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“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak 

isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini 

ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”. 

 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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İSTİKLÂL MARŞI 

Korkma, sönmez bu şafaklarda 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 şiddet, bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... 

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 

Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın... 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. 

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- 

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 

Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır  ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! 

Mehmet Âkif ERSOY 
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ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ 

        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. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, 

mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir 

gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, 

vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini 

düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette 

tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, 

bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin 

her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve 

daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip 

olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta 

bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî 

emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve 

bîtap düşmüş olabilir. 

           Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, 

vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun 

kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!  
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SUNUŞ 

Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık 

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

dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama 

temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde 

gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir. 

Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler,  alt 

yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ı ilişkileri kapsayan 2015-2019 stratejik planı hazırlanmıştır. Bu plan okulumuzun ilkokul olması 

nedeniyle 2014 yılında gözden geçirilmiştir.   

Telsizler İlköğretim Okulu olarak en büyük amacımız yalnızca vatandaş yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda 

çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır,  hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek gençler yetiştirmektir. İdare ve öğretmen 

kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek insanlar yetiştirmeyi ilke edinmiş 

bulunmaktayız. 

Telsizler İlköğretim Okulu’nun stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti,  yani okulun SWOT analizi yapılarak 

başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel 

sonuçların sadeleştirilmesi ise okul yönetimi ile öğretmenlerden den oluşan beş kişilik bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT 

sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, 

eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taşıdır 

okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir. 

Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yıl sonunda gözden geçirilecek 

ve gereken revizyonlar yapılacaktır. 

Telsizler İlkokulu Stratejik Planı (2015-2019)’da belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın okulumuzun gelişme ve 

kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. 

Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ne ve uygulanmasında yardımı olacak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,  
tüm kurum ve kuruluşlara öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.                                                                                                   

                                                        OKUL MÜDÜRÜ 

         Salih ÖNDEŞ  
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G İ R İ Ş  

Kamu idarelerine 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 

9.maddesinde, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde 

geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve hedefler saptamak, performanslarını 

önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini 

yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. 

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle 

uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda 

belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile 

performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş 

programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya 

yönelik olarak “stratejik planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan kamu 

mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine 

destek olacaktır. 

Altındağ Telsizler İlkokulu’nun stratejik planlama çalışmasına önce Kalite Kurulu/OGYE belirlenmiş, 

gerekli toplantılar yapılmış, memnuniyet anketleri (öğrenci, veli, öğretmen, çalışan) anketleri düzenlenmiş, anket 

sonuçları tespit edilmiştir.  

GZFT (SWOT) analizi öğretmenler ve paydaşlarımızın katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini 

almış, ulaşılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi ile Stratejik Planlama Ekibi 

tarafından yapılmış, sonuçlar öğretmenler kurulunda tartışılıp gerekli açıklamalar yapılmıştır. Durum analizinden 

sonra geleceğe yönelim aşamasında misyon, vizyon, temel değerler revize edilmiştir. Okulun amaçları, hedefleri, 

hedeflere ulaşmak için gerekli Stratejileri, eylem planı ve performans göstergeleri ortaya konulmuştur. Bu 

çalışmalar doğrultusunda okulumuz stratejik planı hazırlanmıştır. 

Stratejik Plan'da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, yani izleme ve değerlendirme altı 

aylık periyotlar halinde yapılacak ve ikinci yılın sonunda eğer gerekli görülüyorsa hedeflerde revizeye gidilecektir. 

Okulumuzun 2015–2019 yıllarını kapsayan stratejik planı 3 tema 3 stratejik amaç ve 3 stratejik hedeften 

oluşmuştur.         

