolojik alt yapı standartları belirlenerek , internet altyapısı ile 
ilgili eksiklikler giderilecektir. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

83. 
Kurumumuzun donatımıyla ilgili eksikler tespit edilecek ve ilgili birimlerden tedarik 
edilmesi sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
OGYE 

Okul Müdürü 

84. 
Tüm donatım malzemelerinin demirbaşı düzenli olarak kaydedilecek atıl 
durumdakiler listede çıkarılacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
Demirbaş Kayıt 
Komisyonu 

Okul Müdürü 

Tablo 24: 3.1 Tedbirler          Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
Stratejik Hedef 3.3. 
 Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap 
verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak ve kurumsal yapının iyileştirilmesini 
sağlamak. 

No Gösterge 
Önceki 
Yıllar 

Hedef 

2014 2019 

3.3.1 
Okulumuzun bilgi edinme sistemlerinden 

yararlanıcıların memnuniyet oranı 

Çalışan %90 Tamamı 

Veli %85 Tamam 

Öğrenci % 95 Tamamı 

3.3.2 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı  120 185 

3.3.3 
Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılan 

öğretmen ve öğrenci sayısı 
 1350 Tamamı 

3.3.4 Okulumuzdaki faaliyetlere katılan velilerin sayısı  600 700 

3.3.5 Okul kapısına asılan gelir gider tablosu sayısı  8 10 

3.3.6 Okul web sitesinde paylaşılan gelir gider tablosu  2 6 

3.3.7 
Okul bütçesinin konuşulduğu ve paylaşıldığı veli 

toplantı sayısı 
 2 6 

3.3.8 
Okulumuz paydaşlarına yönelik yapılan 

bilgilendirme toplantısı sayısı 
 4 6 

3.3.9 
Kurumsal yapının iyileştirmesine yönelik yapılan 

kurs ve seminer sayısı 
 3 5 

3.3.10 

Kurumsal yapının iyileştirmesine yönelik yapılan 

kurs ve seminere paydaş sayısı ( veli, öğretmen, 

öğrenci) 

 1300 1600 

3.3.11 
Kurumuzla ilgili yapılacak faaliyetlerin, sınav 

takvimi vs.  Web sitesinde duyurulma sayısı 
 4 7 

Tablo 25: 3.3 Performans Göstergeleri    Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
 Toplumsal olay ve olgulardaki değişmeler örgüt yapisinda da değişme ve gelişmeleri beraberinde getirmektedir. Yeni 
yönetim modelleri bu değişme ve gelişmeler sonucunda ortaya çıkmaktadır.  
 
      Bu bağlamda okulumuzun  kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonunun çağdaş yönetim yaklaşımı ilkeleri çerçevesinde 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
 
      Okul/Kurum hizmet standartları anketi öğretmenlerimiz sorumluluğunda yeterli sayıda veli ve öğrenciye 

doldurturmuştur. Kurumumuzda paydaşlarımıza kurumla ilgili bilgilerin aktarımı düzenli olarak ve çeşitli yöntemlerle 

yapılmaktadır. Bahsedilen konuyla ilgili çalışan, veli ve öğrenci memnuniyet oranı oldukça yüksektir. Kurumumuzda gelir 
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gider tablosu da ilke edindiğimiz şeffaflık ve hesapverebilirlilik ilesine istinaden  okul giriş kapımızda ve web sitemizde 

paylaşılmaktadır. Ayrıca okul bütçesi genel veli toplantılarında velilerimize ayrıntılı bir şekilde aktarılmaktadır.  

      Okulumuzda çoğulcu ve katılımcı yaklaşımımız gereği paydaşlarımızdan veli, öğretmen ve öğrencilerimize yönelik kurs ve 
seminer bildirimleri zamanında yapılmakta ve ayrıca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere öncelikle paydaşlarımızdan 
öğrenciler olmak üzere veli ve öğretmenlerimizin de en üst seviyede katılımı sağlanmaktadır. 
Tedbirler 

No Tedbir 
Sorumlu 
Birimler 

Koordinatör 
Birim 

85. Kurumumuzu WEB sitesinde tanıtımı güncellenecek ve kurumuzun 
çalışanlarının bu konuda farkındalığı sağlanacaktır.  

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

86. Kurumumuzun Faaliyetlerini belirtiği çalışma takvimine uygun olarak 
sürdürmesi sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

87. Süreç analizi çalışmalarına hız verilerek kurumumuz iş süreçleri maliyet, zaman 
ve risk analizine dayalı olarak iyileştirilecektir. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

88. Kurum çalışanlarımızın görev dağılımının gönüllülük esasına göre yapılması 
sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

89. Kurumumuzda herhangi husus bir karara bağlanırken  katılımcılık ilkesi gereği 
paydaşların görüşlerinin alınabileceği bir yapı oluşturulacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
Tüm 
Öğretmenler 

Okul Müdürü 

90. Kurumumuzda Performans Yönetim Sistemi (PYS),  bütün çalışanlarının 
ihtiyacına cevap verecek şekilde bütünleştirilecektir.  

