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Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için 

gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni 

yoldan çevirmeye çalıĢacaktır. ĠĢte sen burada direneceksin. Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. 

Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu 

engelleri aĢacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin.                                                                       

                                                                                  

 

  Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Ġstiklal MarĢı 

 

Korkma! Sönmez bu Ģafaklarda yüzen al sancak, 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

 

                           Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 

                           Kahraman ırkıma bir gül; ne bu Ģiddet, bu celal? 

                           Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 

                           Hakkıdır, Hakk‟a tapan milletimin istiklal. 

 

Ben ezelden beridir hür yaĢadım, hür yaĢarım, 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmıĢ? ġaĢarım. 

KükremiĢ sel gibiyim, bendimi çiğner, aĢarım, 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taĢarım. 

 

                           Garbın afakını sarmıĢsa çelik zırhlı duvar, 

                           Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

                           Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 

                           “Medeniyet” dediğin tek diĢi kalmıĢ canavar? 

 

ArkadaĢ! Yurduma alçakları uğratma sakın, 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk‟ın, 

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın. 

 

                           Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, 

                           DüĢün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

                           Sen Ģehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, 

                           Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

ġüheda fıĢkıracak, toprağı sıksan Ģüheda. 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

 

                           Ruhumun senden Ġlahî, Ģudur ancak emeli: 

                           Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 

                           Bu ezanlar, ki Ģehadetleri dinin temeli, 

                           Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli. 

 

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taĢım, 

Her cerihamdan, Ġlahî, boĢanıp kanlı yaĢım, 

FıĢkırır r 

uhumücerret gibi yerden naaĢım, 

O zaman yükselerek arĢa değer belki baĢım. 

 

                           Dalgalan sen de Ģafaklar gibi ey Ģanlı hilal! 

                           Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. 

                           Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

                           Hakkıdır, hür yaĢamıĢ bayrağımın hürriyet; 

                           Hakkıdır, Hakk‟a tapan milletimin istiklal. 

                                                      Mehmet Akif Ersoy 
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Ey Türk Gençliği! 

 

 

 

 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. 

Ġstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir 

gün, Ġstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düĢersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve Ģerâitini düĢünmeyeceksin! Bu imkân ve Ģerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür 

edebilir. Ġstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düĢmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiĢ bir 

galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiĢ, bütün 

tersanelerine girilmiĢ, bütün orduları dağıtılmıĢ ve memleketin her köĢesi bilfiil iĢgal edilmiĢ olabilir. 

Bütün bu Ģerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar 

gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri Ģahsî menfaatlerini, 

müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düĢmüĢ 

olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! ĠĢte, bu ahval ve Ģerâit 

içinde dahi, vazifen; Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

 

Mustafa Kemal Atatürk 

      20 Ekim 1927 
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SUNUġ 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

             

Türkiye Cumhuriyeti‟nin kurucusu ve Türkiye toplumunun lideri Mustafa  

Kemal Atatürk, “Ġlk ve ortaöğretim; mutlaka insanlığın ve uygarlığın gerektirdiği bilim ve tekniği 

versin. Fakat o kadar pratik bir tarzda versin ki, çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkum 

olmadığına emin olsun” sözleriyle ilk ve ortaöğretimin önemini yıllar önce vurgulamıĢtı. Bu vurgunun 

etkisiyle biçimlenen eğitim sistemimiz, yeni yaklaĢım ve yöntem-tekniklerle 21. yüzyılda büyük bir 

dönüĢüm yaĢamaktadır. Gerek dünyada, gerekse ülkemizde ortaya çıkan yeni türden gereksinimlere 

karĢılık verebilecek bir eğitim-öğretim ortamı hazırlamak eğitim sürecini paylaĢan tüm okul toplumunun 

asli ve vazgeçilmez görevi hâline gelmiĢtir.  

     Bizler, Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu olarak bu değiĢim sürecinde üzerimize düĢen 

sorumlulukları yerine getirmeyi ülkemizin ve toplumumuzun geleceği açısından bir fırsat ve topluma 

karĢı bir borç olarak algılamaktayız. Bu borcun ödenme yeri de, eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmek 

için kurumsallaĢmıĢ olan okul ortamıdır. Okulu çağın gereklerine uygun olarak eğitim-öğretime 

hazırlamak, okulda Milli Eğitimin amaçlarına uygun olarak bir öğrenme ve eğitim ortamı yaratmak, bu 

ortamı tüm paydaĢlar için çekici hâle getirmek temel görevimizdir. 

                                                                                                             

 

            

Ġsmet TAHRA 

                                                                                                        Okul  Müdürü 
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TANIMLAR 

Strateji: Strateji, kelime anlamı olarak “sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme. 

Stratejik Planlama: Bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını Ģekillendiren ve ona bu 

konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten sistemli çaba. 

Stratejik Plan Üst Kurulu: Stratejik planlama çalıĢmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalıĢmaları 

yönlendirmek üzere kurulan kurul. 

Stratejik Plan Ekibi: Stratejik planlama çalıĢmalarını doğrudan yürütmesi beklenen ve üst kurula belirli 

dönemlerde raporlar sunarak, kurulun önerileri doğrultusunda çalıĢmaları yürüten ekipler. 

SWOT Analizi:  Bir projede ya da bir ticari giriĢimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kiĢinin güçlü ve 

zayıf  yönlerini belirlemekte, iç ve dıĢ çevreden kaynaklanan fırsat  ve tehditleri saptamak için kullanılan stratejik 

bir teknik. 

Misyon: Yönetim açısından örgütü benzer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun dönemli görev. 

Vizyon: Görünüm, ileri görüĢ, kuruluĢun ideal geleceği. 

Temel Değerler: KuruluĢun kurumsal ilkeleri ve davranıĢ kuralları ile yönetim biçimi. 

Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaĢılıp ulaĢılmadığını ya da ne kadar 

ulaĢıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlar. 

Stratejik Amaç: Belirli bir sürede kurumun ulaĢmayı hedeflediği sonuç. 

Stratejik Hedef: Amaçların gerçekleĢtirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlar. 

Tedbir: Stratejik plan yönetimi anlayıĢına göre alınması gereken önlem. 

Değerlendirme: Uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin 

tutarlılık ve uygunluğunun analizi. 

Okulöncesi Eğitim: Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiĢ, 3-5 yaĢ 

grubundaki çocukların eğitimini kapsar.  

e-Okul: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iĢ ve iĢlemlerin 

mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistem. 

ġube:  Okulun aynı düzeydeki sınıflarından her hangi birisi. 

Ders Yılı: Derslerin baĢladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen süredir. 

Ana sınıfı: 60-66 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıf. 

Rehberlik AraĢtırma Merkezi: Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerini sunan ve koordinesini sağlayan, 

özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılama iĢlemlerini yaparak uygun eğitim ortamı ile 

programlara yönlendiren merkez. 

Bilim ve Sanat Merkezi: Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel 

yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak Ģekilde bireysel yeteneklerinin 

bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliĢtirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmıĢ olan 

bağımsız özel eğitim kurumu. 
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GĠRĠġ 

Stratejik planlamayı tüm kamu kurumları için yasal zorunluluk haline getiren düzenleme 

10.12.2003 tarihinde çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟dur. Söz konusu 

kanunun 9. maddesi ile kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları, belirlenmiĢ takvim ile zorunlu 

kılınmıĢtır. MEB 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi kapsamında 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü II. Dönem olan 2015-2019 Stratejik Planlama hazırlama 

çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.  

 

Stratejik Planlama ÇalıĢmaları kapsamında Okulumuzda tüm personelimizle toplantılar 

yapılmıĢtır. Bu toplantılar sonucunda SP ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıĢtır. Personelimiz ve diğer 

unsurlar içerisinden “Stratejik Planlama ÇalıĢma Ekibi” kurulmuĢtur. Önceden hazırlanan anket 

formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiĢ ve elde edilen veriler birleĢtirilerek paydaĢ 

görüĢleri oluĢturulmuĢtur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef 

kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıĢtır. 

 

 Temel politika ve stratejilerin belirlenmesi yapılırken öncelikli olarak eğitim ve öğretimin 

kalitesi düĢünülmüĢ sıfır hatalı mezun öğrenci hedeflenmiĢtir.  Okulumuzda kalite artırımı için 

geliĢtirilecek faaliyetlerin planlaması yapılıp, bunların uygulaması sonrasında da değerlendirmeler 

yapılmaktadır. 

 

    Okul yaĢantısına iliĢkin her durumun sistematik bir yapı içinde ele alınıp değerlendirilmesi 

yapılır. Planlar oluĢturulurken mevcut durum analizi olarak SWOT analizi yapıldı. Stratejik amaçların 

ve hedeflerin belirlenmesinde; 

 Okulumuzun hangi kuvvetli yönü hangi avantajları kazandırır? 

 Hangi fırsatlar ile hangi güçlüklerin üstesinden geliriz? 

 Hangi kuvvetli yönler hangi problemleri çözmemizi sağlar? 

 Sorularına cevap aranmıĢtır. 

 

    Okulumuz mevcut durum analizi yapılırken veli, öğrenci ve öğretmen görüĢleri anket yolu ile 

toplanmıĢ, elde edilen sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Okulumuzda ekip geliĢimi ile ilgili yaptığımız 

çalıĢmalarda Öncelikle idare olarak daha geniĢ hareket alanına sahip değiĢen Ģartlara uyum sağlayabilen 

bir kurum oluĢturmak istedik.  Bu amaca hizmet edecek ekipler oluĢturduk.  Bu ekip üyeleri eskiden 

olduğu gibi kendilerine yakın arkadaĢlıklar içinde olanlardan gönüllülük esasına uygun olarak kuruldu. 

 

    Ekiplerimizi ortak bir amaca hizmet eden anlayıĢla, ben merkezinden çıkarıp biz merkezine 

yönelterek kurum bilincini oluĢturduk. Ekiplerimizin liderlerini kendilerinin seçmelerine imkân 

sağladık. Yönetici odalarımızı tek kiĢinin kullandığı odalar halinden çıkarıp, paylaĢımı ve kurum 

bilincini ön plana çıkaran çok kiĢinin kullandığı ofisler haline dönüĢtürdük.  

 

      

    Son olarak O.G.Y. E. tarafından anket sonuçları, misyon – vizyon – ilke ve stratejilerimiz 

doğrultusunda 2015– 2019 öğretim yılında yapılabilecek çalıĢma alanları ve çalıĢma grupları tespit 

edilmiĢ ve bu grupların O.G.Y. E.sorumluları belirlenerek organizasyon Ģeması hazırlanmıĢtır. Okul 

GeliĢim Planı ekte verilmiĢtir. ÇalıĢmalarımızın okul geliĢimine katkısı olacağı inancı ile emeği geçen 

tüm personelimize teĢekkür ediyoruz.                        

                                                                                                                                 

 

                                                                                               Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu                   

        Stratejik Plan Ekibi 
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1. BÖLÜM: 

2. Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü Stratejik Planlama Hazırlık Süreci 
 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü stratejik planı, Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Plan 

Hazırlama Kılavuzu ile MEB 2010-2014 Stratejik Planı yer alan model esas alınarak hazırlanmıĢtır. 

MEB 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi ve Eki Hazırlık Programı 

kapsamında Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü stratejik planı II. Dönem olan 2015-2019 

Stratejik Plan hazırlama çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.  

1.1 Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü Stratejik Planlama Süreci 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğümüz ilgili genelge ile Bakanlığımızın belirttiği takvim 

dâhilinde 2015-2019 Stratejik Planlama çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. ÇalıĢmalar,  Stratejik Planlama Ekibi 

rehberliğinde tüm birimlerin katılımıyla yürütülmüĢtür. Müdürlüğümüzde Stratejik Planlama hazırlıkları 

kapsamında gerçekleĢtirilen faaliyetler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

1. 2013/26 sayılı genelge doğrultusunda Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Stratejik Plan Üst Kurulu  

ve Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Stratejik Plan Ekibi, oluĢturulmuĢtur. 

2. Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Stratejik Plan üst kuruluna yönelik bilgilendirme toplantısı 

yapılmıĢtır. 

3. Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Stratejik Plan ekibine yönelik olarak üst düzey bilgilendirme 

toplantısı yapılmıĢtır 

4. Ġl Stratejik Planlama Ekibinin düzenlediği  “Stratejik Planlama Kursu”na Okulumuz idareci ve 

Öğretmenleri katılmıĢtır. 

5. Okulumuz personellerine yönelik Stratejik Planlama bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır. 

6. Ġl okul ekiplerine yönelik 5 günlük Stratejik Plan Hazırlama Kurslarına Okulumuz Müdür Yrd. 

Ahmet Yılmaz ÖZEN katılmıĢtır. 

7. Okulumuz yönetici ve çalıĢanları ile paylaĢım toplantıları yapılmıĢtır. Müdürlüğümüz web sayfasında 

stratejik planlama ile ilgi bilgi, doküman ve örnek uygulamaların paylaĢılacağı bölüm eklenmiĢtir. 

Durum analizi çalıĢmaları Millî Eğitim Bakanlığı Ġl takvimine göre hazırlanarak raporlanmıĢtır. 

8. Durum analizinden elde edilen veriler ve Bakanlığımızın stratejik plan taslağından yola çıkarak 

stratejik amaç ve hedefler oluĢturulmuĢ, bu hedeflere ait performans göstergeleri belirlenmiĢtir. 

9. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleĢtirmek üzere TOWS metoduyla strateji ve 

politikalar belirlenmiĢ, tüm paydaĢlardan faaliyet planları alınarak performans programı 

hazırlanmıĢtır. 

10. Müdürlüğümüz stratejik planının onayı alınıp uygulamaya geçilmesi ile beraber izleme ve 

değerlendirme faaliyetleri de baĢlayacaktır.  Ġzleme değerlendirme ise altı aylık ve yıllık olmak üzere 

senede iki defa gerçekleĢtirilecektir. 

1.2.Stratejik Planın Hukuki Dayanakları 

Stratejik planlamayı tüm kamu kurumları için yasal zorunluluk haline getiren düzenleme 

10.12.2003 tarihinde çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟dur. Kanunda yer 

alan stratejik planlamaya iliĢkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanunun 3. 

maddesine göre stratejik plan; “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve 

politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaĢmak için izlenecek yöntemler 

ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.” Kanunun 9. maddesi ise stratejik planların tüm kamu kurumları 

için bir zorunluluk haline geldiğini açıklamaktadır. Bu madde de “Kamu idareleri; kalkınma planları, 

programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve 

vizyonlarını oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 

belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak 

amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir. 
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve söz konusu kanunun 9. maddesi ile 

kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları, belirlenmiĢ takvim ile zorunlu kılınmıĢtır. MEB 

16.09.2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi kapsamında Öğretmen Ayfer Doğruol 

Ġlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama hazırlama çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.  

1.3.Hazırlık ÇalıĢmaları 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü stratejik planlama çalıĢmalarında; Adana Ġl MEM 

2015-2019 Stratejik Planı ile Kamu Ġdareleri Ġçin stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan model esas 

alınmıĢtır. 

Okulumuzun Stratejik Planına (2015-2019) Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi 

tarafından, Okulumuzun Müdürü baĢkanlığında yapılan toplantıdan sonra baĢlanmıĢtır. Stratejik 

Planlama ÇalıĢmaları kapsamında okulumuzda Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Okul Aile Birliği 

BaĢkanı ve Gönüllü velilerde bu sürece dahil olmuĢ ve “Stratejik Plan Üst Kurulu” ve “Stratejik 

Planlama Ekibi” kurulmuĢtur. Hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiĢ ve 

elde edilen veriler birleĢtirilerek paydaĢ görüĢleri oluĢturulmuĢtur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme 

toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler 

toplanmıĢtır 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü, iyi bir plan hazırlamak ve iyi bir süreç yönetimi 

sağlamak için Stratejik Plan Ekibi Stratejik Planlama hazırlığını beĢ aĢamada ele almıĢtır. 

1. Planlama çalıĢmalarının sahiplenilmesi 

2. Organizasyonun oluĢturulması 

3. Ġhtiyaçların tespiti 

4. ĠĢ planının oluĢturulması 

5. Hazırlık programının yapılması 

1.4.Planın Sahiplenilmesi 

Bütün kurum çalıĢanlarına 2015-2019 Stratejik Planlama çalıĢmalarının baĢladığı resmi yazı ile 

duyurulmuĢ ve toplantılar yapılmıĢtır. Bu amaçla Kurumumuz yöneticileri ve çalıĢanları ile çeĢitli 

dönemlerde toplantılar yapılmıĢtır. Toplantılar bu süreçte izlenecek yol haritalarının tespitinde oldukça 

yararlı olmuĢtur. 

1.5.Planlama Sürecinin Organizasyonu 

Hazırlık sürecinin önemli aĢamalarından biriside stratejik planlamayı yönetecek ekiplerin 

oluĢturulmasıdır. Stratejik planlamanın kuruluĢtaki farklı özellikteki kiĢiler tarafından yürütülmesi 

ekiplerin birlikte çalıĢmasını kolaylaĢtırır ve baĢarıyı beraberinde getirir. Özellikle „ekip ruhu‟ 

oluĢturmaya yönelik faaliyetler planlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. Bu çalıĢmaların ilk adımı olarak planlama 

çalıĢmalarında koordinasyon, süreç yönetimi ve karar verme organı olarak çalıĢacak üyeler ve 

üstlenecekleri görevler belirlenmiĢtir. 

1.6.Ġhtiyaçların Tespiti 

Ekip üyeleriyle stratejik planlama bilgilendirme toplantısı yapılmıĢtır. Stratejik planla ilgili düzeyleri 

sorularak eksik alanları ortaya konulmuĢtur. Özellikle stratejik planlama kavramları ve süreç 

konularında eksikleri gidermek için ilde düzenlenen çalıĢmalara katılmıĢtır. Daha önce bu çalıĢmalara 

katılmamıĢ üyelere de Okulumuzda bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır.  