         Telsizler  İlkokulu 

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

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

ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik 

Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in (26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete) 

yayımlanmasını müteakiben Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 nolu Genelgesi ile 

ikinci dönem stratejik planlama süreci oluşturulmuştur. .Okulumuzda ikinci stratejik planlama çalışmaları, 2015-

2019 tarihli programın Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm ilçe milli eğitim müdürlükleri ile 

okul/kurumlara 04.12.2013 tarihli ve 2849925 sayılı yazısının duyurulmasıyla başlatılmıştır. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Telsizler İlkokulu Stratejik Planlama Modeli 

 

Hazırlık Programının Oluşturulması 
Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı 
Stratejik Plan Ekip ve Kurulları 
Stratejik Planlama İş Takvimi 

Tarihi  
Gelişim  

 
Mevzuat 
Analizi 

Faaliyet 
Alanları ile 
Sunulan 
Hizmetler 

 

 
Paydaş 
Analizi 

Kurum İçi ve Kurum Dışı Analiz 
PEST Analizi 
GZFT Analizi 
Üst Politika Belgeleri Analizi 

Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi 

Vizyonun Belirlenmesi 

Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Stratejilerin Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

 Nihai Stratejik Plan  
 

Performans Programı 
Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

İzleme ve Değerlendirme 
Faaliyet Raporu 
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Ar-Ge birimlerinde görevli öğretmenlerden eğitimler alınmıştır. İç ve dış paydaşların 

katkılarının alınması amacıyla paydaş anketi uygulanmış ve iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler 

değerlendirilmiştir. Stratejik plan hazırlık sürecinde geniş katılımlı çalışmalar düzenlenmiş, bu 

çalışmalarda GZFT analizi başta olmak üzere misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedeflerin 

belirlenmesine yönelik grup çalışmaları yapılmıştır.  

 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan 2013/26 

Sayılı Genelge ile 2015-2019 stratejik plan çalışmaları başlatılmıştır. Genelge ekinde yer alan hazırlık 

programında okulumuzda stratejik planlama sürecinde yapılması gerekenler, kurulan ekip ve kurullar 

ile sürece ilişkin iş takvimi belirlenmiştir. Özdeğerlendirme anketleri, misyon, vizyon, temel değerleri 

belirleme formları okulumuz çalışanlarına ve diğer paydaşlarımıza verilerek değerlendirmeleri 

alınmıştır. 

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

etki matrisi ile önceliklendirme yapılmıştır. Paydaş beklentileri, uyguladığımız anket, grup çalışmaları 

sonuçlarına göre analiz edilerek kurumdan beklentiler tespit edilmiştir.  Kurum çalışanlarının ve 

okul/kurum yöneticilerinin görüşleri alınarak GZFT analizi yapılmış, çıkan sonuçlar önem derecesine 

göre önceliklendirilmiştir. Kurum liderlerinin katıldığı toplantılarda kurumun varoluş nedeni de göz 

önünde bulundurularak görüşleri alınmış vizyon, misyon ilke ve değerler güncellenmiştir. Bu çalışma 

bize okulumuzun mevcut durumunu göstermiştir.  

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

temalar doğrultusunda amaç ve hedefler belirlenmiştir.  

 2015-2019 yıllarını kapsayan okulumuzun Stratejik Planı 3 Tema, 3 Stratejik Amaç ve 3 

Hedeften oluşmaktadır. 21/05/2015 tarihinde yapılan OGYE/KALİTE KURULU toplantısında alınan kararlar 

doğrultusunda stratejik plana nihai hali verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Stratejik Plan Oluşum Şeması 
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A. TARİHSEL GELİŞİM 

 

1.    Ankara İl Özel İdaresi tarafından 1963 yılı Mayıs ayında Babaharman İlkokulu adıyla inşaatına başlanmış 18 

aralık 1963 tarihinde öğretime açılmıştır. Okulun yapımında büyük emeği geçmiş olan zamanın Ankara Valisi 

Sayın Enver Kuray’ı saygıyla anmaktayız. 

2. Okulumuz öğretime açıldığında,1Müdür,13 Öğretmen,1 Hizmetli kadrosu ve Yıldırım Beyazıt İlkokulundan 

Naklen alınan 300 öğrencisi vardı. 

3. 1963-1964 öğretim yılında Ankara İmam Hatip Okulu ile 1965-1966 öğretim yılında da Çalışkanlar Orta 

Okulu ile birlikte Eğitim ve  Öğretimini sürdürmüştür.1966-1967 öğretim yılından itibaren de müstakil olarak 

çalışmaktadır.Okulumuzun adı 1965 yılından itibaren Telsizler İlkokulu olarak değiştirilmiştir. 