Müdür 
Yardımcısı 
Tüm 
Öğretmenler 

Okul Müdürü 

91. 

Rehberlik ve denetim faaliyetleri, geliştirilecek sistem ile yapılacak izleme ve 
değerlendirme sonucunda risk tespit edilen alanlar önceliğinde yürütülecektir.  
Emsallerine göre başarı gösteren çalışanlar ödüllendirilerek örnek 
uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
Rehberlik 
Servisi 

Okul Müdürü 

92. Kurumumuz çalışanlarının özlük işlemlerinin güncellenmesi sağlanacaktır. 
Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

93. 
Kurumumuzun  İç Kontrol Eylem Planı güncellenerek planın uygulanması 
sağlanacaktır. Planda yer alan eylemlerin gerçekleşme durumları 6 ayda bir 
raporlanarak üst yönetime sunulacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
OGYE 

Okul Müdürü 

94. Kurumuz çalışanları ve paydaşlar kamu hizmet standartları hususunda sürekli 
bilgilendirilecektir. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

95. Akademik çalışma yapan kurum personelinin programlarının yapılmasında ve 
kurum içi faaliyetlere katılımında kolaylık sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
 

Okul Müdürü 

96. Kurumumuz OGYE tarafından kurumsal yapının iyileştirilmesine yönelik SWOT 
ve PEST analizleri yapılması sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

97. Duyuruların kurum paydaşlarıyla zamanında paylaşılması sağlanacaktır. 
Müdür 
Yardımcısı 
OGYE 

Okul Müdürü 

98. İnsana hizmet ve çözüm odaklı bir kurum olmak için rutinin dışında 
bilgilendirme ve paylaşım toplantıları yapmak 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

99. Sistemin sürekliliğini sağlamak için teknolojiyi etkin ve hızlı kullanmak adına 
paydaşlara yönelik kurs ve seminer düzenlemek 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

100. 
Öğrencilerin yaratıcığını ortaya koyan, sosyalleşmesini, bedensel ve zihinsel 
gelişimini sağlayacak sosyal, sportif ve  kültürel faaliyetler yapılması 
sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 
İlgili 
Öğretmenler 

Okul Müdürü 

101. Okul – veli işbirliğini güçlendirme faaliyetleri planlanacak, yapılacak  ve velilerin 
katılımını sağlanacaktır.( kermes vs. ) 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 
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102. Çalışanlar arası olumlu iletişimi güçlendirmek amacıyla sosyal, kültürel, sportif 
faaliyetleri düzenleyecek komisyonların kurulması sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

103. OAB ait gelir gider tablosunun  şeffaflık ilkesi gereğince kurumuz paydaşlarıyla 
paylaşılması sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

104. Veli toplantılarında okul gelir ve giderleri konusunda velileri bilgilendirilmesi 
sağlanacaktır. 

Müdür 
Yardımcısı 

Okul Müdürü 

Tablo 26: 3.3 Tedbirler          Kaynak: Stratejik Plan Ekibi 
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Kurumumuz  hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için program ve proje 

bazında kaynak tahsisleri ile bütçesinin stratejik planına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans 

göstergelerine dayandırılması gerekmektedir. 

 

Kurumumuz  2015-2019 Stratejik Planının maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye stratejik amaç ve 

hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle karar alma sürecinin 

rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı 

güçlendirecek ve harcamaların önceliklendirilmesi süreci iyileştirilecektir. 

 

Bu kapsamda, belirlenen tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların 

tahmini kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. 

 

Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların 

gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 303.800 tl’lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. 

Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç 

maliyetleri toplamından ise stratejik planın tahmini maliyetine ulaşılmıştır. 

 

2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLAN AMAÇ VE HEDEFLERİN MALİYETLENDİRME TABLOSU 
 

AMAÇ VE HEDEF 2015 2016 2017 2018 2019 

AMAÇ 1:  Bütün bireylerin eğitim ve 
öğretime  dezavantajlarından 
etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar 
altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi 
tamamlayabilmesini sağlamak. 