 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 MEB 2015 – 2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı 

Bu kapsamda; kurum bünyesinde bulunan özelliklede çalıĢma grubunun içinde yer alan kiĢilere 

ARGE Proje Ekibi ‟nin hazırladığı projeyle, „Stratejik Plan Hazırlama‟ eğitimi verilmiĢtir. 

 MEB‟in stratejik planla ilgili düzenleyeceği hizmet içi faaliyetler çıkartılarak, özellikle Okulumuz 

Strateji Plan Üst Ekibi baĢta olmak üzere çalıĢma grubunda bulunan personelin uygun hizmet içi 

programlarına katılımı sağlanmıĢtır.  
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1.7.Zaman Planı 

Stratejik Plan Hazırlama Takvimi 

TARĠH EYLEM - STRATEJĠK PLAN HAZIRLIKLARI 

01.01.2014 

31.03.2014 

Stratejik Plan Ekibi Ġl AR-GE Birimine bildirildi. 

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı stratejik plan eğitimine gidildi. 

DURUM ANALĠZĠ 

01.04.2014 

31.05.2014 

Tarihi GeliĢim 

Mevzuat Analizi 

Faaliyet Alanları 

Ürün ve Hizmetler 

Kurum Ġçi Ve DıĢı Analizler 

Üst Politika Belgeleri 

GeliĢim Alanlarının Belirlenmesi 

GELECEĞE YÖNELĠM 

01.05.2014 

29.05.2015 

Misyon-Vizyon, Temel Ġlke ve Değerler 

Temalar 

Stratejik Amaçlar 

Stratejik Hedefler 

Performans Göstergeleri 

Stratejiler 

Faaliyet ve Projeler 

Maliyetlendirme 

Ġzleme ve Değerlendirme 

Planın sene baĢı öğretmen kurulunda revize edilmesi 

Okul aile birliği genel kurul toplantısında planın onaylanması 

ĠL AR-GE BĠRĠMĠNĠN ĠNCELEMESĠ VE DEĞERLENDĠRMESĠ 

25.11.2015 

 

Planın Ġl AR-GE birimine bildirilmesi 

Planın okul web sitesinde yayınlanması 

Tablo 1:Stratejik Plan Hazırlama Takvimi  

 

1.8. Hazırlık Programı 

Stratejik Plan Hazırlama Programı, Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü Stratejik Plan Modeli, 

SP iĢ akıĢ Ģeması ve iĢ takvimine uygun olarak tamamlanmıĢtır.  

Öz değerlendirme ve çevre değerlendirmeyi esas alan bir stratejik yaklaĢımı benimsenmiĢtir. 

Stratejik Planlama Sürecinin en belirgin özelliği kurumsal misyon ve vizyona dayalı bir süreç olmasıdır. 

Sürecin temel unsurlarından birisi de (G) güçlü ve (Z) zayıf yönler ile (F) fırsat ve  (T) tehditlerin yani 

kurumsal değerlendirme olan öz değerlendirme ve çevre değerlendirmesine dayanmasıdır. 

Kurumsal değerlendirme çalıĢmalarında, öz değerlendirme çalıĢmaları ile kurumun mevcut 

durumunu, çevre değerlendirme çalıĢmaları ile kurumu etkileyen dıĢ faktörlerin tespiti ve bunları 

dikkate alarak kendine özgü stratejiler ve hedefler belirlemesi öngörülmektedir.  

Kurumun hedefleri doğrultusunda belirlenmiĢ olan birim ve alt birim hedefleri ile faaliyetler/projelerin 

tüm aĢamalarda hazırlanacak olan “Uygulama Planları” ile ilgili birimlerde çalıĢan bireylerin 

hedeflerine dönüĢtürülerek, hedeflerin gerçekleĢtirilmesi, izlenmesi yani hedeflere hangi oranda 

ulaĢıldığını gösteren “Performans Göstergelerinin” belirlenmesini ve bunların periyodik olarak izlenerek 

iyileĢtirmesi sağlanacaktır. Her eylem planında ilgili hedefin gerçekleĢtirilmesine yönelik olan 

faaliyetlerin neler olduğu, kimin sorumluluğunda faaliyetlerin gerçekleĢtirileceği ve her faaliyetin 

baĢlama ve bitiĢ zamanları açık olarak belirtilecektir. 
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2.Stratejik Plan Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil1: Stratejik Plan Modeli 
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2. BÖLÜM: 
DURUM ANALĠZĠ 

 

 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluĢun “neredeyiz?” sorusuna cevap 

verir. Bu bölümde kuruluĢun içsel olarak güçlü ve zayıf yönleri ile dıĢsal etkenlerden kaynaklanan fırsatlar 

ve tehditler belirlenmiĢtir. 

KuruluĢun kontrol edebildiği etkenler ile kontrolü dıĢında olan ve belirsizlik oluĢturan etkenlerin 

analizi yapılarak planlama sürecinin önemli bir parçasını oluĢturulmuĢtur.  Ayrıca kurumdan etkilenen ve 

etkileyen tarafların analizi yapılarak paydaĢ listesi çıkarılmıĢtır. Durum analizi stratejik planlama sürecinin 

diğer aĢamalarına temel teĢkil eder. 

Yaratıcı ve daha çok öğrenmeye açık bir durum analizi sorunun niteliği ve etkileri açısından önemli 

rol oynadığı düĢüncesi stratejik planlama ekibini geniĢ kapsamlı analiz yapmaya sevk etmiĢtir 

 

2.1.TARĠHSEL GELĠġĠM 

  Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Pınar Mahallesinde bulunmaktadır. Okulumuz 8.000 m arsa 

içerisinde 1991 yılında “ Sultan Alpaslan Ġlkokulu ” olarak açılmıĢtır. Okul binası Zemin+1 Ģeklinde inĢa 

edilmiĢ daha sonra ihtiyaca binaen 2. kat, bir sonraki yıl ise Öğretmen Ayfer Doğruol‟un katkısı ile (1996-

1997) 3. kat yaptırılmıĢ, okulun ismi “ Ayfer Doğruol Ġlkokulu” olarak değiĢtirilmiĢtir. Aynı yıl 8 yıllık 

kesintisiz eğitim projesi kapsamında Ġlköğretim Okulu olarak temsil ettiği misyonu üstlenerek eğitim-

öğretime ikili öğretim olarak devam edilmiĢtir.  

 Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlköğretim Okulu bünyesinde bağımsız binadan ibaret anasınıfı 

bulunmaktadır. Sabahçı ve öğlenci olmak üzere 2 Ģube öğrenciye hizmet vermektedir. Okul binası ve 

Anasınıfı klimalar, projeksiyon, bilgisayar ve internet ağı ile donatılmıĢtır.  

Okul bahçemize 2013 yılında 26 derslikli ek binamız yapılmıĢtır. Ek binamız 2013-2014 eğitim öğretim 

yılında öğrenci, öğretmen ve velilerimize hizmet vermiĢtir. 

Okulumuz ilköğretime yönelik 8 yıl eğitim-öğretim yapmakta iken, 4+4+4 uygulaması sonucu 4 yıllık 

ilkokul olarak ayrılmıĢtır. 

2015 Yılında eski binamız Seyhan Rehberlik AraĢtırma Merkezine Tahsis edilmiĢtir. 

 



 
   18 

Okulumuzda 1 Müdür, 3 Müdür Yardımcısı, 48 Sınıf Öğretmeni, 6 Anasınıfı öğretmeni, 4 Rehber 

Öğretmen, 4 Ġngilizce Öğretmeni, 1 Din kültürü öğretmeni, 2 Kadrolu, 1 Tane sürekli iĢçi (Belediyeden 

Gelen), 2 Tanede 4/c‟li geçici iĢci bulunmaktadır. 

Bahçemiz ağaçlandırılmıĢ ağaçların etrafı çevrilmiĢ, bahçenin toprak zeminleri parke taĢlarla  

kaplanmıĢ, okulumuzun güvenliği için hırsızlık ve yangına karĢı alarm ve kameralı denetim sistemi 

mevcuttur.  

Okulumuzda tertip ve düzene, temizlik ve hijyene büyük önem verilir. Okulumuzun temizliği için okul 

bütçesinden önemli bir pay ayrılır. Tüm lavabolarımızda sıvı sabun, kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı 

kullanılmaktadır. Okulumuz 2014-2015 ve 2015-2016 öğretim yıllarında Beyaz Bayrak almaya hak 

kazanmıĢtır. 

Ayrıca Beslenme Dostu okul projesini de kazanmıĢtır. 

2.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ 

 Millî Eğitim Bakanlığının taĢra teĢkilatında yer alan ve taĢra teĢkilatındaki görevlerin yürütülmesi, 

devletin politikalarının valilik makamına bağlı olarak gerçekleĢtirilmesi müdürlüğümüzün sorumlulukları 

arasındadır. Müdürlüğümüz Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makamına karĢı 

birinci dereceden sorumludur. Millî Eğitim Bakanlığının devlet adına üstlendiği sorumluluğun yerine 

getirilmesi, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda Millî eğitim temel ilkeleri 

çerçevesinde kendisine bağlı birimleri izlemek, değerlendirmek ve geliĢtirme yönüyle sorumlulukları kanun 

ve Yönetmeliklerde açıkça tanımlanmıĢtır. 

 Öğretmen Ayfer Doğruol  Ġlkokulu Müdürlüğü‟nün yasal yetki, görev ve sorumlulukları baĢta T.C. 

Anayasası olmak 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 

sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 

dayanılarak 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yönetmeliği esaslarına göre 

belirlenmiĢtir. 

Öncelikle inceleme ve analizi yapılan yasa, kanun, Kanun hükmümde kararname, mevzuat, yönetmelik, 

genelge ve yönergeler; 

 

 T.C. Anayasası 

 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname 

 222 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (Kabul No: 5.1.1961, RG: 12.01.1961 / 10705 ‐ Son Ek ve 

DeğiĢiklikler: Kanun No: 12.11.2003/ 5002, RG:21.11.2003 / 25296) 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu 

 439 Sayılı Ek Ders Kanunu 

 4306 Sayılı Zorunlu Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu 
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               Şekil 2: Mevzuat Analiz Modeli 
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2.3.FAALĠYET ALANLARI, ÜRÜN VE HĠZMETLER 

Ġlköğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden 

geliĢtiren bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarının uygulanması; 

öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerinin bu çerçevede yürütmesi ve denetlemesi 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğünün faaliyet alanları ve sunmuĢ olduğu hizmetler 

aĢağıdaki baĢlıklarda toplanmıĢtır. 

Tablo 2: Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Faaliyet Alanları. Ürün ve Hizmetler 

FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM FAALĠYET ALANI: YÖNETĠM ĠġLERĠ 

Hizmet-1Eğitim Hizmetleri: 

 Okulda eğitimin düzenli olarak iĢleyiĢini sağlama 

 Ders dıĢı eğitim çalıĢmalarının iĢleyiĢini sağlama  
 Ġl MEM koordinesinde yürütülen farklı konulardaki eğitim 

programlarının uygulanmasını sağlamak  

 Öğrencilerin kiĢisel ve sosyal açıdan değerler açısından donanması için 
değerler eğitimi almalarını sağlamak  

 Ders programı ile zaman çizelgesini hazırlamak  

 Öğrencilerin zararlı alıĢkanlıklardan uzak ve güven içinde eğitim 
almalarını sağlamak 

 Engelli öğrencilerle ilgili tedbirler almak 

Hizmet-7: Öğrenci iĢleri hizmeti 

 Öğrenci Kayıt alanlarının ve eğitim bölgelerinin Ġl MEM, Belediye ve 

Muhtarlıklar Aracılığı Ġle OluĢturmak 
 Öğrencilerin kayıt, nakil ve mezuniyet iĢlemlerini yürütmek  

 Okul Demokrasi Meclisleri Projesini Uygulamak  

 Öğrenci Sağlık Taramaları Ġle AĢı Uygulamalarını Toplum Sağlığı 
Merkezi ve Aile Hekimliği Vasıtasıyla Yapılmasını Sağlamak  

 Disiplin ĠĢlemlerini Yürütmek 

 Denklik ve BaĢka Ülke VatandaĢı Olup, Okul Kayıt Alanı Ġçerisinde 
Ġkamet Eden VatandaĢların Çocuklarının Kayıt ĠĢlemleri Ġle Ġlgili iĢleri 

Yürütmek 

 

Hizmet-2: Kültürel ÇalıĢmalar  

 Bilimsel, sosyal ve kültürel çalıĢmaları yürütmek  
 Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikleri yürütmek  

 Ġnceleme, tanıma ve araĢtırma amaçlı gezilerin düzenlenmesini sağlamak  

 Öğrencilerin değerler eğitimlerini almalarını sağlamak 
 Okulda okuma alıĢkanlığının artırıcı çalıĢmalar yapmak.  

 Atatürk Sevgisi, Milli Tarih, Kültür ve Dil Bilincinin YerleĢmesini 

Sağlayıcı ÇalıĢmalar Yapmak 7-Sergi, Panel, Konferans, Seminer gibi 
etkinlikler düzenlemek  

 

Hizmet-8: Personel iĢleri hizmeti 

 Hizmet içi eğitim      
 Özlük hakları 

 Sendikal Hizmetler 

 Öğretmenlerin Öğretmenevlerinden faydalanması için baĢvuru 
iĢlemlerini yürütmek 

 Okulda öğretmenler için uygun dinlenme ortamları hazırlamak  

 Öğretmenler günü ile ilgili programlar hazırlamak  
 Hizmet iç eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve üst birimleri bilgilendirmek 

 Personelin kiĢisel geliĢimlerini hizmet içi eğitim yoluyla 

tamamlamalarını sağlamak  
 Yenilikçi ve uzaktan eğitim faaliyetlerinden personelin faydalanmasını 

sağlamak 

 Personeli hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirmek  

Hizmet-3:Spor Etkinlikleri 

ÇeĢitli spor dallarında öğrencilerin yetiĢmesi için gerekli egzersizlerin ve 

çalıĢmaların yapılmasını sağlamak ve bu öğrencilerin ilgili yarıĢmalara 

katılmak için gerekli iĢlemleri yerine getirmek  
 Milli ve mahalli bayram günleri ile ilgili törenlere katılmak  

 Satranç, Dama, Mangala gibi zekâ oyunlarının öğrencilerle tanınıp 

oynanmasını sağlamak  

 

 

Hizmet-9: Mali ĠĢlemler 
 Personelin her türlü özlük iĢlemlerinden okuldan yapılabilecek olanları Ġl 

MEM koordinesi ile yürütmek  

 -MEBBĠS sistemi üzerinden e-personel modülün de personelle ilgili 
bilgileri güncel tutmak ve kiĢisel verileri korumak  

 Kurum Bütçesini Hazırlama ve Yürütme  

 Personelin maaĢ. ücret, emeklilik vs. iĢ ve iĢlemlerinin KBS Sisteminde 

sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi için tedbirler almak  

 Alım-Satım ĠĢlerini Yamak  

 TaĢınırlarla ilgili iĢ ve iĢlerin KBS Sisteminde TaĢınır EĢya Modülü 
üzerinden sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi için tedbirler almak  

 Okul ali birliği gelir ve giderlerinin T EFBĠS modülüne iĢlenmesini 
sağlama  

FAALĠYET ALANI: ÖĞRETĠM 
FAALĠYET ALANI: YETĠġKĠN EĞĠTĠMĠ VE 

VELĠLERLE ĠLĠġKĠLER 

Hizmet-4:Öğretim Hizmetleri 

 Program geliĢtirme çalıĢmalarına katkıda bulunma 
 Öğrenci baĢarısını geliĢtirmek için çalıĢmalar yapmak  

 Öğretim programları, yöntem ve teknikler, ölçme ve değerlendirme 

çalıĢmalarında öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirmek  

Hizmet-10: Velilerle Ġlgili Hizmetler 

 Veli toplantıları 
 Veli iletiĢim hizmetleri 

 Okul-Aile Birliği faaliyetleri 

 Anne Eğitimi ÇalıĢmaları 

Hizmet-5: Rehberlik Hizmetleri 

 Okuldaki rehberlik hizmetlerini planlama  

 Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili gerekli kurul ve 
komisyonları kurma ve çalıĢtırma  

 RAM ile ilgili iĢ birliği yapma 

 KaynaĢtırma eğitimi alan bireylerle ilgili iĢ ve iĢlemleri yapma  

 ġiddet eylem planını hazırlama ve uygulama 

Hizmet-11:Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi 
 Okul içindeki Ģikâyetlerin değerlendirilmesini sağlama  

 Ön Ġnceleme iĢlemlerinin yürütülmesini takip etme  

 denetim çalıĢmalarının sonuçlarını inceleme ve değerlendirme 
 Okuldaki iĢ ve iĢlemlerin denetime hazır halde olmasını sağlama 

 Mevzuatın uygulanmasında tereddüde düĢülen hususlarda üst 

birimlerden görüĢ alma ve bunu paylaĢma 

Hizmet-6:Kurtarma ve Koruma Hizmetleri 

 Okuldaki arama, kurtarma ve koruma hizmetleri için il mem ve afad 

hizmetleri birimi koordinesinde hazırlanması gereken planları hazırlama  
 Okuldaki arama, kurtarma ve koruma hizmetleri için il mem ve afad 

hizmetleri birimi koordinesinde kurulması gerekli ekipleri kurma, bunlara 

eğitim verme ve görevlerini tebliğ etme  
 Her hangi bir felaket ve tehlike anında okulun boĢaltılması ve toplanma 

yerlerinde toplanması için gerekli planlamaları, yer tespitlerini ve 

tatbikatları yapma, sonuçları paylaĢma ve ilgili üst birimlere rapor etme  
 Okulun nöbet görevlerini planlama ve ilgililere tebliğ etme  

 Yangın söndürme donanımlarını tedarik etme ve kontrollerini yaptırma  
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Okulumuzda öğrencilerimizin kayıt, nakil, devam-devamsızlık, not iĢlemleri e-okul yönetim bilgi 

sistemi üzerinden yapılmaktadır. 