4. 1997 yılında Telsizler İlköğretim Okulu adını alan okulumuz,2008-2009 Eğitim Öğretim Yılına 1 Müdür,2 

Müdür Yardımcısı,20 Branş Öğretmeni,20 Sınıf Öğretmeni , 

5. 4 Ana Sınıfı Öğretmeni,1 Memur,2 Hizmetli ve    600  öğrencisi ile devam etmektedir. 

6. Açıldığı 1963-1964 Eğitim Öğretim yılından itibaren 1997 itibariyle 6632 ilkokul mezun vermiş olup, 1997-

1998 Öğretim yılında İlköğretim okulu olduktan sonra da  

7. 1281 ilköğretim okulu mezunu olmak üzere , toplam  7913  öğrenci mezun edilmiştir. 

8. 2006 Yılında yapımına başlanan ve 2007-2008 Eğitim Öğretim yılında eğitim öğretime açılan 24 derslikli ek 

binamızın bitirilmesi ile okulumuzda tam gün eğitime geçilmiş olup,halen ana sınıfları da dahil her şubeden 

36 şube ve bir özel eğitim şubesi ile eğitim öğretime devam etmekteyiz. 

9.  Şu anda okulumuz bahçesinde hayırsever vatandaşımız Tülay Meral’in oğlu Umut Meral adına yaptırdığı 

kapalı spor salonu okulumuz öğrencileri tarafından kullanılmaktadır. 

10.  Kalite çalışmalarımıza  2005-2006 Öğretim yılında başladık.’’BÜYÜLÜ SANDIK’ ve ‘’SEVGİ 

PINARI’’projeleriyle ekip dalında üst üste iki yıl Altındağ ilçe üçüncüsü olmayı başardık. 

13.  Geleneksel Çocuk Oyunları yarışmalarında  2015 yılında Yağ Satarım Bal Satarım ve Tombik kategorilerinde  

Altındağ birincisi olarak il finallerine katılmaya hak kazandık. 

14. Geleneksel Çocuk Oyunlarında 2015 yılında Yağ Satarım Bal Satarım kategorilerinde Ankara 4. 

olduk. 
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B.  YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

Bu bölümde okulumuza yüklenen görev ve sorumluluklar ile okulumuzun faaliyet alanlarını düzenleyen 

mevzuat incelenerek, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi listesi oluşturulmuştur. Yasal yükümlülükler ve 

mevzuat analizi sonuçları okulumuzun faaliyet alanlarının belirlenmesine ve misyonumuzun oluşturulmasına 

katkı sağlamıştır.  

Telsizler İlkokulu yasal yetki, görev ve sorumlulukları, başta T.C. Anayasası olmak üzere 1739 sayılı Milli 

Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK hükümlerine 

dayanılarak 28471 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmektedir. 

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

 430 Sayılı Tevhidi-i Tedrisat Kanunu 

 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 

 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 

Tablo 6. Yasal Dayanaklar 

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

1. Yönetim Hizmetleri 

1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve amirlerce kendilerine verilen görevleri yapmak. 
2. Bulunduğu görev alanındaki eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek 

kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek. 

2.  İnsan Kaynakları Hizmetleri 

1. Okul Müdürlüğüne bağlı görevli personel için öğretmen bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda İlçe ve İl ile 
koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili 
makamlara bildirmek. 

2. İlçe ve İl içinde nakil isteyen öğretmenlerin görev yeri taleplerini İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sunmak 
3. İhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini ilçe makamına teklif etmek ve alınacak onay doğrultusunda işlem 

yapmak. 
4. Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dahilinde olanların 

sonuçlandırılmasını sağlamak. 
5. Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak. 
6. Sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek. 
7. Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini yapmak. 
8. Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek. 
9. Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli işlemleri yaparak ilgili makama iletmek. 

3. Eğitim-Öğretim Hizmetleri 

1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve amirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının okul ve kurumlarda 
gerçekleştirilmesini sağlamak. 

2. Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yürütülmesini takip 
etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak. 

3. Öğrenciler ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri 
almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek. 

4. Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plan ve programların hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak, ilgililerle 
devamlı işbirliği yapmak. 

5. Okullarda Rehberlik Servislerinin kurulmasını, bunların personel, araç, gereç ve benzeri bakımdan geliştirilmesini ve bu 
hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak. 

6. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirleri almak. 
7. Altındağ RAM ile gerekli koordinasyonu sağlamak. 
8. İlkokuldan itibaren öğrencilerin mesleki ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine ve verimli çalışma alışkanlığı 
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kazanmalarına yönelik tedbirler almak. 
9. Kurumun ders ve laboratuar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait ihtiyaçları tespit 

etmek, planlamak ve ilgili yerlere iletmek. 
10. Yurt dışında öğrenim görürken yurda dönen, ilkokul öğrencilerinin nakil işlemlerinin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak. 
11. Okul komisyon ve kurullarının mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak. 
12. Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak. 
13. Okul da toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs ve seminer düzenlemek. 
14. Öğrencilerin periyodik tarama ve aşılama işlemlerinin zamanında yapılmasını, sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin 

verilmesi için koordinasyonu sağlamak. 
15. Okul da eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor 

sunmak. 
16. Okulun verdiği diploma ve belgeleri hazırlamak, onaylamak ve bunlara ait evrakları arşivlemek. 
17. Öğrencilerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları vb. amatör faaliyet alanlarında 

değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri yürütmek. 
18. Okul içi ve okullar arası beden eğitimi ve spor faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek. 
19. Milli ve mahalli bayramların programlarının yapılması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili 

verilen görevleri yapmak. 
20. Okul Aile Birliğinin usulüne uygun olarak çalışmalarını sağlamak. 
21. Okul da yapılan eğitici çalışmaları ilgili yönetmeliğe göre denetlemek, örnek çalışmaları çevreye duyurmak ve teşvik edici 

yarışmalar düzenlemek. 
22. Okul da sağlık, beslenme, trafik vb. hizmetlerle ilgili eğitim ve öğretim programlarının uygulanması için tedbirler almak. 

4. Bütçe-Yatırım Hizmetleri 

1. İlçe sınırları içindeki İl ve Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçler ile İl ve Bakanlığın diğer imkânlarından, okulun 
faydalanmasını sağlamak. 

2. Okulun eğitim tesislerinin yapım, bakım ve onarım işlerini yürütmek. 
3. Bakanlık, İl, İlçe ve Kurumlardan gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli ödeneğin sağlanması için ilgili 

makamlara teklifte bulunmak 
4. Genel Bütçeden Okulumuza ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak. 
5. Okulun eğitime ilişkin tahmini bütçesini hazırlayarak TEFBİS sistemine girmek, İlçe ve İl MEM’e sunmak. 
6. Ayniyat talimatnamesi gereği olan iş ve işlemleri yapmak. 
7. Diğer her türlü parasal iş ve işlemleri yapmak. 

6. Sivil Savunma Hizmetleri 

1. Okul için sivil savunma ile ilgili plan ve programları düzenlemek, gerekli tespitleri yapmak ve tedbirleri almak. 
2. Sivil Savunma Teşkilatı ile koordinasyonu sağlamak ve hizmetin aksamadan yürütülmesini temin etmek. 

7. Araştırma-Planlama-İstatistik Hizmetleri 

1. Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artışı ve ilgisini tespit etmek, bu tespitlere göre 
öğrenci dağılımını planlamak. 

2. Her türlü istatistiki bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili formları hazırlamak ve geliştirmek. 
3. Okulun bina, araç ve gereç durumlarını gösteren istatistik ve kartların tutulmasını sağlamak. 
4. Okul genelinde başarı, disiplin vb. durumlarını takip etmek ve değerlendirmek. 
5. Öğrenci ve öğretmenlerin okulda dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için gerekli çalışmayı yapmak. 
6. Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve planlama yapmak. 

 

 

 

 

 

 

C. FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER 
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ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE PROJELER 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

1) Okulda eğitimin düzenli olarak işleyişini sağlama 
2) Ders dışı eğitim çalışmalarının işleyişini sağlama 
3) İl MEM koordinesinde yürütülen farklı konulardaki eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak 
4) Öğrencilerin kişisel ve sosyal açıdan değerler açısından donanması için değerler eğitimi almalarını sağlamak 
5) Ders programı ile zaman çizelgesini hazırlamak 
6) Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak ve güven içinde eğitim almalarını sağlamak 
7) Engelli öğrencilerle ilgili tedbirler almak 
8) Program geliştirme çalışmalarına katkıda bulunma 
9) Öğrenci başarısını geliştirmek için çalışmalar yapmak 
10) Öğretim programları, yöntem ve teknikler, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında öğretmen, öğrenci ve 