1200 1100 1000 900 800 

HEDEF 1.1 Plan dönemi sonuna kadar 
dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, 
eğitim ve öğretimin her tür ve 
kademesinde katılım ve tamamlama 
oranlarını artırmak. 

1200 1100 1000 900 800 

AMAÇ 2: Bütün bireylere ulusal ve 
uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, 
tutum ve davranışın kazandırılması ile 
girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri 
yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz 
güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve 
mutlu bireylerin yetişmesine imkân 
sağlamak. 

10.500 11.500 12.500 13.500 14.500 

HEDEF 2.1  Bütün öğrencilerin bedensel, 
ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik 
kazanımlardaki faaliyetlere katılım 
oranını ve  akademik başarı düzeylerini 
artırmak 

7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 
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HEDEF 2.2 : Plan dönemi sonuna kadar 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ulusal 
düzeyde uygulanan sınavlarda (TEOG 
vb) okul, dolayısıyla öğrenci başarısını  
artırmaktır. 

3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 

HEDEF 2.3 : Plan dönemi sonuna kadar 
verilen rehberlik hizmetleriyle şiddete 
yönelik eylem planı hazırlayarak 
öğrencilerin olumsuz davranışlarını en 
aza indirmek, olumlu davranış 
sergileyen akademik başarısını yükselten 
öğrenci sayısını artırmak 

- - - - - 

AMAÇ 3: Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik 
yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını 
iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde 
kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen 
bir kurumsal yapıyı tesis etmek. 

30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 

HEDEF 3.1 : Okulumuzda görev alan tüm 
personelin mesleki gelişim ve yeni 
teknolojileri kullanabilme becerisini 
artırmak ve insan kaynaklarının yapısını 
ve niteliğini geliştirmek. 
 

- - - - - 

HEDEF 3.2 : Öğrencilerimizin çağdaş  
öğrenme ortamlarında eğitim almaları 
için mali kaynaklarımızı güçlendirerek 
finansal kaynakların stratejik öncelikler 
doğrultusunda dağıtımını sağlamak. 

30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 

HEDEF 3.3 : Etkin bir izleme ve 
değerlendirme sistemiyle desteklenen, 
bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, 
katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir 
yönetim ve organizasyon yapısını plan 
dönemi sonuna kadar oluşturmak ve 
kurumsal yapının iyileştirilmesini 
sağlamak. 

- - - - - 

TOPLAM 41.700 43.600 45.500 47.400 49.300 

PERSONEL GİDERLERİ 9.300 12.000 15.000 18.000 21.000 

GENEL TOPLAM 52.000 55.600 60.500 65.400 70.300 

Tablo 27: Maliyetlendirme          Kaynak: Okul İdaresi 
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A. ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2011-2014 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRMESİ 

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının yayınladığı 2010/14 sayılı genelge ile İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerinin stratejik plan yapmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu genelge doğrultusunda stratejik 

planlama ekibi kurulmuş, 2010/14 ve 2010/33 sayılı genelgelerin yayınlanmasının ardından, 

yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde 2011–2014 yıllarını kapsayan stratejik planını hazırlamış,01 Ocak 

2011 tarihinde uygulanmak üzere yayınlanmıştır. 

 

Katılımcı bir yöntemle hazırlanan bu stratejik planda yer alan amaç ve hedefler benzer yöntemle 

hazırlanan performans programları vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Stratejik planda yer alan 

stratejik hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık performans hedefleri oluşturulmuştur. Stratejik plan 

uygulamaları 6 aylık periyotlarla izlenerek değerlendirilmiştir. Stratejik amaçlarına dayalı gerçekleşme 

oranlarına bakıldığında 2012 yılı izleme ve değerlendirme sonuçlarının %82’lik gibi bir düzeyde 

tamamlamışken 2013 yıl sonu değerlendirme çalışmaları sonucunda %90,13’lük artış ile tamamlamıştır. 

2014 yılı için izleme ve değerlendirme çalışması sonucunda ise %76,29,98’luk bir oranla amaçların 

gerçekleştiği görülmüştür. 

 

2011-2014 stratejik planımız, İlçe Milli Eğitim Müdürü sayınŞefika BİÇER başkanlığında ilgili 

şube müdürleri ve şeflerinin katılımıyla yapılan toplantılarda, değerlendirilmiş ve sonuçları 

paylaşılmıştır. Hesap verilebilirlik anlayışı ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde 

edilmesi ve kullanılması sağlanmış, stratejik yönetim anlayışı kurum kültürü olarak benimsenmiştir. 