 Öğretmenlerimizin özlük, derece-kademe, terfi, hizmet içi eğitim, maaĢ ve ek ders iĢlemleri Ġl Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından Mebbis ve KBS sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Okulumuzun mali 

iĢlemleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. 

  Okulumuzun bir rehber öğretmeni olması sebebiyle rehberlik hizmetleri sınıf rehber öğretmenleri 

ve okul Rehber Öğretmeni tarafından yapılmaktadır. 

 Okulumuz Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif 

yarıĢmalara katılmaktadır.  

 

OKUL HĠZMET LĠSTESĠ 

Öğrenci kayıt, kabul ve devam iĢleri, Öğrenci baĢarısının değerlendirilmesi, Sınav iĢleri, Sınıf geçme 

iĢleri, Öğrenim ve Öğrenci belgesi düzenleme iĢleri, Eğitim hizmetleri, Öğretim hizmetleri, Toplum 

hizmetleri, Kulüp çalıĢmaları, Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, Rehberlik, Personel iĢleri, Öğrenci 

davranıĢlarının değerlendirilmesi, Öğrenci sağlığı ve güvenliği, Okul çevre iliĢkileri yapılmaktadır. 

 

2.4.PAYDAġ ANALĠZĠ 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Stratejik Planlama Ekibi olarak planımızın hazırlanması 

aĢamasında katılımcı bir yapı oluĢturmak için ilgili tarafların görüĢlerinin alınması ve plana dahil edilmesi 

gerekli görülmüĢ ve bu amaçla paydaĢ analizi çalıĢması yapılmıĢtır. Ekibimiz tarafından iç ve dıĢ paydaĢlar 

belirlenmiĢ, bunların önceliklerinin tespiti yapılmıĢtır.  

 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü paydaĢları, iç paydaĢlar, dıĢ paydaĢlar ve yararlanıcı 

temelinde ayrımlandırılmıĢ; iç /dıĢ paydaĢ ve yararlanıcıları da, temel ve stratejik konumları belirtilmiĢtir. 

Bu paydaĢlar, kuruma girdi sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iĢ birliği içinde olunan, faaliyetlerimizden 

etkilenen ve faaliyetlerimizi etkileyen kesimlerden oluĢma noktasındaki önceliklerine göre de aĢağıdaki gibi 

sınıflandırılmıĢtır: PaydaĢ analizinde aĢamalar; 

1. PaydaĢları tespiti 

2. PaydaĢların önceliklendirilmesi 

3. PaydaĢların değerlendirilmesi 

4. GörüĢ ve önerilerin alınması 

 PaydaĢ görüĢ ve beklentileri SWOT (GZFT)Analizi Formu, ÇalıĢan Memnuniyeti Anketi, Öğrenci 

Memnuniyeti Anketi, Veli Anketi Formu kullanılmaktadır. Aynı zamanda öğretmenler kurulu toplantıları, 

Zümre toplantıları gibi toplantılarla görüĢ ve beklentiler tutanakla tespit edilmekte Okulumuz bünyesinde 

değerlendirilmektedir. 

 

  Milli Eğitim Bakanlığı, Adana Valiliği, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Okullar, Yöneticiler, 

Öğretmenler, Özel Öğretim Kurumları, Öğrenciler,  Okul aile birlikleri, Memur ve Hizmetli, Belediye, 

Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġube Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ġl Sağlık Müdürlüğü, 

Meslek odaları, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Sendikalar, Muhtarlıklar, Tarım Ġl Müdürlüğü, AFAD Ġl 

Müdürlüğü, Türk Telekom Ġl Müdürlüğü, Medya… vb 

 

2.4.1. PAYDAġLARIN TESPĠTĠ 

 PaydaĢ analizinin ilk aĢamasında kurumumuzun paydaĢlarının kimler olduğunun tespit edilebilmesi 

için; Kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini 

yönlendirenler kimlerdir? Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir? Kurumumuzun 

faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler kimlerdir? Sorularına cevap 

aranmıĢtır.  

 PaydaĢların kurumla iliĢkileri belirlenerek iç paydaĢ / dıĢ paydaĢ / yararlanıcı olarak sınıflandırılması 

yapılmıĢtır. 
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2.4.2. PAYDAġLARIN ÖNCELĠKLENDĠRĠLMESĠ 

PaydaĢların önceliklendirilmesinde,  paydaĢın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile kurumun 

faaliyetlerinden etkilenme dereceleri göz önünde bulundurulmuĢ ve öncelik vereceğimiz paydaĢlar 

belirlenerek paydaĢ listesi indirgenmiĢtir. Bu çalıĢmada paydaĢ önceliklendirme matrisinden 

yararlanılmıĢtır. 

Matris 1:Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulu Paydaş Önceliklendirme Matrisi 

PAYDAġLAR 

 

ĠÇ
 P

A
Y

D
A

ġ
 

D
Iġ

 P
A

Y
D

A
ġ

 

Y
A

R
A

R
L

A
N

IC
I 

 

 

PaydaĢın 

Kurum 

Faaliyetlerini 

Etkileme 

Derecesi 

PaydaĢın 

Taleplerine 

verilen Önem 

S
o
n
u
ç 

NEDEN PAYDAġ 

„‟Tam 5,  Çok 4,  Orta 3,  Az 2,  Hiç 1‟‟ 

1,2,3 Ġzle 

4,5 Bilgilendir 

1,2,3 Gözet 

4,5 Birlikte ÇalıĢ 

 

2.4.3. PAYDAġLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Stratejik Planlama Ekibi paydaĢın, kuruluĢun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgili olduğunu ve kurumumuz 

ile paydaĢların birbiri için taĢıdıkları önem ve etkileme gücünü gösteren bir Etki/Önem matrisi ile 

Ürün/Hizmet matrisi hazırlanmasına karar verilmiĢtir. Bu matris sayesinde öncelikli paydaĢlarla 

gerçekleĢtirilebilecek çalıĢmaları ve izlenecek politikaların niteliği gösterilmiĢtir. Bu matrisle etki (zayıf ve 

güçlü), paydaĢın kurumumuz faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme 

gücünü; önem ise kurumumuzun paydaĢın beklenti ve taleplerinin karĢılanması konusunda verdiği önceliğin 

belirlenmesinde kullanılmıĢtır. PaydaĢların kurumumuz açısından etkisi ve önemine göre takip edilecek 

politikalar “Ġzle”, “Bilgilendir”, “ĠĢbirliği yap” ve “Birlikte çalıĢ” olarak belirlenmiĢtir. 

Matris 2: Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulu Faaliyet Alanı Ürün / Hizmet Matrisi 

PaydaĢlar 
Faaliyet Alanı 1 Faaliyet Alanı 2 

Ü/H 1 Ü/H 2 Ü/H 3 Ü/H 1 Ü/H 2 Ü/H 3 

PaydaĢ 1       

PaydaĢ 2       

 

Matris 3:Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulu Etki Önem Matrisi 

                        Etki 

Önem 
Zayıf Güçlü 

Önemsiz Ġzle Bilgilendir 

Önemli 
Çıkarlarını gözet, ÇalıĢmalara 

dâhil et 
Birlikte çalıĢ 

 

2.4.4. PAYDAġ GÖRÜġLERĠN ALINMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Stratejik Planlama ekibi öncelikle iç ve dıĢ paydaĢlardan görüĢ ve önerilerin nasıl alınmasına karar 

vermiĢ paydaĢ görüĢü alma yönteminde anket, mülakat ve gözlem yöntemleri belirgin olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Ekipte görev dağılımı yapılarak hangi paydaĢla kimin nasıl ve ne zaman görüĢ alınacağı 

belirlenmiĢ,  paydaĢ görüĢ ve önerilerin alınmasında sistematiklik sağlanmıĢtır. Gerek iç gerekse dıĢ 

paydaĢlarımızın görüĢ ve önerileri sonucunda ortaya çıkan hususlar, stratejik amaçların ve hedeflerin 

belirlenmesi ile öncelikli stratejik alanların tespitinde büyük ölçüde bizim için belirleyici olmuĢtur. 
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i. Ġç PaydaĢlardan Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 

Stratejik planlama ekibi tarafından hazırlanan ve 2015-2019 yılları arası faaliyetlerin planlanmasını 

içeren stratejik planlama çalıĢmalarında iç paydaĢlarımızın Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu faaliyetlerini 

nasıl gördüklerine iliĢkin görüĢlerini içeren iç paydaĢ anketi çalıĢmasına Okulumuzda 73 çalıĢan ve 535 

öğrencimiz ve 429 velimiz katılmıĢtır. Anket, internet üzerinden uygulanmıĢtır.  Ayrıca toplantılarla da 

paydaĢ görüĢleri alınmıĢtır. 

ii. DıĢ PaydaĢlardan Verilerin Toplanması Ve Değerlendirilmesi 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu görev faaliyetlerini sürdürürken paylaĢımda bulunduğu 14 kurum 

ve kuruluĢ dıĢ paydaĢ olarak belirlemiĢtir. Bu paydaĢlara hazırlanmıĢ olan anketler uygulanarak iç ve  dıĢ 

paydaĢların görüĢleri alınmıĢtır.  

Anketlerin veri tabanında toplanmasından sonra veriler bilgisayar ortamına aktarılmıĢ ve aktarılan 

veriler Okulumuz Rehberlik Servisi tarafından analiz edilmiĢtir.  

Ġç ve dıĢ paydaĢ analiz sonuçlarına göre paydaĢlarımızın Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulunu nasıl gördüğü 

ortaya konmuĢ, güçlü ve zayıf yönlerimizin belirlenmesinde oldukça faydalı olmuĢtur. PaydaĢ analizinden 

elde edilen veriler önem dereceleri de dikkate alınarak GZFT, geliĢim/sorun alanları ve geleceğe yönelim 

bölümlerine yansıtılmıĢtır.   

 

2.5. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ VE ÇEVRE ANALĠZĠ 

 

2.5.1. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ  

Kurum içi analiz çalıĢmasında; müdürlüğümüzün organizasyon yapısı, insan kaynakları, kurum kültürü, 

teknolojik düzey ve mali kaynaklar yönünden ayrıntılı olarak ele alınmıĢtır 
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2.5.1.1 Örgütsel Yapı: 

 Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü TeĢkilat ġeması  

 

  

             

 

 

 

 

                     

 Tablo 3:Kurum örgütsel yapısı 
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Okul/Kurumlarda OluĢturulan Komisyon ve Kurullar: 

 

KURUL/KOMĠSYON ADI GÖREVLERĠ 

 

ÖĞRETMENLER KURULU 

Eğitim öğretim yılı içerisinde yapılacak olan 

çalıĢmaları belirleyerek gerekli planlama ve 

koordinasyonu sağlar. Gerekli görev dağılımı 

yapılır.  

 

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU 

Eğitim öğretim programını inceler ve ortak bir 

anlayıĢ oluĢturur.  

 

SATIN ALMA KOMĠSYONU 

Okulun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin alımını 

gerçekleĢtirir.  

 

MUAYENE VE TESLĠM ALMA 

KOMĠSYONU 

Satın Alma Komisyonu veya okulumuza 

bağıĢlanan mal ve hizmetleri muayene ederek 

teslim alır.  

 

KANTĠN DENETLEME KOMĠSYONU 

Belirli aralıklarla okulumuzun kantini 

denetleyerek gerekli önlemleri alır.  

 

OKUL AĠLE BĠR. YÖNETĠM KURULU 

Okul Aile Birliği çalıĢmalarını yürütür. Okulun 

iĢ ve iĢlemlerine yardımcı olur.  

 

BEP BĠRĠMĠ 

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 

bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programlarının 

hazırlanması ve uygulanması ile ığılı 

çalıĢmaların koordinasyonunu sağlamak.  

 

MĠLLĠ BAYRAMLARI KUTLAMA 

KOMĠSYONU 

Kutlamaların hazırlanması, düzeni, 

organizasyonunu sağlamak. 

 

KRĠZE MÜDAHALE EKĠBĠ 

Herhangi bir olumsuzluk durumunda müdahale 

etmek. 

 

OGYE 

PaylaĢımcı ve iĢbirliğine dayalı anlayıĢla eğitim 

öğretimin niteliğini ve öğrenci baĢarısını 

artırmak.  

SÜT KOMĠSYONU 

Okulda dağıtılan sütlerin hijyenik ortamda 

saklanması, öğrencilere sağlıklı bir Ģekilde 

sunulması 

WEB SĠTESĠ KOMĠSYONU 
Okul web sitesinin güncelleĢtirilmesi bilgilerin 

zamanında girilmesi 

PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE 

REHBERLĠK HĠZMETLERĠ 

YÜRÜTME KURULU KOMĠSYONU 

Rehberliğe ihtiyacı olan öğrenci ve velilerin 

durumların tespit edilip kayıt altına alınması 

gerekli çözümlerin oluĢturulması 

SOSYAL ETKĠNLĠKLER KURULU 
Okulda yapılması planlanan her türlü 

organizasyonların düzenlenmesi   

YARDIMA MUHTAÇ ÖĞRENCĠLERĠ 

TESPĠT KOMĠSYONU 

Yardıma muhtaç öğrencilerin tespit edilip 

öğrencilere gerekli yardımların ulaĢmasının 

sağlanması 

RĠTA KOMĠSYONU 

 

Okuldaki devamsızlıkların yakından takip 

edilmesi, gerekli çözüm önerilerinin sağlanması 

           Tablo 4:Okul/Kurumlarda Oluşturulan Komisyon ve Kurullar: 
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2.5.1.2.BeĢeri Kaynakları  

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 3 Müdür Yardımcısı, 48 Sınıf 

Öğretmeni, 6 Anasınıfı öğretmeni, 4 Rehber Öğretmen, 4 Ġngilizce Öğretmeni, 1 Din kültürü öğretmeni, 2 

Kadrolu, 1 Tane sürekli iĢçi (belediyeden Gelen), 2 Tanede 4/c‟li geçici iĢci bulunmaktadır. 

Okul yönetimimiz,  insan kaynaklarına iliĢkin politika,  strateji ve planların oluĢturulması ve bu sürece 

çalıĢanların katılımlarını onlar da içindeyken oluĢturulan misyon ve vizyonun birer yaratıcısı olduklarını 

hissettirerek,  olayların içerisinde yer almalarını sağlayarak,  bilgi ve düĢüncelerine saygı göstererek,  

dinleyerek,  önemseyerek,  bize ait olma kavramını sürekli empoze ederek sağlarlar.  Okulumuzun insan 

kaynakları yönetime iliĢkin temel politika ve stratejileri Milli Eğitim Bakanlığının politika ve stratejisine 

uyumlu olarak “çalıĢanların yönetimi süreci” kapsamında yürütülmektedir. Ġnsan kaynaklarına iliĢkin 

politika ve stratejiler okulumuzun kilit süreçleri ile uyum içerisindedir. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen 

ders saati sayısına ve norm kadro esasına göre insan kaynakları planlaması yapılmaktadır.  

Kaliteli ve çağdaĢ eğitim politikamızın amacı evrensel düĢüncelere sahip, yaratıcı,  demokratik, insan 

haklarına saygılı, yeniliklere açık, katılımcı ve çağdaĢ bireyler yetiĢtirmektir. Okulumuz insan kaynaklarına 

ait bilgiler aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: 

Sıra No Görevi Erkek Kadın Toplam 

1 Müdür 1 0 1 

2 Müdür Yrd. 2 1 3 

Tablo 5:Yönetici sayısı 

 

2014  Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: 

Sıra No BranĢı Erkek Kadın Toplam 

1 Sınıf Öğretmeni 29 19 48 

2 Y.Dil(Ġngilizce) 1 3 4 

3 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 1 0 1 

4 Okul Öncesi Öğretmeni 0 6 6 

5 Rehber Öğretmen 0 4 4 

TOPLAM 31 32 63 
Tablo 6:Öğretmen  sayısı  

2014  Yılı  Öğretmenlerin YaĢ Ġtibari ile Dağılımı 

Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı Kişi Sayısı 

20-30 4 

30-40 10 

40-50 38 

50+... 15 

Tablo 7:Öğretmen yaş dağılımı  

2014  Yılı  Öğretmenlerin Hizmet Süreleri 

Öğretmenlerin Hizmet Süreleri KiĢi Sayısı 

 1-3 Yıl 0 

4-6 Yıl 4 

7-10 Yıl 3 

11-15 Yıl 5 

16-20 Yıl 16 

21+... üzeri 39 

    Tablo 8:Öğretmen hizmet süreleri  
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2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: 

Sıra No 
Görevi Erkek Kadın 

Eğitim 

Durumu 

Hizmet 

Yılı 
Toplam 

1 Hizmetli 1 0 Ortaokul 20 1 

2 Hizmetli 0 1 Lise 10 1 

3 Sigortalı ĠĢçi (Belediye) 0 1 Ortaokul 20 1 

4 Geçici iĢci (4/c) 1 0 Lise 20 1 

5 Geçici iĢci (4/c) 0 1 Lise 20 1 

Tablo 9:Memur-Hizmetli dağılımı  

 

 Yıllara Göre Öğrenci Sayıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tablo 10: Yıllara göre öğrenci mevcut listesi 

 

 

 

 

 

 

       

Tablo 11:Yıllara göre Ortalama sınıf mevcutları 
 

          Sosyal alanlar ve kapasiteleri 

                  

Tablo 12:Sosyal alanlar ve kapasite listesi 

       

      Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 

     Tablo 13:Sınıf tekrarı yapan öğrenci listesi 

Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulu Öğrenci Sayısı Dağılımı 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

SINIFLAR E K T E K T E K T 

ANASINIFLARI 29 23 52 71 58 129 64 54 118 

1. 1.SINIFLAR 100 84 184 169 154 323 210 183 393 

2. 2.SINIFLAR 63 54 117 254 223 477 192 175 367 

3. 3.SINIFLAR 47 53 100 173 147 320 149 143 292 

4. 4.SINIFLAR 50 63 113 150 136 286 254 242 496 

TOPLAM 289 277 566 817 718 1535 869 797 1666 

                                                  Öğrenci Sayısına ĠliĢkin Bilgiler  

 2012 2013 2014 

 Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek 

Öğrenci Sayısı 277 289 718 817 797 869 

Toplam Öğrenci Sayısı 566 1535 1666 

Ort. Sınıf Mevcutları 32 29 30 

Sosyal alanlar ve kapasiteleri 

Tesisin adı Kapasitesi (KiĢi Sayısı) Alanı 

Kantin(Açık Alan Dahil) 50 120 (m2) 

Çok Amaçlı Salon 100 kiĢi 90 (m2) 

Kütüphane 20 15 (m2) 

Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 

Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 

2012 1004 1 

2013 1476 1 

2014 1577 1 
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ÇalıĢanların Görev Dağılımı: 

 

Okul müdürü 

1. Ders okutmak 

2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 

3. Okulu düzene koyar 

4. Denetler. 

5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliĢtirmesinden 

sorumludur. 

Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 

 

Müdür Yardımcıları 

1. Ders okutur 

2. Müdürün en yakın yardımcısıdır.  

3. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. 

4. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazıĢma, eğitici 

etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla 

iliĢkiler gibi iĢleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. 

5. Müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrencilerin nöbet çizelgelerini hazırlayarak müdürün onayına sunar ve 

nöbet görevlerini kontrol eder. 

6. Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iĢ ve iĢlemleri yapar veya yapılmasını sağlar. 

7. Müdürün harcama yetkilisi olduğu durumlarda, görevlendirildiğinde gerçekleĢtirme görevlisi görevini 

yürütür. 

8. Personelin göreve baĢlama, görevden ayrılma, izin, hastalık ve diğer devam-devamsızlık durumlarını 

takip eder. Bunlarla ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütür ve müdürü bilgilendirir. 

9. Görevlendirildiğinde, muayene-kabul komisyonu ile sayım kuruluna baĢkanlık eder, bu konulardaki 

iĢlemleri mevzuatına göre yürütür. 

10. Güvenlikle ilgi iĢ ve iĢlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür. 

11. Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat düzenleme ve değiĢikliklerini takip eder ve iĢlemlerin 

kurallara uygun yürütülmesini sağlar 

12. Okul veya kurumun bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda 

bulundurulması ve korunmasını sağlar. 

 

Öğretmenler 

1. Ġlköğretim okullarında dersler sınıf veya branĢ öğretmenleri tarafından okutulur. 

2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya Ģubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre 

plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dıĢında okulun eğitim-öğretim 

ve yönetim iĢlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen 

görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 

3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar.  

4. Ġlköğretim okullarının 4 üncü sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; din kültürü ve ahlâk 

bilgisi, yabancı dil dersleri branĢ öğretmenlerince okutulur.  

5. Derslerini branĢ öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim 

görevlerini yapar. 

6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu,  okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre 

öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, nöbet tutmaları sağlanır.  

7. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda 

yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. 

8. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar. 

9. Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve iĢliklerdeki eĢyayı, okul kütüphanesindeki 

kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar 
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Rehber Öğretmen 

1. Ġl çerçeve programını temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri programını 

sınıf düzeylerine ve öğrencilerin Ġhtiyaçlarına göre hazırlar. 

2. Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder. 

3. Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet 

alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler. 

4. Okulda rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerine iliĢkin komisyonlara ve toplantılara katılır, gerekli 

bilgileri verir, görüĢlerini belirtir. 

 

Yönetim iĢleri ve büro memuru 

1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro iĢlerini yaparlar.  

2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve 

saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 

3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da Ģahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından 

sorumludurlar.  

4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değiĢiklikleri günü gününe 

iĢlerler.  

5. ArĢiv iĢlerini düzenlerler.  

Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar 

 

Yardımcı hizmetler personeli 

1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iĢ bölümüne göre her türlü 

yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak,  

2. BaĢvuru sahiplerini karĢılamak ve yol göstermek,  

3. Hizmet yerlerini temizlemek,  

4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalıĢmak,  

5. Nöbet tutmak,  

6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eĢyayı taĢıma ve yerleĢtirme iĢlerini 

yapmakla yükümlüdürler. 

Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karĢı sorumludurlar. 

 

Kaloriferci 

1. Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. 

2. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek iĢleri yapar. 

3. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karĢı sorumludur. 

4.  Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapAR 

 

2.5.1.3.Teknolojik Düzey 
 Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığının kullanıma açtığı MEBBĠS,e-Okul, EBA,TEFBĠS,ĠKS gibi 

modüller okul idaresi ve personeli tarafından etkin ve verimli kullanılmaktadır. 

Okulumuzda Eğitim alanında yeni teknolojiler kullanılmaktadır. 25 sınıfımızda projeksiyon ve ses 

sistemleri bulunmaktadır. Yine Fotokopi Makinesi, yazıcılar, internet bağlantımız bulunmaktadır. 

Teknolojinin önemi ve çağdaĢ eğitim anlayıĢımızdan hareketle öğretmenlerimiz, ders ortamında bilgisayar, 

projeksiyon, internet vb. araç-gereçleri ihtiyaç duyduklarında kullanmaktadırlar. Ayrıca okulumuzun 

internet sitesi bulunmaktadır. Okulumuzda öğrenciye soru çözme, konu öğrenme ve uygulanan ölçme 

değerlendirme sınavlarındaki eksikliklerini görme ve telafi etme imkânı sağlanmaktadır. Sınıf seviyelerine 

uygun konu anlatımları görsel ve iĢitsel içerikli cd vb. araçlar her sınıf düzeyinde kullanılmaktadır. 

Okulumuzda günün Ģartlarına ve ekonomik koĢullarına uygun olmayan araç-gereçler yenileri ile 

değiĢtirilmektedir.  

Bu bilgiler; öğretmenlerin yaptığı planlar aracılığı ile Ģube, zümre ve çeĢitli toplantılarla öğretmen, veli ve 

öğrencilerle paylaĢılmaktadır. Öğrenci ve velinin bilgiye ulaĢımı; duyuru panoları, anons, birebir 

görüĢmeler, web sayfası, e-oku, veli bilgilendirme sistemi ve toplantılar ile sağlanmaktadır. 
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Okulun Teknolojik Altyapısı:  

Araç-Gereçler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Bilgisayar 
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Projeksiyon 27 

Ġnternet bağlantısı 1 

Okul Web Sayfası takip oranı - 

Bilgisayar Lab. 0 

Okul/kurumun Ġnternet sitesi 1 
Personel/e-mail adresi oranı %100 

Tablo 14:Teknolojik araç listesi 

2.5.1.4  Mali Kaynaklar 

Giderlerle ilgili düzenlemeler Okul Aile Birliği tarafından yapılmaktadır. Okulumuz kâr amacı 

gütmeyen bir kuruluĢtur. Okulumuz bütçesi oluĢturulurken çalıĢanlar bilgilendirilmektedir. Toplantılarda 

belirlenen ihtiyaçlar okulumuz finansal kaynaklarından sağlanmaktadır. Okul Aile Birliği çalıĢanları, Okul 

GeliĢim Yönetim Ekibi ve toplantılarda birlikte olunarak bilgi birikimi aktarılmaktadır. Ayrıca tüm gelir ve 

giderler Tefbis sistemine iĢlenmektedir. 

Bütçenin  stratejik  plana dayalı olarak hazırlanması, hizmet etkinliğinin ölçülmesine, performans 

göstergelerinin oluĢturulmasına ve kontrol-izleme süreçlerinin etkin ve hızlı Ģekilde yapılması sağlanacaktır.  

Söz konusu amaçların gerçekleĢtirilmesi bir yandan kaynakların etkinlik, verimlilik ve tutumluluk 

ilkelerinin hayata geçirilmesine diğer yandan hesap verilebilirlik ile mali saydamlığın sağlanmasına hizmet 

edecektir 

Okul Kaynak Tablosu:  

Kaynaklar 2012 2013 2014 

Okul Aile Birliği Gelirleri 17914 39406,9 4223195 

Kantin Kira Gelirleri  6645,80 9010 2739 

Ġl Ġlçe Aktarım Geliri  0 0 0 

2013 Yılı Devreden Gelir 14408 4849 (-376) 

TOPLAM  38967,8 53265,9 41855 

         Tablo 15:Gelir tablosu 

      

 

 

        

 Tablo16:Gelir-Gider  tablosu 

 2012 2013 2014 

HARCAMA KALEMLERĠ GELĠR GĠDER GELĠR GĠDER GELĠR GĠDER 

Bakım Onarım  12414 

 

11335,58 

 

5849,82 

Kırtasiye  6645,84 9244,04 6351,65 

Personel Gideri  6632,33 29460,68 9396,68 

BiliĢim Araçları Bakım  7661,24   

Temizlik Malzemeleri  765,05 254295 1393,02 

Etkinlik Organizasyon   1058,00  

Mal-Malzeme    6476,55 

MefruĢat (Perde)    12000 

GELĠR 24559  4849   4970  

2011 devreden dahil 
14408      

2012 devreden dahil   48416    

213 devreden dahil 
  

 
 (-) 376 

 

GENEL 38967 34118 53265 53265 41855 41855 



 
   31 

    Okul/Kurum Kaynak Tablosu: 2014-2015 

GELĠRLERĠMĠZ GĠDERLERĠMĠZ 

SNO GELĠR ÇEġĠDĠ TUTARI SNO GĠDER ÇEġĠDĠ 
HARCAMA 

TUTARI 

01 
2012-2013 Yılından 

Devreden 
138,42 01 Kırtasiye Giderleri 9.559,60 

02 Kantin Gelirleri 8.007,00 02 Bakım ve Onarım ĠĢleri 37.297,00 

03 
BağıĢlar ve Etkinlik 

geliri 

70505,84 
03 Temizlik  Giderleri 20.869,00 

04   04 Ders Araç ve gereçleri 4.595,00 

05   05 
Bir Sonraki Yıla 

devreden 
38,55 

    Vergiler 6.292,11 

GELĠRLER TOPLAMI 78,651,26 GĠDERLER TOPLAMI 78.651,26 

     

 

 

2015-2019 Tahmini Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu:  

Tablo17:2015-2019 Tahmini Gelir-Gider  tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

TAHMĠNĠ 

GELĠRLERĠMĠZ 

TAHMĠNĠ 

GĠDERLERĠMĠZ GELĠR GĠDER GELĠR GĠDER GELĠR GĠDER 

 

2014-2015 

Den 

Devreden 

 

12242,13 

Temizlik 

Hizmetleri ve 

malzemeleri 
18.000,00 12300 24.300,00 12300 24.300,00 12300 24.300,00 

Etkinlik ve 

BağıĢlar 
55726,00 

Mal ve 

Malzeme 

Alımı 
15.000,00 60000 17.000,00 60000 17.000,00 60000 17.000,00 

Kantin 

Geliri 
8.032,00 

Kırtasiye ve 

Basılı Evrak 
9.000,00 9000 13.000,00 9000 13.000,00 9000 13.000,00 

Ġl Ġlçe 

Aktarım 

Geliri 

3.000,00 
Bakım ve 

Onarım 

Giderleri 
27.000,00 3.000,00 30.000,00 3.000,00 30.000,00 3.000,00 30.000,00 

TOPLAM 

GELĠR 
79.000,13 

TOPLAM 

GĠDER 
79.000,13 84300 84300 84300 84300 84300 84300 
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2.5.1.5. KURUM KÜLTÜRÜ 

Kurumlar içinde bulundukları çevreyle sürekli etkileĢim içindedirler ve kendilerinin de içinde bulunduğu 

ülkenin ve toplumun kültüründen etkilenirler. Evrensel ve Millî kültür unsurlarından birebir etkilenen kurum 

çalıĢanları ve kurumla etkileĢim içinde bulunan kiĢi, grup ve kurumlar kültüre iliĢkin temel değerleri 

öncelikle ailede, mahallede, okulda ve diğer sosyal kurumlarda öğrenirler. Her kurumun iklimi, aynı iĢi 

yapsalar bile, yönetici ve çalıĢan tutumları, bakıĢ açısı, kullanılan donanım, içinde bulunduğu çevre gibi 

unsurlardan dolayı farklılık gösterir. Bu farklılaĢma, kurumda geçirilen zaman içerisinde kiĢiler arası 

iletiĢime, iĢlerin yapılıĢ biçimine, üst yönetimin algılamalarına etki eder ve kurum kültürünün oluĢmasına 

katkı sağlar.  

Dünyada yaĢanan hızlı değiĢiklikler kurumla etkileĢim içerisinde olan kiĢi, grup,  kurum ve tüm 

paydaĢlarda yeni beklentiler ve istekler oluĢmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı verimliliğin ve 

etkinliğin topluma daha fazla katma değer katmak, kamu yararını en yükseğe çıkarmak günümüzde 

zorunluluk halini almıĢtır. Kurum bağlılığı yüksek olan çalıĢanların, kurum amaçlarını daha çok 

benimseyeceği ve bu amaçlar doğrultusunda çabalarını daha da yoğunlaĢtıracağı beklenir. Bu bakımdan, 

kurum kültürüyle kuruma bağlılık arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak, ya da hangi kültürel özelliklerin 

kuruma bağlılıkla iliĢkisi olduğunu belirlemek yöneticilere etkin kurum yönetimi konusunda yol gösterici 

olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Köklü bir kurum kültürüne sahip olan okulumuzda internet, panolar, iç yazıĢmalar (Müdürlük 

tarafından gönderilen resmi yazılar ve iç iletiĢim formları), telefon görüĢmeleri, mebmail, okul sosyal ağ 

platformu,okul web sayfamız ve toplantılar yoluyla iç iletiĢim sağlanmaktadır.  Okulumuzda, Yöneticiler her 

hafta en az bir kez toplanarak fikir alıĢ veriĢinde bulunurlar. Yine öğretmenlerle her dönemin baĢında ve 

sonunda değerlendirme amaçlı toplantılar yapmaktadır.  

 Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü‟nde karar alma süreci;  Yönetmelikler ve diğer ilgili 

mevzuat doğrultusunda gerçekleĢmektedir. Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü‟nde tüm Müdür 

Yardımcıları yetkilendirilmiĢtir ve görev tanımları doğrultusunda karar verebilme yetkisine sahiptirler. 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürü kurumla ilgili olarak alınacak kararlarda ilgili tarafların 

görüĢlerini alarak, çalıĢanlar ile birlikte karar vermektedir. Müdürlüğümüzde karar alma sürecinde 

katılımcılık, temel bir ilke olarak belirlenmiĢtir. 
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2.5.2.ÇEVRE ANALĠZĠ 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu‟nun çevre analizinde; kuruluĢu etkileyebilecek dıĢsal değiĢimler, 

eğilimler değerlendirilmeye ve politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörler incelenmiĢ ve belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. Okulun dıĢ çevresinin iyi analiz edilmesiyle fırsatlar avantaja çevirebilir, tehditler en aza 

indirilebilir. Kurumu bir Ģekilde etkileyen dıĢ çevre faktörleri, organizasyonun kontrolü ve etkisi dıĢındadır; 

ancak ürün geliĢtirme, iĢ planları, stratejik planlar ortaya koyma aĢamasında bilinmesi ya da tahmin edilmesi 

çok önemlidir. Bu inceleme ve tahmin iĢlemleri için de PEST analizi, çok önemli bir analiz aracı olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. 

 

2.5.3.  PEST (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik)  Analizi 

PEST analizi, “Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizler” ifadesinin kısaltması ve stratejik 

yönetim süreci için yapılan dıĢ çevre analizinde çevresel faktörlerin analizidir. Kurumun dikkate alması 

gereken çevresel faktörler hakkında bir resim ortaya koyar. PEST analizi, genellikle bir organizasyon ya da 

ürünün hangi noktada olduğunu ve nereye doğru gittiğini, içeride olan olayları bir süre sonra etkileyecek dıĢ 

çevredeki geliĢmeler çerçevesinde tespit etmek için kullanılan bir araçtır. PEST analizi, faaliyet gösterilen 

çevredeki büyük resmin görülmesine ve bu çevrede organizasyon için fırsat ve tehdit olarak algılanabilecek 

olan faktörlerin tespit edilmesine yardımcı olan çok kullanıĢlı bir analiz aracıdır.  

Bu bölümde okul çevremizdeki politik, ekonomik, sosyal-kültürel ve teknolojik faktörler analiz 

edilmiĢtir 

 

 

Politik ve Yasal Etmenler Ekonomik Çevre DeğiĢkenleri 

 

 GeliĢen dünya Ģartlarında öğrencilerin 

değiĢik ihtiyaçlarına,  yeteneklerine ve 

ilgi alanlarına odaklanma 

 Anasınıfı seviyesinde baĢlayan eğitimin 

örgün eğitimdeki baĢarıyı artıracağı 

beklentisi 

 OkullaĢma ve Eğitim kalitesi bakımından 

ileri ülkeleri yakalama çabası 

 Kamu reformunun Eğitimdeki kaliteyi 

artıracağı beklentisi 

 

 Bilginin hızla artmasına bağlı olarak 

donanımlı olanların refaha daha kolay 

ulaĢması 

 Ġnternet kullanımının bilgiye ulaĢımı 

kolaylaĢtırması 

 Birden fazla alanda yeteneği olanların 

ekonomik değerinin olması 

 Bilgi ve hizmet sektörünün istihdam yapısını 

etkilemesi. 