velileri bilgilendirmek 
11) Öğrenci Kayıt alanlarının ve eğitim bölgelerinin İl MEM, Belediye ve Muhtarlıklar Aracılığı İle Oluşturmak 
12) Öğrencilerin kayıt, nakil ve mezuniyet işlemlerini yürütmek 
13) Okul Demokrasi Meclisleri Projesini Uygulamak 
14) Öğrenci Sağlık Taramaları İle Aşı Uygulamalarını Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Vasıtasıyla 

Yapılmasını Sağlamak 
15) Disiplin İşlemlerini Yürütmek 
16) Bursluluk, Denklik ve Başka Ülke Vatandaşı Olup, Beldemizde Okul Kayıt Alanı İçerisinde İkamet Eden 

Vatandaşların Çocuklarının Kayıt İşlemleri İle İlgili işleri Yürütmek 
17) Okuldaki rehberlik hizmetlerini planlamak 
18) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili gerekli kurul ve komisyonları kurmak ve çalıştırmak 
19) RAM ile ilgili iş birliği yapmak 
20) Kaynaştırma eğitimi alan bireylerle ilgili iş ve işlemleri yapmak 
21) Şiddet eylem planını hazırlama ve uygulamak 

Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler 

1) Bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmaları yürütmek 
2) Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikleri yürütmek 
3) İnceleme, tanıma ve araştırma amaçlı gezilerin düzenlenmesini sağlamak 
4) Öğrencilerin değerler eğitimlerini almalarını sağlamak 
5) Okulda okuma alışkanlığının artırıcı çalışmalar yapmak. 
6) Atatürk Sevgisi, Milli Tarih, Kültür ve Dil Bilincinin Yerleşmesini Sağlayıcı Çalışmalar Yapmak 
7) Sergi, Panel, Konferans, Seminer gibi etkinlikler düzenlemek 
8) Çeşitli spor dallarında öğrencilerin yetişmesi için gerekli egzersizlerin ve çalışmaların yapılmasını sağlamak 

ve bu öğrencilerin ilgili yarışmalara katılmak için gerekli işlemleri yerine getirmek 
9) Milli ve mahalli bayram günleri ile ilgili törenlere katılmak 
10) Satranç, Dama, Mangala gibi zekâ oyunlarının öğrencilerle tanınıp oynanmasını sağlamak 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

1) Okul içindeki şikâyetlerin değerlendirilmesini sağlama 
2) Ön İnceleme işlemlerinin yürütülmesini takip etme 
3) Geçirilen teftiş ve rehberlik denetim çalışmalarının sonuçlarını inceleme ve değerlendirme  
4) Okuldaki iş ve işlemlerin denetime hazır halde olmasını sağlama 
5) İdare aleyhine açılan davlarla ilgili işlemleri yürütme 
6) Yargı kararlarını mevzuat uygun olarak uygulama 
7) Mevzuatın uygulanmasında tereddüde düşülen hususlarda üst birimlerden görüş alma ve bunu paylaşma 
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1) Okul Stratejik Planının Hazırlanmasını Sağlama 
2) Stratejik Planın Uygulanmasını İzlemek 
3) OGYE çalışmalarını takip etmek. 
4) Okulda Yürütülen Bu Benim Eserim Projesi, yaşayan değerler projeler, değerler eğitimi projelerini 

takip etmek 
5) Okul Sütü Projesi, Sodes Projeleri, Diğer Kamu Kurumları İle Ortaklaşa Yürütülen Projeleri Takip Etme 
6) EKYS Sürecini Takip Etme 
7) Zümre Öğretmenler, Şube Öğretmenler ve Okul Öğretmenler Kurulu Toplantı Süreçlerini Takip Etmek 
8) İstatistik Verilerini Toplama ve Analiz Etme Süreçlerini Yürütme 
9) Brifing Silgilerini Toplama ve Paylaşılmasını Sağlama 