Planlama, çalışmaları izleme, değerlendirme ve denetleme süreçleri önem kazanmıştır. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.09.2013 tarihinde “2013/26 sayılı 

Genelge” ile yayımladığı “İkinci Beş Yıllık Stratejik Plan Hazırlama Programı” doğrultusunda ilçemiz 

eğitim-öğretiminde yeni dönem stratejik planlama çalışmaları başlamıştır. 

 

Stratejik planın uygulanmasında yaşanan sorunların en önemli güçlüklerden biri müdürlüğümüz 

stratejik planının yasal bir zorunluluktan ibaret olarak algılanması ve uygulamada planın yeterince 

sahiplenilmemesidir. Kurum içi ve okullarda yönetici kadrolarında yaşanan değişik neticesinde stratejik 

hedeflerin gerçekleşmesinde aksaklıklar yaşanmaktadır. 2015-2019 İkinci plan hazırlık döneminde 

okul/kurum müdürlüğü atamalarında iyileşme sağlandığı, stratejik planın sahiplenildiği ve üst yönetim 

katkısının daha güçlü hale geldiği görülmüştür. 

 

Müdürlüğümüz 2011-2014 Stratejik Planı’nın gerçekleşme durumu değerlendirildiğinde 

aşağıdaki konularda önemli iyileşmelerin sağlandığını görülmüştür: 
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1. Personel nakilleri ile birlikte müdürlüğümüz eleman sayısı yeterli hale gelmiştir. 

Müdürlüğümüz kamu hizmet standartları çerçevesinde elemanlarımıza gerekli hizmetiçi kurs ve 

seminerleri verilerek nitelikli hale gelmiştir. 

 

2. Karar almada ve planlamada Stratejik Planın hedeflerine ulaşabilmek için istatistiki veriler 

büyük ölçüde kullanılmıştır. 

 

3. E-OKUL kayıtları ile öğrenciler evlerine en yakın olan okullara yerleştirilmiş, evine uzak 

olan okullarda bulunan öğrenciler nakil yolu ile evine en yakın okula yerleştirilmiştir. 

 

4. Okulların bazıları yıkılmış veya var olan bina içeresine ek bina yapılmıştır. Ayrıca kampüs 

okul inşaatları devam etmektedir 

 

2011-2014 Stratejik Plan döneminde önemli iyileşme sağlanan alanlara yönelik ikinci plan 

dönemi için de çalışmaların devam ettirilerek sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir. Bu 

kapsamda gerekli hedef ve tedbirler belirlenerek bunların gerçekleşme durumlarını izlemek üzere 

göstergeler oluşturulmuştur. 

 

Bununla birlikte aşağıdaki konularda da geliştirilmesi gereken öncelikli alanlar tespit edilmiştir: 

 
1. Okul öncesi eğitimde okullaşma 

 
3. Öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımları 

 
4. Yabancı dil yeterliliği 

 
5. Beşeri altyapı 

 
6. İzleme ve değerlendirme 

 
Bu başlıklarda gerekli iyileşmelerin sağlanması amacıyla paydaşların görüş ve önerileri ile 

durum analizlerinden yola çıkılarak Müdürlüğümüz birimlerinin koordinasyonunda stratejiler 

geliştirilmiştir. 

 

Altındağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

 
2011-2014 Stratejik Planı Gösterge Gerçekleşme Durumu 

 
2011-2014 yıllarını kapsayan I. Plan döneminde 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile  

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar ile teşkilat 

yapısına yönelik büyük ve kapsamlı düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu yapısal düzenlemeler ile 

Müdürlük birimlerine ait iş ve işlemler yeniden belirlenmiş, Müdürlüğümüz birimleri arasındaki   görev 
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dağılımında önemli değişiklikler yapılmış, ayrıca Müdürlüğün geçmişte yürütmüş olduğu bir takım 

göstergeler kapsamındaki faaliyetler diğer kurumlara devredilmiştir. Ayrıca yapısal düzenlemelerin 

yanında Bakanlıkça okul tür ve çeşitliliğinin azaltılması, 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş gibi önemli 

düzenlemeler de I. Plan döneminde hayata geçirilmiştir. Bu durum stratejik planda yer alan önemli 

sayıda stratejinin uygulanmasını etkilemiş dolayısıyla bazı göstergelerin hedeflenenden daha düşük 

oranda gerçekleşmesine ya da görev devrinden kaynaklı gösterge verisine ulaşılamamasına neden 

olmuştur. 