 Eğitimin nitelikli ve donanımlı elemanlara 

ihtiyaç duyması 

Sosyal-Kültürel Çevre DeğiĢkenleri Teknolojik Çevre DeğiĢkenleri 

 

 Okulun bulunduğu mahalleye taĢradan 

yapılan göçlerin öğrenci çeĢitliliğini 

değiĢtirmesi 

 Farklı kültürel bölgelerden gelenlerin 

Ģehir kültürü karĢısında zorlanması 

 ÇeĢitliliği artan  ihtiyaçların ekonomik 

sıkıntıları beraberinde getirdiği, aile içi 

çatıĢmaların artması 

 Geleneksel aile yapısının değiĢime 

uğraması 

Sosyal-Kültürel faaliyet alanlarının 

yetersizliği 

 

 Teknolojinin hızlı geliĢmesi ve kitlelerce 

benimsenmesi 

 Bilginin artması ve ulaĢımının 

kolaylaĢması 

 Yeni geliĢmelerin paylaĢım olanaklarını 

artırması 

 Bilgisayar ve Ġnternet kullanımının 

artması 
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 2.5.4.ÜST POLĠTĠKA BELGELERĠ  

 Stratejik Planları ile Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu‟nca Hazırlanan 2010-2014 yıllarını kapsayan 

stratejik planda yer alan stratejik amaç ve hedefler birbiriyle karĢılaĢtırılarak uyumlu hale getirilmiĢtir 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Stratejik Plan Hedefleri, üst politika belgelerindeki hedeflerin 

gerçekleĢtirilmesine katkıda bulunacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur.  

Üst Politika Belgeleri:  

SIRA 

NO 
REFERANS KAYNAĞININ ADI 

1 10. Kalkınma Planı  

2 TÜBĠTAK Vizyon 2023 Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi 

3 5018 yılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

4 Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

5 Devlet Planlama TeĢkilatı Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2006) 

6 Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı 

7 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 

8 Adana Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı  

9 Seyhan Ġlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı 

10 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 

 

2.5.5. GZFT (SWOT)ANALĠZĠ 

Stratejik planlamanın en önemli unsurlarından biri GZFT (SWOT) analizidir. GZFT analizi, 

kuruluĢun kendisinin ve kuruluĢu etkileyen koĢulların sistemli olarak incelenmesidir. GZ kuruluĢ içi analiz 

kısmını, FT ise çevre analizi kısımlarını oluĢturur. GZFT analizinde iç paydaĢların görüĢlerine ağırlık 

verecek ve kurum içi katılımı en üst seviyede sağlayacak bir yöntem kullanılmıĢtır. OluĢturulan GZFT 

listeleri Stratejik Plan Ekibi tarafından gözden geçirilerek kurumsal GZFT analizi yapılmıĢtır. 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının dayanaklarından birisi 

Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yanları ile karĢı karĢıya kaldığı fırsat ve tehdit   (GZFT) analizidir.  

ÇalıĢma takvimi sürecinde Okulumuzun güçlü ve zayıf yanlarını, karĢı karĢıya olunan fırsat ve tehditleri 

belirlemeye yönelik olarak anket, yüz yüze görüĢme ve telefon ile GZFT ölçeği uygulanmıĢ ve bu ölçek 

baĢta Okulumuzda 73 çalıĢan ve 535 öğrencimiz ve 429 velimiz katılmıĢtır. 1037 paydaĢımıza GZFT 

ölçeği uygulanmıĢtır.  GZFT analizi sonuçları okulumuz yönetici ve öğretmenleriyle yapılan çalıĢmalar 

sonucunda değerlendirilmiĢ ve önceliklendirilerek son Ģekli verilmiĢtir. Ayrıca GZFT Analizi bir önceki 

stratejik plan GZFT Analizi ile karĢılaĢtırılarak gözden geçirilmiĢtir. 

 

Ekolojik ve Doğal Çevre DeğiĢkenleri Etik ve Ahlaksal DeğiĢkenler 

 YeĢil Alan eksikliği,  

 Doğal kaynakların korunması için 

yapılan çalıĢmalar,  

 Çevrede yoğunluk gösteren 

hastalıklar,  

 Doğal afetler  

 Hava ve Su kirlenmesi 

 

 Örf,  

 Adet,  

 Teamül,  

 Mesleki etik kuralları  
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2.3.  GZFT ANALĠZĠ 

GÜÇLÜ YÖNLER: 

Eğitim ve Öğretime EriĢim 

Okul Öncesi Eğitimin var olması 

Norm kadroya göre öğretmen açığının olmaması. 

Bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir okul olması 

Hayat boyu imkânlarının varlığı 

Okul Öncesi Eğitime tüm kayıt alanımızdaki öğrencilerin ulaĢabilmesi 

Kayıt alanındaki tüm çağ nüfusunun 1.sınıfa kayıtlarının yapılması 

Özel eğitime muhtaç çocuklara gerekli yönlendirmelerin yapılması 

Destek eğitim sınıfımızın olması 

  

Eğitim ve Öğretimde Kalite 

Çok amaçlı salonun bulunması 

Proje deneyimlerine sahip ekibin olması 

Okul ortamının disiplinli ve güvenlikli olması 

Öğretmenlerin öğrenci ve velilerle yakından ilgilenmesi 

Öğretmenlerin öğrenmeye ve kendilerini geliĢtirme eğilimlerinin olması 

Dinamik, tecrübeli, donanımlı, teknolojik yönden bilgili  yetiĢmiĢ personelin olması 

Kurumun çalıĢanlarının fikirlerine önem verilmesi. 

Kalite geliĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmalarının kurumumuzda etkili bir biçimde sürdürülüyor olması 

Yenilikçi eğitim anlayıĢının benimsenmiĢ olması 

Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlerin yoğun olması. 

 

Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesi 

Güçlü bir idari kadronun mevcut olması 

Demokratik, Ģeffaf ve eleĢtiriye açık okul ortamının olması 

Tecrübeli, dinamik öğretmenlerin çok olması 

Ders dıĢı etkinliklerde öğretmenlerimizin yarıĢmalara öğrencileri hazırlaması 

Güçlü bir rehberlik sisteminin olması 

Her sınıfta klima olması 

Güvenlik kamerasının ve alarm sisteminin olması 

Öğrenci mevcutlarının 30 civarında olması 

PaydaĢlar arasında etkili iletiĢim olması 

Teknolojik alt yapının güçlü olması, hızlı bir haberleĢme sisteminin olması 

Kurumsal ağ sisteminin olması (e-okul, Meb mail, MEBBĠS,TEFBĠS,WEB SAYFASI vb.) 

Mali Kaynakların profesyonelce yönetilmesi 

Öğrencilerin teknolojik geliĢmelere hızlı uyum sağlayabilmesi. 

Etkili denetleme sisteminin varlığı 

 

ZAYIF YÖNLER: 

Eğitim ve Öğretime EriĢim 

Müstakil Kütüphanenin olmaması. 

Kapalı spor salonunun olmaması. 

Bazı öğrencilerin sosyo-ekonomik koĢullarının yetersiz  olması. 

Anasınıfı çağındaki çocukların okullaĢma oranının yetersiz olması 

Derslik sıkıntısı ve bazı sınıfların kalabalık olması. 

Farklı Kültürlerden gelen öğrenci profili 

Bazı  velilerin öğrenci ve okulla karĢı ilgisiz olması. 

Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine karĢı ilgisizlik 
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Eğitim ve Öğretimde Kalite 

Ġkili öğretim yapılması. 

Öğrencilerin akademik olarak hazır bulunuĢluk düzeylerinin düĢük olması. 

Okullarda sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere ayrılan zamanın ve alanların az olması 

Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yetersizliği 

Etkinliklerimizi, öğrencilerimizin baĢarılarını ve okulumuzun değiĢik özelliklerini okul dıĢındakilere 

ulaĢtırılamaması 

Hayat boyu öğrenme kapsamında yaĢam kalitesini yükseltecek kurs çeĢitliliğinin olmaması 

Yabancı Dil eğitiminin verildiği dersliğin teknolojik yönden yetersiz olması. 

Yabancı dil eğitiminin çoğunlukla okul ile sınırlı kalması. 

Teknolojiyi olumlu yönde kullanmanın çocuklara kazandırılamaması 

 

Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesi 

Veli - okul iĢbirliğinin istenilen düzeyde olmaması. 

Derslik donatım malzemelerinin eskimiĢ ve yetersiz olması. 

Teknolojik geliĢmeleri takip edilmemesi 

Online yazıĢmaların kurumun tüm birimlerinde aktif olarak kullanılmaması 

Sağlıklı veri tabanının olmaması 

Medyanın eğitime olan etkisinin yeterince kullanılmaması 

Okulumuzda yeterli düzeyde yardımcı personelin (hizmetli, teknisyen vb.) olmaması 

Kurum kültürü mantığına sahip olunmaması 

 

FIRSATLAR: 

Eğitim ve Öğretime EriĢim 

Okula ulaĢım kolaylığı 

Ġlçe Merkezine yakın mesafede bulunması 

Kayıt alanı ve Ulusal Adres veri sistemi uygulaması ile ilkokula tüm çağ nüfusunun kaydı yapılmaktadır 

Öğrenciye ve annelere eğitim yardımları verilmesi 

Okullar Hayat Olsun Projesi 

Ġlimizde Bilim Sanat Merkezinin bulunması 

 

Eğitim ve Öğretimde Kalite 

Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileĢim olanakları. 

Okulumuzun konum olarak avantajlı olması 

Öğrenci ve velilerin sosyo – kültürel ve ekonomik düzeyinin yüksek olması 

Öğrenci sosyal ve kiĢisel geliĢimlerinin çok yönlü desteklenmesi, 

Öğrenci – öğretmen iletiĢiminin güçlü ve sağlıklı olması,  

Ġlimizde iki üniversitenin ve Eğitim Fakültesinin bulunması 

Yerel Yönetimlerin Okulumuza katkıları  

Velilerimizin yardım ve bağıĢlarının olması 

 

Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesi 

Velilerin Büyük Bir Kısmının Okula Güveninin sağlanmıĢ olması 

Mahalle muhtarının okula yakın ilgisinin olması 

Deneyimli ve uyumlu bir öğretmen kadromuzun olması. 

Teknolojinin hızla geliĢmesi, geliĢen teknolojinin okulumuzda eğitim alanında kullanılabiliyor olması. 

Projeler için yöneticilerin imkânlar sunması 

PaydaĢ kitlesinin eğitime bakıĢı açısının olumlu olması 

STK, Belediye vs. kurumlarla çok iyi bir iletiĢim içinde bulunmamız. 

ĠġKUR aracılığı ile yardımcı personel hizmetlerinin az da olsa karĢılanabilmesi 

Bilgiye eriĢebilirlik ve kullanabilirliğin artması 

Müdürlüğümüzün çok geniĢ paydaĢ kitlesine sahip olması 
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TEHDĠTLER: 

Eğitim ve Öğretime EriĢim 

Velinin eğitime karĢı ilgisinin yetersizliği 

Yabancı uyruklu öğrencilerin göç yoluyla okulda bulunması 

Okulumuz kayıt alanındaki aileler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıklar 

Yurt dıĢında yaĢayan ailelerin çift adresli olmalarından dolayı öğrencilerin okula kayıtlarının zamanında 

yapılamaması 

Kayıt alanındaki Nüfus dağılımının dengesiz olması 

 

Eğitim ve Öğretimde Kalite 

Eğim – Öğretim alanında hızlı teknolojik değiĢimler. 

Sosyal faaliyet alanlarının azlığı. 

Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımı (Alo 147‟nin amacı dıĢında kullanılması) 

Velinin okula ve Öğretmene çok müdahalede bulunması 

ParçalanmıĢ ailelerin sayısında artıĢ olması 

Kanun ve MEB Mevzuatının sık değiĢmesi 

Kurumsal Kapasitenin GeliĢtirilmesi 

Velilerin maddi olarak eğitime yeterli destek sağlayamaması 

Velilerin büyük bir kesiminin her Ģeyi devletten bekliyor olması 

 

2.5.6. GELĠġĠM VE SORUN ALANLARI 

Okul Müdürlüğümüz yürütmekte olduğu faaliyet alanları ve hizmetler ile stratejik planda 

öngörülecek yeni faaliyet alanları ve hizmetlere iliĢkin stratejik alanları, sorun odaklı yaklaĢımla; eğitim ve 

öğretime eriĢim, eğitim ve öğretimde kalite ve kurumsal kapasite olmak üzere 3 temel baĢlık altında 

boyutlandırmıĢtır. 

GeliĢim/Sorun Alanları belirlenmiĢ bu alanlara odaklanarak yapılan çalıĢmalar sonucunda amaç ve hedefler 

oluĢturulmuĢtur.  

1. Eğitim ve Öğretime EriĢim      12 

2. Eğitim ve öğretimde Kalite     20 

3. Kurumsal Kapasitede 21  olmak üzere toplam 53 geliĢim/sorun alanı tespit edilmiĢtir. 

Eğitim ve Öğretime EriĢim GeliĢim/Sorun Alanları 

1. Okul öncesinde okullaĢma oranı, Derslik sayısındaki yetersizlik 

2. Ġlkokulda okullaĢma ve devamsızlık 

3. Zorunlu eğitimden erken ayrılma 

4. Dezavantajlı çevrelerden gelen çocuklar 

5. Okul terk oranları 

6. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime eriĢimi 

7. Hayat boyu öğrenmeye katılım. 

8. Bazı öğrencilerin sosyo-ekonomik koĢullarının yetersiz  olması. 

9. Anasınıfı çağındaki çocukların okullaĢma oranının yetersiz olması 

10. Derslik sıkıntısı ve bazı sınıfların kalabalık olması. 

11. Farklı Kültürlerden gelen öğrenci profili 

12. Bazı  velilerin öğrenci ve okulla karĢı ilgisiz olması. 
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Eğitim ve Öğretimde Kalite GeliĢim/Sorun Alanları 

1. Okul yönetiminin sosyal,kültürel, ve sportif faaliyetlere ayırdığı zaman 

2. Yabancı dil yeterliliği 

3. Uluslararası hareketlilik programlarına katılım 

4. Öğrencinin ilgi ve yetenekleri konusunda geliĢiminin sağlanması(Çocuk Kulüpleri) 

5. BĠLSEM‟lere seçilen öğrencileri tanılama 

6. Okul rehber öğretmenleri ile Sınıf Rehber Öğretmenleri iĢbirliği,Rehberlik Servisinin ÇalıĢmaları 

7. Rehberlik Servisinden yararlanan birey sayısı 

8. Okul güvenliği 

9. Yerel, ulusal ve uluslararası sportif müsabakalara katılım  

10. Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler 

11. Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim öğretim hizmetleri baĢta olmak üzere özel eğitim ve 

yönlendirme 

12. ParçalanmıĢ aileler 

13. Ġkili öğretim yapılması. 

14. Öğrencilerin akademik olarak hazır bulunuĢluk düzeylerinin düĢük olması. 

15. Okullarda sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere ayrılan zamanın ve alanların az olması 

16. Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yetersizliği 

17. Etkinliklerimizi, öğrencilerimizin baĢarılarını ve okulumuzun değiĢik özelliklerini okul dıĢındakilere 

ulaĢtırılamaması 

18. Hayat boyu öğrenme kapsamında yaĢam kalitesini yükseltecek kurs çeĢitliliğinin olmaması 

19. Yabancı Dil eğitiminin verildiği dersliğin teknolojik yönden yetersiz olması. 

20. Teknolojiyi olumlu yönde kullanmanın çocuklara kazandırılamaması 

 

Kurumsal Kapasite GeliĢim/Sorun Alanları 

1. Ġnsan kaynaklarının planlanması ve istihdamı 

2. Öğretmenlerde mesleki geliĢim 

3. Ġyi yönetim ve iyi organisazyon anlayıĢı 

4. Okulların kendi harcama bütçeleri 

5. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, aile ve diğer paydaĢ eğitimleri 

6. Okul-veli-öğrenci iliĢkilerinde iletiĢim 

7. Özel sektör, STK ve yerel yönetimler ile olan iĢbirliği ve koordinasyon 

8. Ġzleme ve değerlendirme 

9. ÇalıĢanların ödüllendirilmesi 

10. Hizmetiçi eğitim kalitesi 

11. Yabancı dil becerileri 

12. Okulun fiziki kapasitesi 

13. Okul-Aile Birlikleri 

14. Stratejik planların uygulanması 

15. Basın ve yayın faaliyetleri.  

16. Ġstatistik ve bilgi temini 

17. Teknolojik altyapı  

18. Diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği  

19. Eğitimde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımı 

20. Velilerin maddi olarak eğitime yeterli destek sağlayamaması 

21. Velilerin büyük bir kesiminin her Ģeyi devletten bekliyor olması 
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2.5.7. Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu SP Plan Mimarisi 
 

1. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠM 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaĢma devam ve tamamlama 

1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaĢma, devam ve tamamlama 

1.1.3. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

1.1.4. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime eriĢimi 

  1.1.5. Göç Yoluyla okulumuza gelen yabancı uyruklu öğrencilerin tamamının okullaĢmasının    sağlanması. 

                              

2. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE 

2.1. Öğrenci BaĢarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1. Öğrenci 

2.1.1.1. Hazır oluĢ 

2.1.1.2. Sağlık 

2.1.1.3. Erken çocukluk eğitimi 

2.1.1.4. Kazanımlar 

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 

2.2. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

2.2.1. Yabancı Dil Yeterliliği 

2.2.2. Uluslararası hareketlilik 

 

3. KURUMSAL KAPASĠTE 

3.1. BeĢeri Alt Yapı  

3.1.1. Ġnsan kaynakları planlaması 

3.1.2. Ġnsan kaynakları yönetimi 

3.1.3. Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve geliĢtirilmesi 

3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı 

3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

3.2.2. Okul bazlı bütçeleme 

3.2.3. Donatım  

3.3. Yönetim ve Organizasyon 

3.3.1. Kurumsal yapının iyileĢtirilmesi 

3.3.2. Ġzleme ve Değerlendirme 

3.3.3. Sosyal tarafların katılımı ve yönetiĢim  

3.3.3.1. Çoğulculuk  

3.3.3.2. ġeffaflık ve hesap verebilirlik 

3.3.4. Kurumsal Rehberlik ve Denetim 

3.4. Bilgi Yönetimi ve Kurumsal ĠletiĢim 

3.4.1. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 
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3. BÖLÜM : 

3.GELECEĞE YÖNELĠM 
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli 

amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaĢmak için 

izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik 

planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak 

hazırlanması öngörülmüĢtür. 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu, Geleceğe Yönelim bölümünde Misyon, Vizyon ve Temel 

Değerleri ile Temaları belirledikten sonra, çeĢitli çalıĢmalar yaparak Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler, 

Performans göstergeleri ve Tedbirleri oluĢturmuĢtur. 

Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Performans hedefleri, idarenin ulaĢmak istediği hedefleri 

gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleĢtireceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise 

performans hedeflerine ne ölçüde ulaĢıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan 

araçlardır. 

3.1 MĠSYON 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.2 VĠZYON 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MİSYON 

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, lider 

özelliklerine sahip,  bilgi çağının gerektirdiği iş hayatında ve 

sosyal hayatta rekabet gücü yüksek nitelikli kendine güvenen 

bireyler olarak yetiştirilmelerine katkı sağlamak. 

VİZYON 

         Milli Eğitimin Temel İlkeleri ve Amaçları ve buna bağlı 

olarak, bilimsel esaslara ve teknolojik yeniliklere açık Çevre ve 

ülke ihtiyaçlarına uygun öğrenme için her türlü fırsatı vererek 

öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri istikametinde 

yetişmelerini, hayata ve üst öğrenime hazırlanmalarını 

sağlayarak; özgür düşünme ve problem çözme ve iletişim 

becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir. 
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3.3 TEMEL DEĞERLER VE ĠLKELER 

 Biz birbirimizi öğrencilerin, velilerin ve toplumun sürekli geliĢen beklentilerine ayak uyduracak 

Ģekilde geliĢtirmek için yüreklendiririz. 

 Hepimiz karĢılıklı sorumluluklar alır verimli bir Ģekilde çalıĢırız. 

 Biz birbirimize ve kendimize güveniriz. 

 Farklılıklarımızın farkındayız. Bunların birer zenginlik kaynağı olduğuna inanıyoruz. 

 Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coĢkulu Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir. ve 

üretkeniz.   

 Burada bulunmamızın tek sebebi öğrencilerdir.  

 Ġlk amacımız; bütün öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamaktır.  

 Çözüme katkısı olmayan problemin bir parçasıdır.  

 Kötü örnek verilmez, iyiye örnek olunur.  

 BaĢarıyı arttırmak için herkes üzerine düĢen görevi yapar. 

 Bütün öğrenciler zekidir, önemli olan bu zekâyı aktif hale getirebilmektir 

 BaĢarının takım çalıĢması ile elde edileceğine inanırız 

 Kurumumuzun geliĢmesi için gerekli özveriyi gösteririz. 

 Ġnsanlara saygı duyar değer verir ve onları destekleriz. 
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3.4  TEMALAR 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 1: EĞĠTĠM ÖĞRETĠME ERĠġĠM 

 

TEMA 2: EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠMDE KALĠTE 

TEMA 3:KURUMSAL KAPASĠTE GELĠġTĠRME  
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3.4.STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 
 

Stratejik Amaç 1.  

Hayat boyu öğrenme kriterleri içerisinde Ģartlar gözetilerek ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almalarını 

sağlamak. 

 

Hedef 1.1  
Plan dönemi sonuna kadar, Okul Öncesi ve Ġlkokul Çağı düzeyindeki öğrencilerin eğitime-öğretime 

katılım, devam ve tamamlamaları sağlanarak, okul terklerini azaltmak ve okula eriĢimlerini sağlamak. 

Hedef 1.2. 

2015/2019 plan dönemi sonuna kadar  okul., veli ve aile eğitim seminerleri düzenleyerek veli –okul  

iĢbirliğini %15 artırmak 

Hedef 1.3.  

2015/2019 plan dönemi sonuna kadar tüm öğrencilerimize okumayı seven, okuyan ve okuduğunu anlayan 

öğrenciler olmasını sağlamak 

 

Stratejik Amaç 2. 

Mevcut eğitim öğretim ortamlarını daha etkin ve verimli hale getirerek, Çevre -Temizlik -Sosyal Etkinlikler ile 

olumlu davranıĢlar kazandırarak sorumluluk bilinci geliĢtirici çalıĢmalar  yaparak eğitim öğretim süreçlerinde;  

donanımlı,  yenilikçi,  yaratıcı ve Eğitim ve öğretim süreçlerindeki bireylerin baĢarı ve kazanımlarını artırarak ulusal 

ve uluslararası düzeyde çalıĢmalar yapmak, bilgi beceri tutum ve davranıĢlar kazanmıĢ ve sorumluluk bilinci yüksek 

sağlıklı bireyler yetiĢmesine olanaklar sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 2.1   
Plan dönemi sonuna kadar Öğrencilerin akademik baĢarı seviyelerini, fiziksel ve ruhsal geliĢimlerini 

artırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler yaparak, Öğrencilerin baĢarı ve öğrenme kazanımlarını artırmayı 

sağlayıcı tedbirler almak 

Stratejik Hedef 2.2   
Plan dönemi sonuna kadar okul içi sportif faaliyetler,  unutulmaya yüz tutmuĢ çocuk oyunları, halk 

oyunları gibi sosyal etkinlik faaliyetleri yaparak yarıĢmalara katılımın sağlanmasında öğrencilere yönelik 
güçlü bir okul içi ve dışı sosyal etkinlik faaliyeti gerçekleştirmek. Okul kültürünü geliştirmek. 
Stratejik Hedef 2.3   

Plan dönemi Sonuna kadar Uluslararası yabancı dil yeterliliği olan bireylerin yetiĢtirilmesi ve 

hareketliliğini sağlamak 

 

Stratejik Amaç3 

Plan dönemi sonuna kadar Eğitime eriĢimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli iĢleyen bir kurumsal yapıyı 

tesis etmek için YetiĢmiĢ insan kaynakları ile fiziki ve mali alt yapısını tamamlamıĢ, kurumsallaĢmasını sağlamıĢ, 

biliĢim teknolojilerini iyi kullanan bir kurum oluĢturmak 

 

Stratejik Hedef 3.1 

Ġnsan kaynaklarının eğitimi, geliĢtirilmesi ve yönetimi için gerekli planlamanın yapılmasını sağlamak. 

Stratejik Hedef 3.2 

Plan dönemi sonuna kadar kaynakları doğru, verimli kullanarak Okulumuzun eğitim ortamları, fiziki 

mekanları, kaynak ve ekipmanları ile çağın koĢullarına ve coğrafi risklere uygun eğitim öğretim ortamı 

ihtiyaçlarını karĢılamak 

Stratejik Hedef 3.3 

Plan dönemi sonuna kadar Kurumsal yapının geliĢimini destekleyen, mevzuatı akılcı yorumlayan, 

çoğulcu, katılımcı, Ģeffaf ve hesap verebilir, performans yönetim sistemini benimsemiĢ, yönetim ve 

organizasyon yapısını oluĢturarak plan dönemi sonuna kadar okulumuzda stratejik yönetim anlayıĢını 

yerleĢtirme 
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3.5. TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİM 
Stratejik Amaç 1.  

Hayat boyu öğrenme kriterleri içerisinde Ģartlar gözetilerek ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almalarını 

sağlamak. 

 

Hedef 1.1  
Plan dönemi sonuna kadar, Okul Öncesi ve Ġlkokul Çağı düzeyindeki öğrencilerin eğitime-öğretime katılım, devam ve 

tamamlamaları sağlanarak, okul terklerini azaltmak ve okula eriĢimlerini sağlamak. 

Hedefin Mevcut Durumu 
Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6287 sayılı kanun ile zorunlu eğitim 4 yıl süreli ilkokul,4 yıl süreli 

ortaokul ve 4 yıl süreli lise eğitimini kapsayacak Ģekilde 12 yıla çıkarılmıĢtır. Kanunun temel amaçlarından biri 

toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmek, bir diğeri ise çocukların ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda 

yönlendirilmelerini mümkün kılmaktır. Ayrıca 2012/20 sayılı Genelge gereği okulöncesi eğitime de büyük önem 

verilmekte ve okulöncesi eğitim de okullaĢma oranının arttırılması hedeflenmektedir.Bu nedenle Okulumuz Ġlkokul 

olmasından sonra Okulumuz Kayıt alanındaki zorunlu eğitim çağında bulunan ve hayat boyu öğrenme imkanlarından 

faydalanan tüm bireylerin örgün ve yaygın eğitime eriĢiminin ve tamamlamasının sağlanması için çalıĢmalar 

yapılmaktadır.Okullumuzda herkesin eğitime eĢit imkânlarla sahip olması ve kaliteli bir eğitim alması öncelikli 

hedeflerimizdendir. 

Okulumuzda 1.Sınıfa kayıt olan öğrencilerden % 93,75‟ı Okul Öncesi Eğitim alan çocuklardır. Ayrıca kayıt 

alanımızdaki ilkokul çağ nüfusunun da % 99,49 Eğitim öğretime eriĢimi sağlanmıĢtır. Okulumuz da hayat boyu 

öğrenme imkânlarından daha kolay Ģartlarda ve beklentilerini karĢılayacak Ģekilde eğitim almalarını sağlayıcı 

çalıĢmalar devam etmektedir.  

           Eğitimin her kademesinde okullaĢma oranlarının, okul öncesine verilen önemin, dezavantajlı bireylerin 

eğitime eriĢim imkânlarının artmasını Okul Öncesi ve Temel Eğitimden tüm çağ nüfusunun faydalanmasını 

hedeflemekteyiz. Okul terklerinin, devamsızlığın ve disiplin olaylarının azalmasını ve hayat boyu öğrenmeye katılım 

artmasını hedeflemekteyiz 

 

      PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1.1  

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

1.sınıfa kayıtlı öğrencilerden Okul öncesi eğitim alan 

öğrenci oranı (%) 
0,19 0,38 0,25 100 

1.sınıfa kayıtlı öğrencilerden Okul öncesi eğitim alan 

öğrenci sayısı 
46 143 121 150 

Ġlkokulu tamamlama oranı 99,9 99,9 99,9 100 

Toplam (Özürlü+Özürsüz) 0-10 gün arası  devamsızlığı 

olan öğrenci oranı 
- - - - 

Toplam (Özürlü+Özürsüz) 0-10 gün arası  devamsızlığı 

olan öğrenci sayısı 
- - -  

Toplam (Özürlü+Özürsüz) 10-20 gün arası  devamsızlığı 

olan öğrenci oranı 
- - -  

Toplam (Özürlü+Özürsüz) 20 günden çok devamsızlığı 

olan öğrenci oranı 
0,016 0,003 0,002 0,00 

Toplam (Özürlü+Özürsüz) 20 günden çok devamsızlığı 

olan öğrenci sayısı 
8 5 4 0 

Hayat boyu öğrenme kapsamında açılan kurs sayısı - 1 2 0 

Hayat boyu öğrenme kapsamında açılan kurslara katılan 

Kursiyer Sayısı 
- 16 20 50 

Bilim Sanat Merkezine giden öğrenci oranı% -- - - 2 

        * Her yıl sonunda veriler işlenerek sayısal takibi yapılacaktır. 
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     TEDBİRLER 

S.No Tedbir 
Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

1 

Okul Öncesi Eğitimin Önemi üzerinde durularak çağ nüfusunun 

%100 „nün faydalanması için; Okul öncesi öğrencileri için ev 

ziyaretleri ve veliye yönelik seminerler düzenlemek 

Okul öncesi ve  

Okul Rehber 

Öğretmenleri RĠTA 

Okul Müdürü 

2 

Engelleri nedeniyle Eğitim Öğretime devam edemeyen bireyler 

tespit edilerek; aileleri bilgilendirilerek evde Eğitim almaları 

sağlanacaktır. 

Okul Müdürü 

Okul Veli Çevre 

ĠĢbirliği Ekibi 
Okul Müdürü 

3 
Hayat Boyu Öğrenmenin öneminin üzerinde durularak 

bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 

Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

4 
Özel Yetenekli öğrencilerin tespiti ve yönlendirilmesi için tüm 

öğretmenlere ve velileri bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 

Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

5 

Okula devam konusunda sorunlu öğrencilere ve ailelerine  okul 

rehber öğretmenleri tarafından kiĢisel ve sosyal rehberlik 

çalıĢmaları yapılacaktır 

Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

 
 
Hedef 1.2. 

2015/2019 plan dönemi sonuna kadar  okul., veli ve aile eğitim seminerleri düzenleyerek veli –okul  iĢbirliğini %15 

artırmak 

Hedefin Mevcut Durumu 
1700 öğrencimizin olduğu göz önüne alınırsa okul-veli-öğrenci iĢbirliğinin ne derece önem kazandığı göz 

ününde bulundurulması gereken bir durumdur.  Daha önceki yıllarda yapılan veli eğitimlerimizin oldukça düĢük 

olduğu gözlemlendiği bunun üstesine gelmenin velilerimizin okulun bir parçası olduğu yaptığımız veli memnuniyet 

anketlerine katılımların yüksek olduğu ve ayrıca son veli toplantısında da katılımın arttı gözlemlemiĢtir. Mevcut 

durumun %15 daha artması yönünde okul idaresi ve öğretmenlerimizin de katkılarıyla çalıĢmalar yapmaktayız. 

 
 

     PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1.2  

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

Okul – Veli – Çevre eğitimine katılan veli sayısı 150 200 300 400 

 

 

    TEDBİRLER 

S.No Tedbir 
Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

1 
Okul - veli - çevre iĢbirliği ekibi ve rehberlik servis aracılığı ile 

iletiĢimini sağlanacaktır. 

Okul Veli ĠĢbirliği 

Ekibi   
Okul Müdürü 
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Hedef 1.3.  

2015/2019 plan dönemi sonuna kadar tüm öğrencilerimize okumayı seven, okuyan ve okuduğunu anlayan öğrenciler 

olmasını sağlamak 

 

Hedefin Mevcut Durumu 
 Günümüzde teknolojiye ve sosyal medyaya olan bağımlılığımız, Ģüphesiz kitap okuma alıĢkanlığımızı 

olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun yapmıĢ olduğu son 

araĢtırma da bunu destekler nitelikte. Yayınlanan rapora göre Türkiye kitap okumada 86. sırada. Ülke olarak günde 

ortalama 6 saat televizyon izleyip, 4 saat internete girerken kitap okumaya sadece 1 dakikamızı ayırıyoruz! Avrupa 

Birliği ülkelerinde %21 olan kitap okuma oranı ise ülkemizde sadece %0,01. Okuma AlıĢkanlığını Kazandırma ve  

GeliĢtirme Ekibimiz önderliğinde tüm okul öğrencilerine okumayı seven, okuyan ve okuduğunu anlayan öğrenciler  

yetiĢtirme konusunda çalıĢmalarda bulunmak 

     PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1.3 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

Okulda ve Sınıflarda kitaplıklarından yararlanan öğrenci 

sayısı  

950 1100 1400 1500 

 

     TEDBİRLER 

S.No Tedbir 
Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

1 

 

Okumayı seven, okuyan ve okuduğunu anlayan öğrenciler 

yetiĢtirmek. 

Okuma 

AlıĢkanlığını 

Kazandırma ve  

GeliĢtirme Ekibi  

Okul Müdürü 

 

3.5. TEMA 2: EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE 

Stratejik Amaç 2. 

Mevcut eğitim öğretim ortamlarını daha etkin ve verimli hale getirerek, Çevre -Temizlik -Sosyal Etkinlikler ile 

olumlu davranıĢlar kazandırarak sorumluluk bilinci geliĢtirici çalıĢmalar yaparak eğitim öğretim süreçlerinde;  

donanımlı,  yenilikçi,  yaratıcı ve Eğitim ve öğretim süreçlerindeki bireylerin baĢarı ve kazanımlarını artırarak ulusal 

ve uluslararası düzeyde çalıĢmalar yapmak, bilgi beceri tutum ve davranıĢlar kazanmıĢ ve sorumluluk bilinci yüksek 

sağlıklı bireyler yetiĢmesine olanaklar sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1   
Plan dönemi sonuna kadar Öğrencilerin akademik baĢarı seviyelerini, fiziksel ve ruhsal geliĢimlerini artırmaya 

yönelik etkinlik ve faaliyetler yaparak, Öğrencilerin baĢarı ve öğrenme kazanımlarını artırmayı sağlayıcı tedbirler 

almak 

 

Hedefin Mevcut Durumu 
 Niceliğin değil niteliğin önemli olduğu günümüzde nitelikli bireyler yetiĢtirmek toplumsal bir 

gerekliliktir. Uzun dönemde de ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiĢtirilmesi hususu 

önceliğini korumaktadır. Bu bağlamda eğitim imkânlarından faydalanan tüm bireylere kaliteli bir eğitim 

ortamı sağlamak, bedensel, sosyal, zihinsel ve ruhsal geliĢimlerinin arttırılmasını sağlamak 

önceliklerimizdendir. Öğrencilerimizin akademik baĢarısını arttırmak, sosyal ve sportif faaliyetlerden 

yararlanmasını sağlamak bu nedenle çok önemlidir.  

 Kaliteli bir eğitim vermek için öğrencilerimizin hazır bulunuĢluğunun belirlenen düzeyde bulunması 

önemli bir gerekliliktir  

Öğrencilerimizin çağın gereklerinde hak ettikleri kalitede eğitim Ģartlarını sağlayarak güvenlikli, 

sağlıklı ve akademik olarak baĢarılı, sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlerle kendini ifade eden özellikle de 

zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler olmalarını hedefliyoruz. 
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    PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.1 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

Okul öncesi eğitimin farkındalığını artırmaya yönelik 

yapılan aile eğitimlerinin sayısı 
1 6 6 4 

Ġlkokuldan Orta Okula geçen öğrencilerin Türkçe 

Dersi Yıl sonu not ortalaması 
4.1 4.1 4.1 4.8 

Ġlkokuldan Orta Okula geçen öğrencilerin Matematik 

Dersi Yıl sonu not ortalaması 
3,2 3,5 3,9 4.5 

Ġlkokuldan Orta Okula geçen öğrencilerin Fen Ve 

Tekn. Dersi Yıl sonu not ortalaması 
3,5 3,4 4.1 4.8 

Ġlkokuldan Orta Okula geçen öğrencilerin Sosyal Bil. 