YÖNETİM VE DENETİM 

1. Yönetimsel İş ve İşlemleri Mevcut Mevzuata Uygun Olarak Yerine Getirmek 
2. Personelin kişisel gelişimlerini sağlayıcı çalışmalar yapmak 
3. Personelin mevcut mevzuata uygun şekilde göreve gelmesini ve işlerini yerine getirme için 

düzenlemeler yapmak 
4. Yürütülen yönetimsel işlerle ilgili üst birimleri bilgilendirme yapmak 

Okul İli İlgili Bilgileri Sürekli Güncelleyerek Ulaşılmaya Hazır Halde Bulundurmak 
5. Üst Birimlerce ve Kurumca Düzenlenen Tören, Toplantı, Kurul ve Komisyonlara İştirak Etmek 
6. Protokol Kurallarını Uygulamak 
7. Personele rehberlik etmek 
8. Personele uygun çalışma ortamları sağlamak 
9. Personelin katılımcılığının artırmak 
10. Personelin moral gelişimine katkıda bulunmak 
11. EKYS ve Stratejik Plan Hazırlama ve Uygulama Anlayışını Benimsetmek 
12. Basın ve Halkla ile ilgili işleri yerine getirmek 
13. İldeki ve beldedeki eğitim çalışmaların yakından izlemek 
14. Okul web sitesini oluşturma ve güncellemesini yapmak. 
15. Okulda yapılan faaliyetleri üst birimlerle ve eğitim çevresi ile paylaşma Getirmek 
16. Kurum Net Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 
17. MEBBİS Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 
18. TEFBİS Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 
19. MMS Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 
20. ÖSYM Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 
21. Evrak İşlemlerini Yürütme 
22. Arşiv İşlemlerini Yürütme 
23. Çalışma Saatlerini ve Görev Dağılımını Hazırlama ve Uygulama 
24. Okul Fiziki Mekânların da Bulunması Zorunlu Dokümanları Bulundurma ve Güncelleme 
25. Süreli İş ve İşlemleri takip etme 
26. Akıllı Tahta ve BTS Sınıfı uygulamasının geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

1. Personelin her türlü özlük işlemlerinden okuldan yapılabilecek olanları İl MEM koordinesi ile yürütmek 
2. MEBBİS sistemi üzerinden e-personel modülün de personelle ilgili bilgileri güncel tutmak ve kişisel 

verileri korumak 
3. Engelli ve hamile olan personel ile ilgili düzenlemeler yapmak 
4. Atama İşlerini Yürütme 
5. Norm Kadro Bilgilerini Oluşturma ilgili modül üzerinden bu bilgileri güncelleme 
6. Öğretmen ve personel dağılımını yapmak 
7. Personelin başlama ve ayrılma işlerini yapmak 
8. Hizmet iç eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve üst birimleri bilgilendirmek 
9. Personelin kişisel gelişimlerini hizmet içi eğitim yoluyla tamamlamalarını sağlamak 
10. Yenilikçi ve uzaktan eğitim faaliyetlerinden personelin faydalanmasını sağlamak 
11. Personeli hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirmek 
12. Öğretmenlerin Öğretmenevlerinden faydalanması için başvuru işlemlerini yürütmek 
13. Okulda öğretmenler için uygun dinlenme ortamları hazırlamak 
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14. Öğretmenler günü ile ilgili programlar hazırlamak 
15. Öğretmen kimlik kartları edinme başvurularını yapmak 

FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI 

1) Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, 
2) Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi kapsamında ders kitaplarını öğrencilere ulaştırmak, 
3) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
4) Depo iş ve işlemlerini yürütmek, 
5) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek, 
6) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 
7) Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek, 
8) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek., 
9) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
10) Okul Binasının doğal afet ve tehlike halinde saldırılara karşı korumak için gerekli tedbirleri almak, her 

türlü tesisatın bakımını yaptırmak ve uyarıcı levhaları yerleştirmek 
11) Okul binasında eğitim ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak 
12) Okul binasında ihtiyaç duyulan onarım işlerini MEBBİS Sistemine işlemek, üst birimlere bildirmek ve 

gerekli tedbirleri almak 
13) Okulun su, elektrik, kanalizasyon, telefon, internet ve kalorifer tesisatının kontrol ve bakım işlerin 

yaptırmak 

 

D. PAYDAŞ ANALİZİ 

Paydaş Analizi ve Görüşler 

Telsizler İlkokulu’nun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumu doğrudan ya da dolaylı, olumlu ya 

da olumsuz etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlar tanımlanmıştır. Kurum içi paydaş kimliğini öğrenci, veli 

ve çalışanlardan oluşturmuştur.  