 

Sonuç olarak müdürlüğümüz 2011-2014 Stratejik Planı değerlendirildiğinde; belirlenen  

stratejik amaç, stratejik hedefler ile performans göstergelerine % %82’lik oranında tamamen ya da 

makul düzeyde ulaşıldığı belirtilebilir. Müdürlüğümüzce hazırlanan 2011-2014 stratejik planda izleme 

ve değerlendirmeye dayalı ilk plan olması dolayısıyla bu oranın başarı düzeyi daha iyi anlaşılabilir. 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan amaç, hedef, gösterge ve 

stratejilerin belirlenmesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2011-2014 Stratejik Planı’nın 

değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler belirleyici unsurlardan biri olmuştur. 

 

A. ALTINDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2015-2019 STRATEJİK PLANI  İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 

Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 dönemine ilişkin kalkınma planları ve programlarda yer alan 

politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve 

kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlarını  

hazırlamıştır. Hazırlanan planların gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve 

etkin biçimde alınabilmesi için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Stratejik Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. 

 

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. 

Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve 

hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

 

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme 

Modeli’nin çerçevesini; 

 

1. 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans 

göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 
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3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Gerekli tedbirlerin alınması 

süreçleri oluşturmaktadır. 

 

2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının 

tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, 

Strateji Geliştirme Bölümü tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili 

gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme 

durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık 

hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

 

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; Strateji Geliştirme Bölümü tarafından  

harcama birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler 

toplanarak konsolide edilecektir. Yıl sonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden  

sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince 

değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve 

değerlendirme raporu hazırlanacaktır.(Tablo 14) 

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

 
İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

 

 

Birinci 

İzleme- 

Değerlendirme 

Dönemi 

 

 
Her yılın 

Temmuz ayı 

içerisinde 

 

SGB tarafından harcama birimlerinden 

sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili 

gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin 

toplanması ve konsolide edilmesi 

Göstergelerin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye 

sunulması 

 

 
Ocak- 

Temmuz 

dönemi 

 

 

 

İkinci 

İzleme- 

Değerlendirme 

Dönemi 

 

 

 

 

İzleyen yılın Şubat 

ayı sonuna kadar 

 

SGB tarafından harcama birimlerinden 

sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili 

yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin 

verilerin toplanması ve konsolide edilmesi 

Üst yönetici başkanlığında harcama birim 

yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, 

gösterge hedeflerinden sapmaların ve 

sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli 

tedbirlerin alınması 

 

 

 

 
Tüm yıl 

 Tablo: 14 İzleme ve Değerlendirme Takvimi Kaynak: Strajeji Geliştirme-1 
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME DÖNGÜSÜ 
 

 
 

 

 

 

 
 

Göstergelere ilişkin 
yılın ilk 6 aylık 
dönemine ait 

gerçekleşmelerin 
tespiti 

Yıllık gerçekleşme 
durumlarının, varsa 
hedeften sapmaların 
ve alınması gereken 
değerlendirilmesi 

İlk 6 aylık 
gerçekleşme 

durumlarını içeren 
raporun üst 

yöneticiye sunumu 

Yıllık gerçekleşme 
durumlarını içeren 

raporun üst 
yöneticiye sunumu 

ve kamuoyu ile 
paylaşılması 

Yıl sonu gösterge 
gerçekleşmeleri için 
gerekli tedbirlerin 

alınması 

Stratejik planda yer 
alan göstergelere 

ilişkin yıllık 
gerçekleşmelerin 

tespiti 
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EKLER 
 

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

2015-2019 

Stratejik Planlama Ekibi 

 

Adı Soyadı Unvanı 

Özer YAKIŞIKLI  OKUL MÜDÜRÜ 

Nejdet ASLİN MÜDÜR YARDIMCISI 

Sevim AKSOY GÜLER TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 

Gül Elif BAYRAK 
SÖNMEZ 

GÖRSEL SANATLAR  ÖĞRETMENİ 

Neşe DÜZÇAY 
DURGUT 

TEKNOLOJİ TASARIM ÖĞRETMENİ 

Gizem Sıla TOPÇU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 

Burcu ÖZLÜ MATEMATİK ÖĞRETMENİ 

Beyza TAHTACI MATEMATİK ÖĞRETMENİ 

 

EK 1-   Beşikkaya Ortaokulu  2015-2019 Stratejik Planlama Ekibi 