Dersi Yıl sonu not ortalaması 
4,3 4,1 4,1 4.9 

Ġlkokuldan Orta Okula geçen öğrencilerin Yabancı 

Dil Dersi Yıl sonu not ortalaması 
3,9 3,8 3,7 4.0 

Ġlkokuldan Orta Okula geçen öğrencilerin Din K.Ve 

Ahl.Bil. Dersi Yıl sonu not ortalaması 
4.1 4.4 4.4 4.8 

Takdir,TeĢekkür  Alan Öğrenci Oranı 
- - 0.70 0.90 

Takdir,TeĢekkür  Alan Öğrenci Sayısı 
- - 248 318 

Rehberlik Servisinden Yararlanan Öğrenci oranı 0.39 0.30 0.31 0.32 

Rehberlik Servisinden Yararlanan Öğrenci sayısı 400 450 500 550 

Rehberlik Servisinden Yararlanan Veli oranı 0.59 0.44 0.47 0.50 

Rehberlik Servisinden Yararlanan Veli Sayısı 600 650 750 850 

EBA‟nın etkin kullanımı için Öğretmenlere yönelik 

Okulda verilen Eğitim Sayısı 
- 1 2 3 

EBA‟nın etkin kullanımı için verilen eğitime katılan 

Öğretmen oranı 
- 100 100 100 

Sağlıklı beslenmeyi teĢvik edici faaliyet sayısı - 1 2 4 

    *Her yıl sonunda veriler işlenerek sayısal takibi yapılacaktır 
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      TEDBİRLER 

S.No Tedbir 
Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

1 
BaĢarı gösteren öğrencileri motive edecek çalıĢmalar 

yapılacaktır. Ödüllendirilmeleri. 

Nitelikli Eğitim-

Öğretim Ekibi 

Okul 

Müdürlüğü 

4 

Güvenli eğitim öğretim ortamı oluĢturulması için gerekli 

tedbirleri almak. Okul giriĢ kapısında Okul Aile Birliği maddi 

imkanları ölçüsünde güvenlik görevlisi bulundurulması. 

Okul aile Birliği 

Yönetim Kurulu 

Okul 

Müdürlüğü 

5 

Öğrencilerin baĢarısını artırmak, çeĢitli etkinlikler ve sportif 

faaliyetlerini gerçekleĢtirmeleri için yerel yönetimler ve ilgili 

paydaĢlarla iĢbirliği çalıĢmaları yapılacaktır. 

Sosyal Kültürel 

Faaliyetleri 

GeliĢtirme Ekibi 

Okul 

Müdürlüğü 

6 

Öğretmenlerin mesleki geliĢimlerinin sağlanmasına yönelik 

hizmet içi eğitim çalıĢmaları yapılacak ve ihtiyaç duyulduğunda 

iĢbirliğine gidilecektir.(Üniversite, STK, vb). 

Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

Rehberlik Ekibi 

Okul 

Müdürlüğü 

7 
Tüm paydaĢların özel yetenekli bireylerin eğitimi konusunda 

bilgi ve becerileri geliĢtirilecektir. 

Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

Rehberlik Ekibi 

Okul 

Müdürlüğü 

8 

Okul rehber öğretmenleri iĢbirliği ile örgün eğitim içinde 

bulunan öğrencilerin BiliĢsel sosyal ve eğitsel hazır bulunuĢluk 

düzey tespiti yapılacaktır 

Rehberlik Servisi 
Rehberlik 

Servisi 

9 
Okul sağlığı alanında yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizde 

farkındalık yaratmak için toplantılar düzenlenecektir 

Okul ve Sınıf 

Rehberlik 

Öğretmenleri 

Okul 

Müdürlüğü 

 

Stratejik Hedef 2.2   
Plan dönemi sonuna kadar okul içi sportif faaliyetler,  unutulmaya yüz tutmuĢ çocuk oyunları, halk oyunları gibi 

sosyal etkinlik faaliyetleri yaparak yarıĢmalara katılımın sağlanmasında öğrencilere yönelik güçlü bir okul içi ve dışı 
sosyal etkinlik faaliyeti gerçekleştirmek. Okul kültürünü geliĢtirmek. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Adana’nın demografik yapısı ve sosyal yapısı incelendiğinde sanata ve spora verdiği önem oldukça belirgindir. 

Bu nedenle öğrencilerimizle sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki başarılarımızı arttırarak sürdürmek istiyoruz. 

Kütüphanemizde 100’nin üzerinde kitap ve ansiklopedi bulunmaktadır. Haftada en az bir saat tüm sınıflarımız belli bir 

plan dahilinde kütüphaneden yararlanmaktadır. Velilerimiz de kütüphanemizden yararlanmaktadır. Yılda en az 4 defa 

velilere yönelik sosyal faaliyet yapılmaktadır. 

Öğrencilerimizin çağın gereklerinde hak ettikleri kalitede eğitim şartlarını sağlayarak akademik olarak başarılı, 

sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlerle kendini ifade eden özellikle de zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler 

olmalarını hedefliyoruz 

    PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.2 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMAN

S HEDEFLERİ 

2012 2013 2014 2019 

Okulda düzenlenen sanatsal, bilimsel, kültürel ve Sportif faaliyet 

sayısı 
2 3 4 6 

İl genelinde düzenlenen kültürel, sosyal, bilimsel ve sanatsal 
etkinliklere katılan öğrenci oranı 

1.59 5.73 5.86 9 

Spor lisansı olan öğrenci oranı - - - 5 

İl düzeyinde yapılan sportif müsabakalarda ödül alan öğrenci oranı - - - 2 

Öğrenci başına okunan kitap sayısı 32 36 37 50 

Öğrenci ve Velilere yönelik düzenlenen şenlik ve Etkinlik sayısı 1 2 3 4 
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TEDBİRLER 
 

S.NO TEDBĠR SORUMLUBĠRĠMLER 
KOORDĠNATÖR 

BĠRĠM 

1 Okul Kütüphanesinin haftada bir saat tüm sınıflara ayrılarak; 

Okuma saati düzenlenmesi, okul kütüphanelerinde öğretmen 

,veli ve  öğrencilere yönelik süreli yayınlar bulundurulması. 

Okuma AlıĢkanlığını 

Kazandırma Ve 

GeliĢtirme Ekibi 

Okul Müdürü 

2 Okulumuzdaki sosyal ve sportif faaliyetlerin sayısını ve 

çeĢidini artırmak için çalıĢmalar yapılması 

 

Sosyal Kültürel 

Faaliyetleri GeliĢtirme 

Ekibi 

Okul Müdürü 

3 Her öğretim yılı sonunda tüm Öğrenci,-Veli ve 

Personelimizin katılacağı yıl sonu Ģenliği düzenlemek. 

Okul Veli Çevre ĠĢbirliği 

Ekibi 

 

 

Okul Müdürü 

4 Okul aile birliğinin desteği ile kitap alımı gerçekleĢtirmek. Sosyal Kültürel 

Faaliyetleri GeliĢtirme 

Ekibi 

Okul Müdürü 

5 Sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması için 

Okul Çok Amaçlı Salonu ;Milli Eğitim Müdürlüğü,Okul 

Aile Birliği bütçe imkânları ve hayırsever desteği ile Eğitim 

Ve Öğretime  kazandırılacaktır 

Sosyal Kültürel 

Faaliyetleri GeliĢtirme 

Ekibi 

 

Okul Müdürü 

 

Stratejik Hedef 2.3   

Plan dönemi Sonuna kadar Uluslararası yabancı dil yeterliliği olan bireylerin yetiĢtirilmesi ve hareketliliğini sağlamak 
 

Hedefin Mevcut Durumu 

 Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların baĢında ise bireylerin yabancı dil becerisine sahip olması 

gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri baĢta olmak üzere Bütün dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi 

derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. 

 Eğitim hayatları boyunca en az bir yabancı dili konuĢabilir hale getirebilmek önceliklerimiz arasında yer 

almalıdır. Bu kapsamda dil yeterliliğinin önündeki engeller tespit edilecek ve bu konuda duyarlılık artırılacaktır.  

2015-2019 yılları arasında Okulumuzun en az bir programa katılımını sağlamayı planlamaktayız. Milli eğitim 

Müdürlüğümüz ARGE Proje Ekibi tarafından verilen Erasmus+ programı kapsamında Okulumuzdan 2  öğretmen 

proje yazma eğitimine gönderilmiĢtir. Bu projelerle  En az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiĢ bireyler yetiĢtirmek. 

Ve Hareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi, görgüsü ve kültürüne katkı sağlamıĢ öğretmenlere sahip 

olmak amacı güdülmektedir. 

Yeni dönemde hareketlilik ve ortaklık fırsatları önemli ölçüde güçlendirilmiĢ ve öğretmenler, eğiticiler için 

hibe imkânları arttırılmıĢtır. Önümüzdeki beĢ yılda uluslararası hareketlilik programlarına okulumuzun da  öğretmen, 

ve öğrencileri ile katılması kararı alınmıĢtır. 

Uluslararası hareketlilik programları ile bireylere yeni deneyimler, yaklaĢım ve metotlar kazandırarak kiĢisel 

ve mesleki geliĢimlerine katkı sağlamaktadır. Katılımcılarımızın kültürel farkındalıklarını, yabancı dil geliĢimlerini, 

giriĢimcilik ve etkili iletiĢim becerilerini geliĢtirmesi hedeflenmektedir. 
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     PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.3 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

Yabancı Dil dersi yıl sonu not ortalaması 3,9 3,8 3,7 4.0 

Uluslararası hareketlik 

programlarına/projelerine katılan yönetici sayısı 
2 3 - 4 

Uluslararası hareketlik 

programlarına/projelerine katılan öğretmen 

sayısı 

- - - 5 

Uluslararası hareketlik 

programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı 
- - - 20 

Okulumuzda yapılan yabancı dil ile ilgili 

faaliyet sayısı 
- 1 2 3 

Okulumuzda yapılan yabancı dil ile ilgili 

faaliyetlere katılan öğrenci sayısı 
35 50 100 150 

      * Her yıl sonunda veriler işlenerek sayısal takibi yapılacaktır 

 

    TEDBİRLER 

S.NO TEDBĠR 
SORUMLU 

BĠRĠMLER 

KOORDĠNATÖR 

BĠRĠM 

1 Yabancı dil öğretimi konusunda  Çukurova ve Bilgi 

Teknoloji Üniversitesi Eğitim Fak.Yabancı Diller 

Bölümü ile iĢbirliği yapılarak yabancı dil öğretimi 

alanında Öğretmen ve öğrencilerimize 

bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıĢmaları 

yapılacaktır 

Çukurova Ve Bilgi 

Teknoloji Üniversitesi 

Eğitim Fak.Ġngilizce 

Öğretmenleri Ve Strateji 

GeliĢtirmeden Sorumlu 

Ġdareciler- Teknoloji 

araĢtırma Ve GeliĢtirme 

Ekibi 

 

 

Okul Müdürü 

2 Ulusal ve uluslararası yabancı dil eğitimini 

destekleyen tüm proje ve hareketlilikler yakından 

takip edilerek öğretmen ve öğrencilere 

bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıĢmalarına hız 

verilecektir 

Ġngilizce Öğretmenleri ve 

Strateji GeliĢtirmeden 

sorumlu idareciler 

 

Okul Müdürü 

3 DYNED sisteminin okulumuz öğrencileri 

tarafından etkin verimli kullanılması için Ġngilizce 

Öğretmenlerimiz  tarafından takibi yapılarak 

internet sayfamızda kullanma oranlarının 

yayınlanması sağlanacaktır 

Ġngilizce Öğretmenleri ve 

Strateji GeliĢtirmeden 

sorumlu idareciler 

 

Okul Müdürü 

4 Yabancı dil öğretiminde, yenilikçi yaklaĢımların 

tanıtılıp yaygınlaĢtırılması için çalıĢmalar 

yapılacaktır. 

Ġngilizce Öğretmenleri ve 

Strateji GeliĢtirmeden 

sorumlu idareciler 

 

Okul Müdürü 
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3.6. TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 
Stratejik Amaç3 

Plan dönemi sonuna kadar Eğitime eriĢimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli iĢleyen bir kurumsal yapıyı 

tesis etmek için YetiĢmiĢ insan kaynakları ile fiziki ve mali alt yapısını tamamlamıĢ, kurumsallaĢmasını sağlamıĢ, 

biliĢim teknolojilerini iyi kullanan bir kurum oluĢturmak 

Stratejik Hedef 3.1 

Ġnsan kaynaklarının eğitimi, geliĢtirilmesi ve yönetimi için gerekli planlamanın yapılmasını sağlamak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik planının temel yapısını oluĢturan eğitime 

eriĢim ve eğitimde kalitenin artırılması konularında istenen verimin alınabilmesi için insan kaynağının iyi bir Ģekilde 

planlanması gerekmektedir. Önümüzdeki plan döneminde ihtiyaç-fazlalık iliĢkisini gözeterek beĢeri altyapının dengeli 

bir Ģekilde dağıtılması ve yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir. 

2014 yılı verilerine göre Okulumuzda 1 Müdür, 3 Müdür Yardımcısı, 48 Sınıf Öğretmeni, 6 Anasınıfı 

öğretmeni, 4 Rehber Öğretmen, 4 Ġngilizce Öğretmeni, 1 Din kültürü öğretmeni, 2 Kadrolu, 1 Tane sürekli iĢçi 

(Belediyeden Gelen), 2 Tanede 4/c‟li geçici iĢci bulunmaktadır. Kurum içi etkili iletiĢim seminerlerine 72 personel 

katılmıĢtır. Okulumuzun insan kaynaklarının önceliği eğitimde baĢarının sürekli olmasıdır. Bu anlamda 

çalıĢanlarımızın sürekli geliĢimi ve potansiyellerini gerçekleĢtirmeleri için gerekli ortamı yaratmak, yönetici ve 

çalıĢanların performansını düzenli olarak izlenmesi hedeflenmektedir. 

    PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.1 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

MEB mahalli ve merkezi hizmet içi eğitim 

programlarında, çalıĢan baĢına düĢen yıllık 

hizmet içi eğitim süresi (Saat)  

180 180 270 450 

Norm doluluk oranı %100 %100 %100 %100 

     * Her yıl sonunda veriler işlenerek sayısal takibi yapılacaktır 

 
    TEDBİRLER 

S.NO TEDBĠR 
SORUMLU 

BĠRĠMLER 

KOORDĠNATÖR 

BĠRĠM 

1 

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin nitelik açısından geliĢtirilmesi, 

daha fazla HĠE faaliyeti teklifinin yapılması, eğitim kalitesinin 

arttırılması, hizmet sunan personelin yeterliliği sağlanacaktır. Bu 

alanda ilgili paydaĢlarla iĢbirliği yapılacaktır. 

Ġlgili Müd.Yrd-

Öğretmenler, 
Okul Müdürlüğü 

2 

Öğretmenler, mesleki geliĢmeleri için sadece, öğrencileri daha iyi 

tanımaya, anlamaya çalıĢmakla kalmayıp, aynı zamanda kendini 

değerlendirme yeteneklerini de geliĢtirecek doğrultuda sürekli 

kendilerine ve kullandıkları öğretme yaklaĢımına iliĢkin eğitimlere 

yönlendirmeleri ve katılımlarının artırılması sağlanacaktır 

Ġlgili Müd.Yrd-

Öğretmenler, 
Okul Müdürlüğü 

3 
Personelin çalıĢma motivasyonunu ve iĢ tatminini artırmaya 

yönelik tedbirler alınacaktır. 

Sorumluluk Bilincini 

GeliĢtirme Ekibi 

Okul Müdürlüğü 

4 
Periyodik uygulamalarla çalıĢan memnuniyeti ölçümleri yaparak, 

değerlendirmesi için gerekli çalıĢmalarda bulunulacaktır 

Okul Rehber 

Öğretmenleri- 

Sorumluluk Bilincini 

GeliĢtirme Ekibi 

Okul Müdürlüğü 

5 

insan kaynakları gündelik çalıĢmaları birer sisteme bağlayarak  

kendi alanlarında daha ileri çalıĢmalar için güvenilir veri temelleri 

oluĢturmaları, bu sayede Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları için 

de kolaylaĢtırıcı bir zemin sağlamak için  güncel ihtiyaçları 

doğrultusunda çalıĢmalar yürütülecektir. 

Rehberlik Servisi- 

Sorumluluk Bilincini 

GeliĢtirme Ekibi 

Okul Müdürlüğü 
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Stratejik Hedef 3.2 

Plan dönemi sonuna kadar kaynakları doğru, verimli kullanarak Okulumuzun eğitim ortamları, fiziki mekanları, 

kaynak ve ekipmanları ile çağın koĢullarına ve coğrafi risklere uygun eğitim öğretim ortamı ihtiyaçlarını karĢılamak 

Hedefin Mevcut Durumu 

Okulumuzun fiziki ortamlarının çağın koĢulları ve coğrafi risklere uygun bir biçimde iyileĢtirilmesi, finansal 

kaynakların dengeli ve verimli bir Ģekilde eğitimde baĢarıyı sürekli hale getirmesi amaçlanmaktadır. 

2015-2016 eğitim-öğretim yılı içerisinde okul bahçesinin Tarım Ġl Müdürlüğü ile çalıĢtay yapılarak uygulama 

bahçesinin hayata geçirilmesi Okul Aile Birliği Yönetimi  ve Hayırseverler desteğiyle okul bahçemize öğretmen ve 

öğrencilerimizin kullanacağı kamelya yapılaması planlanmıĢtır. Türkiye‟de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim 

Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (TEFBĠS) 2012 yılında uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Projeyle il, ilçe ve 

okullar düzeyinde kaynak türlerine göre gelir ve gider envanterleri, öğrenciye yapılan eğitim harcamaları, gerçek ve 

güncel verilerle elektronik ortamda tutulmaktadır.  