Telsizler İlkokulu olarak faaliyetlerimizi ölçmek üzere, müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler,  

çalışanlara ve velilere, yönelik iç paydaş anketi uygulanmıştır. 

Telsizler İlkokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planını hazırlamak amacıyla paydaşlarımızın 

görüşleri özdeğerlendirme memnuniyet anketleri ile alınarak analiz edilmiştir. Anket sonuçlarının 

değerlendirilmesinde; 

1. Güçlü Yönlerimiz 

Veli anketi sonuçlarına göre güçlü yönlerimiz: 

Öğrenci 
İşleri 

95 
Ders 
programları  

90 
Olumlu 
Davranış 
Kazanma 

90 Sınıf Ortamı 90 
Ders 
Arası 

86 
Ders 
Araçları 85 

  

 

Öğrenci anketi sonuçlarına göre güçlü yönlerimiz: 

Kaynakça: MEM mevzuatı 
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Güvenirlik 90 
Ders Araç ve 
Gereçleri 

90 
Olumlu 
Davranış 
Kazanma 

90 
Öğrenme/Öğretme 
Yöntemleri 

89 
Kararlara 
Katılım 

88 Ders Programları 88 

 

Çalışan anketi sonuçlarına göre güçlü yönlerimiz; 

İletişim 85 

Çalışana okul 
tarafından 
sağlanması 
gereken 
hizmetler 

85 

Okulda 
bulunan 
araç, 
gereç 

83 
Kararlara 
katılım 

80 

Okulun misyon, 
vizyon ve 
değerlerine 
ilişkin algılamalar 

77 
Yönetimden 
Memnuniyet 

76 
Okul/Kurum 
ortamı 

76 

 

2. Zayıf Yönlerimiz 

Veli anketi sonuçlarına göre zayıf yönlerimiz: 

Dilek, Öneri ve Şikayetler  71 Kararlara Katılım 76 Okulun Fiziki Ortamı 79 

 

Öğrenci anketi sonuçlarına göre zayıf yönlerimiz: 

Ulaşılabilirlik 
ve İletişim 

79 Güvenlik  83 Ders Arası 86 

 

Çalışan anketi sonuçlarına göre zayıf yönlerimiz; 

Takdir, Tanıma Sietemi 63 Performans 65 
Çalışana Okul Tarafından 
Sağlanan hizmetler 

66 

 

 

3. Genel Memnuniyet Oranlarımız 

Öğrenci 

Memnuniyet 

Oranları 

89 

Veli 

Memnuniyet 

Oranları 

83 

Çalışan 

Memnuniyet 

Oranları 

71 

 

 

 

 

E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 
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E.1. KURUM İÇİ ANALİZ 

A. ORGANİZASYON YAPISI 

 Kurum içi analiz bölümünde; okulumuzun teşkilat yapısı, insan kaynakları, eğitim-öğretim 

istatistikleri, karar alma işlemleri ve süreçleri, eğitimde teknoloji kullanımı, teknolojik altyapı ve 

donanımı, bilgi ve iletişim teknolojileriyle yürütülen proje ve faaliyetleri, eğitimin finansmanı (mali 

kaynaklar), fiziksel kapasitesi, kurumsal yapısı ve kurum kültürü analiz edilmiştir.  

 Müdürlüğümüz birimleri, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız yapısıyla 

birlikte 18.10.2012 tarih ve 28471 sayılı Okul Müdürlükleri Yönetmeliği’ne dayalı olarak çıkarılan İç 

Yönerge ile yeniden yapılandırılmıştır. 

 Telsizler  İlkokulu Müdürlüğü; Okul Müdürü’nün başkanlığında ve 1 müdür yardımcısının 

yönettiği 2 Kurul ve 17 komisyondan oluşmaktadır. Telsizler İlkokulu Müdürlüğü çalışanları dört 

hizmet sınıfına ayrılır. Genel İdare Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Eğitim-Öğretim 

sınıfıdır. İnsan kaynakları yönetimi çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerinin arttırılması kurumsal 

hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırıldığı için hizmet içi eğitim faaliyetleri sayılarını ve çeşitliliğini 

artırmayı çok önemsemektedir.   
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TEŞKİLAT ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2- TeĢkilat ġeması 

 

ŞEKİL 2. TEŞKİLAT ŞEMASI 

 

 

Salih ÖNDEŞ 

Okul Müdürü 

 

Zümreler Okul Aile Birliği 

Sıdıka TOPAL 

 

 

 

Nilgün KARANAZ 

Müdür Yardımcısı 

 

Müd.Yrd. 