Okulumuzun fiziki ortamlarının öğrencilerin kendilerini geliĢtirebileceği, sosyal, kültürel ve sportif alanlara 

sahip olması gerekmektedir. Okulların toplumu yönlendirdikleri düĢünüldüğünde, Bakanlığımızca uygulamaya 

konulan “Okullar Hayat Olsun” projesi ile hem tüm bireylere hem de özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere daha 

konforlu bir ortam sunması hedeflenmektedir. Okulumuzun kapasitelerini geliĢtirmeleri için belediyeler, STK‟lar ve 

hayırseverlerle iĢbirliğini sistemli bir Ģekilde koordine edilerek tüm paydaĢların memnun olması beklenmektedir. 

     PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.2 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

Anasınıfı Ģube sayısı 1 6 6 0 

Anasınıflarında derslik baĢına düĢen öğrenci 

sayısı 
20 20 20 20 

Ġlkokulda derslik sayısı 24 24 24 24 

Ġlkokulda derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı 32 29 30 30 

Kütüphanedeki kitap sayısı 150 175 250 1500 

Kütüphaneden faydalanan öğrenci oranı 35 40 42 70 

Okul kantini ile ilgili öğrenci/velilerden gelen 

yazılı Ģikayet sayısı 
- - - 0 

Öğretmenler tarafından EBA‟ya yüklenen e-

içerik sayısı 
- - 2 10 

      *Her yıl sonunda veriler işlenerek sayısal takibi yapılacaktır 
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TEDBİRLER 

S.No Tedbir 
Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

1 Okul l Bahçemizdeki bir bölüme uygulama bahçesi palandı ve 

ayrıca öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımı için kamelya 

yapımı ile ilgili giriĢimlerde bulunulacaktır. 

Okul aile Birliği 

Yönetim 

Kurulu,Veliler, 

Hayırseverler 

Okul 

müdürlüğü 

2 Okulumuzun ders ve laboratuvar araç-gereçleri, makine-teçhizat 

dahil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını, öğretim 

programlarına ve teknolojik geliĢmelere uygun olarak zamanında 

karĢılanması için tedbirler alınacaktır. 

Okul Aile Birliği 

Ve Ġlgili Müdür 

Yardımcısı 

Okul 

Müdürlüğü 

 
Stratejik Hedef 3.3 

Plan dönemi sonuna kadar Kurumsal yapının geliĢimini destekleyen, mevzuatı akılcı yorumlayan, çoğulcu, katılımcı, 

Ģeffaf ve hesap verebilir, performans yönetim sistemini benimsemiĢ, yönetim ve organizasyon yapısını  oluĢturarak 

plan dönemi sonuna kadar okulumuzda stratejik yönetim anlayıĢını yerleĢtirme 

Hedefin Mevcut Durumu 

Türkiye‟de Devlet Planlama TeĢkilatı öncülüğünde yapılan çalıĢmalar doğrultusunda,  2003 yılında 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla stratejik planlama yasal bir temele kavuĢmuĢ ve kamu kurumları 

için zorunlu hale getirilmiĢtir.  

Stratejik Yönetim kavramı okul ve kurumlarımızın literatürüne girmiĢ, her yıl gerekli görülen değiĢim ve 

geliĢimlere göre Bakanlığımızın Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi modeli gözden geçirilmiĢtir. Okulumuzun ilk plan 

dönemi olan 2010-2014 stratejik planlama sürecinden öğrendiklerimiz 2015-2019 stratejik planı oluĢturmada yol 

gösterici olmuĢtur.  

Stratejik yönetim anlayıĢına sahip kurumlar paydaĢlarının ve hizmet verdiği kesimlerin fikirlerine önem 

verirler. Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu olarak daha kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak için çalıĢanlarımıza 

ve hizmet verdiğimiz kesime memnuniyet anketleri uygulama ve bunların sonuçlarını politikalarımıza yansıtmaya 

yönelik çalıĢmalar planlanmıĢtır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun getirmiĢ olduğu stratejik plan yapma zorunluluğu 

kurumumuz için bir fırsata dönüĢtürülerek, misyonumuz gereği etkili ve verimli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak 

hedeflenmektedir. 

  PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.3 

 PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

Okul memnuniyet anketlerindeki öğrenci 

memnuniyet oranı (%) 73,1 76,1 81,6 96 

Okul memnuniyet anketlerindeki veli 

memnuniyet oranı (%) 77,1 83 91,7 96 

PaydaĢlarla yapılan toplantı vb. faaliyet 

sayısı 57,1 81,2 82,8 100 

PaydaĢlarla iĢbirliği içinde uygulamaya 

konulan proje sayısı 3 3 6 10 

Kurumsal yapının iyileĢtirmesine yönelik 

yapılan uygulama sayısı (anket, görüĢme 

vb.) 
2 3 4 6 

 

 



 
   55 

TEDBİRLER 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.No Tedbir Sorumlu Birimler 
Koordinatör 

Birim 

1 Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel geliĢmelerin 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili birimlerle paylaĢılması 

sağlanacaktır. 

Ġlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi, Nitelikli 

Eğitim-Öğretim 

Ekibi 

 

Okul Müdürlüğü 

2 Müdürlüğümüzün her alanda gerçekleĢtirdiği tüm çalıĢmalar 

paydaĢlarımızla paylaĢılacak, memnuniyet derecelerini 

ölçmek için çalıĢmalar yapılacaktır 

Ġlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

 

Okul Müdürlüğü 

3 Karar alma ve hesap verme süreçlerine iç ve dıĢ paydaĢlar 

dâhil edilecektir. 

Ġlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

 

Okul Müdürlüğü 

4 Projelerin, teklifi, yazımı, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği 

baĢta olmak üzere proje yönetim süreçlerinin tamamı etkin 

bir Ģekilde yürütülecektir. 

Ġlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi, proje Ekibi 

 

Okul Müdürlüğü 

5 Sosyal sorumluluk bilinci içinde topluma hizmet etme 

amacını göz ardı etmeden toplum içerisinde toplumun 

ihtiyaçlarını karĢılamaya dönük faaliyetlerde bulunulacaktır. 

Kurum toplam kalite anlayıĢı içerisinde ekolojik dengeye 

duyarlı, çevreye saygılı, sosyal ve kültürel faaliyet 

çalıĢmalarına paydaĢlarıyla beraber yürütecektir 

Ġlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi, Geri 

DönüĢüm Ekibi 

 

 

 

Okul Müdürlüğü 
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4. BÖLÜM: 

MALĠYETLENDĠRME 
Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan iliĢkilendirilebilen maliyetler dikkate 

alınmıĢtır. Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynaklar ile bütçe dıĢı kaynaklara da yer verilmiĢtir. 

Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koyularak, tahmini 

belirlemeler gerçekçi öngörülere dayandırılmıĢtır. Kaynaklarla faaliyetler arasındaki iliĢki iyi kurulmuĢ, 

kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmasına dikkat edilmiĢtir. Öğretmen Ayfer 

Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğü Maliyetlendirme çalıĢmalarını aĢağıdaki Hedefler ve Kaynak iliĢkisi tablosuna 

göre yürütmüĢtür 

STRATEJĠK PLAN MALĠYET TABLOSU 

 

T
E

M
A

L
A

R
 STRTAEJĠK 

AMAÇLAR – 

HEDEFLER 

TAHMĠNĠ MALĠYET 

2015 2016 2017 2018 2019 Toplam 

% 

ORANI 

 

T
E

M
A

1
: 

E
Ğ

ĠT
ĠM

 v
e 

Ö
Ğ

R
E

T
ĠM

E
 E

R
Ġġ

ĠM
 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1 1400 2050 2700 3350 4100 13600 60 

 Stratejik Hedef 1.1 1000 1500 2000 2500 3000 10000 20 

Stratejik Hedef 1.2 150 250 350 450 600 1800 15 

Stratejik Hedef 1.3 250 300 350 400 500 1800 25 

T
E

M
A

 2
: 

E
Ğ

ĠT
ĠM

 v
e 

Ğ
R

E
T

ĠM
D

E
 K

A
L

ĠT
E

 

 

STRATEJĠK AMAÇ 2 

 

 

1400 

 

 

2050 

 

 

2700 

 

 

3350 

 

 

4100 

 

 

13600 

 

40 

Stratejik Hedef 2.1 100 200 300 400 500 1500 10 

Stratejik Hedef 2.2 1800 2000 2000 2000 2000 9800 20 

Stratejik Hedef 2.3 1000 2000 2000 1500 1500 8000 10 

T
E

M
A

:3
 

K
U

R
U

M
S

A
L

 

K
A

P
A

S
ĠT

E
 

STRATEJĠK AMAÇ 3 10300 11400 12500 13600 14700 62500 
40 

Stratejik Hedef 3.1 300 400 500 600 700 2500 
10 

Stratejik Hedef 3.2 3000 3500 4000 4500 5000 20000 
15 

Stratejik Hedef 3.3 7000 7500 8000 8500 9000 40000 
15 

 

DĠĞER HARCAMALAR 

       

TOPLAM MALĠYET 14600 17650 19500 20850 22800 95400 
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4. BÖLÜM: 

4.1.  ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME 

Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okul/kurumumuz stratejik planı uyarınca yürütülen 

faaliyetlerimizi, önceden belirttiğimiz performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleĢme 

durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini açıkladığımız, okulumuz/kurumumuz 

hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır. 

Ġzleme, 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. Ġzleme, yönetime yardımcı olan sistemli 

bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. Ġzleme raporları objektif olmalıdır. 

Ġlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir. 

Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulu Müdürlüğümüz stratejik planının onayı alınıp uygulamaya 

geçilmesi ile beraber izleme ve değerlendirme faaliyetleri de baĢlayacaktır. Amaç ve hedeflerin 

gerçekleĢtirilmesine iliĢkin geliĢmelerin yapılan faaliyetin gerçekleĢme zamanına bağlı olarak 

belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dıĢı mercilerin 

değerlendirmesine sunulması sağlanacaktır. Raporlama genel anlamda Altı aylık ve Yıllık 

olmak üzere senede iki defa gerçekleĢtirilecektir. Her yılın Ocak-ġubat ve Haziran-Temmuz 

aylarında raporlama yapılacaktır.  

Raporlar iki nüsha Ģeklinde düzenlenip bir tanesi birimde kalacak diğeri ise gerekli çalıĢma ve 

değerlendirmenin yapılabilmesi için Adana Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme 

Hizmetleri Birimine gönderilecektir. Gelen raporlar değerlendirilerek stratejik planlama sürecinde, 

izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan 

gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaĢılan sonuçlar karĢılaĢtırılacaktır.  

 Bu doğrultuda yapılan çalıĢmalarla uygulamalarda aksaklıkların tespiti ve giderilmesi 

sağlanarak hedeflere ulaĢma konusunda doğru bir yaklaĢım sergilenmiĢ olacaktır. 

Tablo 18:İzleme değerlendirme süreci 

 

 

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME  

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

 

Süreç Açıklaması 

 

Zaman Kapsamı 

 

Performans 

Programı 3‟er 

Aylık Ġzleme 

Raporları 

 Okul Birimleri tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile 

ilgili gerçekleĢme durumlarına iliĢkin verilerin toplanması ve 

değerlendirilmesi. 

Göstergelerin gerçekleĢme durumları hakkında hazırlanan 

raporun üst yöneticiye sunulması ve gerekli 

değerlendirmelerin yapılması. 

Ocak-Nisan-

Temmuz-Ekim 

Dönemi 

Yıllık Ġzleme Ve 

Değerlendirme 
 

Okul Birimleri tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile 

ilgili yılsonu gerçekleĢme durumlarına iliĢkin verilerin 

toplanması ve değerlendirilmesi. 

Üst yönetici baĢkanlığında diğer birim yöneticileriyle yılsonu 

gerçekleĢmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve 

sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin 

alınması 

 

Ocak Ayında 

- Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. 
Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik 
hedefler için belirlenmesi gerekir. 
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EKLER: 

 

Ek 1:Stratejik Plan Üst Kurulu 

 

 

 

 

 

OKUL STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA EKĠBĠ  

UNVANI ADI-SOYADI ĠMZA 

Müdür Ġsmet TAHRA  

Müdür Yardımcısı Ahmet Yılmaz ÖZEN  

Rehber Öğretmen Ferda BARUT  

Öğretmen Niyazi SAKALLI  

Öğretmen Handan KÜLTÜR  

Öğrenci Murat Sarp URAZ  

 
Ek 2:Okul Stratejik Plan Ekibi 

STRATEJĠK PLAN ÜST KURULU 

SIRA  NO ADI - SOYADI UNVANI 

1 Ġsmet TAHRA OKUL MÜDÜRÜ 

2 Güray VARDAR OKUL MÜDÜR YARDIMCISI 

3 Zeliha KAYNAK OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ BAġKANI 

4 Esra NAR OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ BġK.YARDIMCISI 

5 Mehmet KAVUNCUOĞLU  ÖĞRETMEN 

- Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. 
Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik 
hedefler için belirlenmesi gerekir. 
 

- Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olmalı, 
2, 3 kelimeyi geçmemelidir.  
(Eğitim-Öğretim, Paydaş İlişkileri, Disiplin, Akademik Başarı vb.)  
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ÖĞRETMEN AYFER DOĞRUOL İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAŞ LİSTESİ 

PAYDAġLAR 

PAYDAġ 

TÜRÜ 

ĠP: Ġç 

PaydaĢ 

DP: DıĢ 

PaydaĢ 

YP: 

Yararlanıcı 

PaydaĢ 

PAYDAġ 

NĠTELĠ

ĞĠ 

TP: 

Temel 

Ortak 

SP: 

Stratejik 

Ortak 

ÖNCELĠĞĠ 

A: Birlikte 

ÇalıĢ(Güçlü/Önemli) 

B: Çıkarlarını 

(Gözet(Zayıf/Önemli) 

C: 

Bilgilendir(Güçlü/Önemsi

z) 

D: Ġzle(Zayıf/Önemsiz) 

Adana Valilik  DP TP A 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetici ve 

ÇalıĢanları 
DP TP A 

Yönetici ve Öğretmenler ĠP TP A 

Öğrencilerimiz ĠP TP A 

Velilerimiz ĠP TP A 

RAM DP TP A 

Okul Müdürlükleri DP TP A 

Adana Büyük ġehir Belediyesi DP SP D-C 

Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü DP SP B 

Ġl Halk Sağlığı Müdürlüğü DP SP D 

Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü DP SP D 

Mahalle Muhtarlıkları DP SP D-C 

Özel Okul ve Etüt Merkezleri DP SP D-C 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Mrkz. DP SP B-C 

Hayırseverler DP SP A-B 

Eğitim Sendikaları ġube BaĢkanlıkları DP SP A-B-C-D 

Medya DP SP B-C 

 
Ek 3   
 Tablo: 19 Stratejik Paydaş listesi 
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Paydaş Analizi Matrisi 

 

Ek 4:............................. İlkokulu Stratejik Paydaş Matrisi 

PAYDAġLAR 

ĠÇ
 P

A
Y

D
A

ġ
 

D
Iġ

 P
A

Y
D

A
ġ

 

H
ĠZ

M
E

T
 A

L
A

N
 

   

NEDEN PAYDAġ 

PaydaĢın 

Kurum 

Faaliyetlerini 

Etkileme 

Derecesi 

PaydaĢın 

Taleplerine 

Verilen Önem 

S
o

n
u

ç
 

Tam  5" "Çok  4", "Orta  3", "Az  

2", "Hiç  1" 

1,2,3 Ġzle 

4,5 Bilgilendir 

1,2,3 Gözet 

4,5 Birlikte 

ÇalıĢ  

Adana Valiliği  X  

Kurumumuzun üstü 

konumunda olup, hesap 

verilecek mercidir. 

5 5 
Bilgilendir, 

Birlikte çalıĢ  

Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü   
X 

 

Amaçlarımıza UlaĢmada 

Destek Ġçin ĠĢ birliği 

Ġçinde Olmamız Gereken 

Kurum  

5 5 
Bilgilendir, 

Birlikte çalıĢ  

Yönetici ve 

Öğretmenler 
x  X 

Hizmet veren personeldir 
4 4 

Bilgilendir, 

Birlikte çalıĢ 

Veliler   X X 

Doğrudan ve Dolaylı 

Hizmet Alan  5 5 
Bilgilendir, 

Birlikte çalıĢ  

Okul Aile Birliği  X 
 

X 

Amaçlarımıza UlaĢmada 

Destek Ġçin ĠĢ birliği 

Ġçinde Olmamız Gereken 

Kurum 

5 5 

Bilgilendir, 

Birlikte 

ÇalıĢ  

Öğrenciler  X 
 

X VaroluĢ sebebimiz  1 2 Ġzle, Gözet  

Özel Öğretim 

Kurumları 
 X X 

Eğitim öğretim 

hizmetlerinde 

tamamlayıcı unsurdur 

2 4 
Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ  

 

Okullar 
 X  

Ġlk ve Ortaokullar  

konumundadır. 

Ortaöğretimler stratejik 

ortağımızdır. 

1 4 
Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 

Adana Belediyesi 

 
 X  

Çevre düzenlemesi 

altyapıyı hazırlar. 
1 4 

Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 

Ġl Toplum Sağlığı 

Merkezi 
 X  

Sağlık taramaları yapar ve 

koruyucu sağlık önlemleri 

alır. 

1 4 
Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 

Sendikalar  X  
Personel örgütlenmesi 

yapar. 
1 4 

Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 

Muhtarlıklar  X  
Halk ile iletiĢimi 

gerçekleĢtirir. 
1 4 

Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 

Sivil Savunma Ġl 

Müdürlüğü 
 X  

Sivil savunma hizmetleri 

yürütür. 
1 4 

Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 

Türk Telekom Ġl 

Müdürlüğü 
 X  

HaberleĢme ve iletiĢim 

eksikliklerini giderir. 
1 4 

Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 