1. 3.4.sınıflarla ilgili iş ve işlemler 
2. İlgili sınıfların şube ve zümre 

toplantıları 
3. Kutlama komitesi 
4.  Ana sınıfı ile ilgili iş ve işlemler 
5. Okul servisleri denetleme  
6. Geleneksel çocuk oyunları 
7. Bayram ve kutlamalar ile ilgili iş ve 

işlemler 

1. 1.2.sınıflarla ilgili iş ve işlemler 

2. İlgili sınıfların şube ve zümre toplantıları ile 

ilgili işlemler 

3. TİF ile ilgili iş ve işlemler 
4. OGYE, TKY, ve Stratejik Planlama 
5.  Okul Aile Birliği İle ilgili iş ve işlemler 
6.  Özel eğitim sınıfları iş ve işlemler 
7. Rehberlik hizmetleri yürütme kurulu ile 

ilgili  iş ve işlemler 
8. Büro hizmetleri 
9. Personel işleri 
10. Okul kantini ile ilgili iş işlemleri 

 

Rehberlik 

Servisi 
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B. İNSAN KAYNAKLARI 

KURUM KİMLİK BİLGİSİ 

Kurum Adı  TELSİZLER İLKOKULU 

Kurum Statüsü  Kamu                     

 

Kurumda Çalışan Personel Sayısı 

 

Yönetici              : 2 

Öğretmen           : 29 

Memur                : 1 

Hizmetli              :  3 

Öğrenci Sayısı 600 

Öğretim Şekli   Normal                  

KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Kurum Telefonu / Fax 
Tel. : 316 46 53 

Faks : 

Kurum Web Adresi http//www.telsizleriöo.k12.tr 

Mail Adresi Telsizler06@hotmail.com 

Kurum Adresi 

 

 Mahalle        :Örnek Mah.Hazım Körmükçü Sok. No:4 

 Posta Kodu : 

 İlçe               :  Altındağ 

 İli                  : Ankara 

Kurum Müdürü   Salih ÖNDEŞ                         GSM: 0535 618 56 86 

 

Kurum Müdür Yardımcıları 

 

Müdür Yard. 1 : NİLGÜN KARANAZ   GSM:  0505 413 84 45   

 

 

 

 

 

 

Tel:0505
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2015  Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: 

Sıra 
No 

Görevi Erkek Kadın Toplam 

1 
Müdür  1 1 

2 
Müdür Yrd. 1 1 2 

Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: 

Eğitim Düzeyi 
2015 Yılı İtibari İle 

Kişi Sayısı % 

ÖnLisans  0 

Lisans 2 100 

Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari İle Dağılımı: 

Yaş Düzeyleri 
2015  Yılı İtibari İle 

Kişi Sayısı % 

20-30   

30-40   

40-50                        1  

50+...                        1  

İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: 

Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 

 1-3 Yıl                         

4-6 Yıl  

7-10 Yıl  

11-15 Yıl  

16-20 Yıl  

21+....... üzeri 2 
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İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: 

Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın Adı 

Salih ÖNDEŞ  
Müdür 

 

Nilgün KARANAZ 
Müdür Yardımcısı 

 

2015  Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: 

Sıra 

No 
Branşı Erkek Kadın Toplam 

1 SINIF ÖĞRETMENİ - 16 16 

2 SINIF ÖĞRETMENİ 4 - 4 

3 ANA SINIFI ÖĞRETMENİ  4 4 

4 ÖZEL ALT SINIF ÖĞRETMENİ  2 2 

5 İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ  1 1 

6 REHBER ÖĞRETMEN 2 - 2 

TOPLAM           6        23         29 

Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: 

Yaş Düzeyleri Kişi Sayısı 

20-30 3 

30-40 10 

40-50 10 

50+... 4 

 

Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: 

Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 

7-10 Yıl                                         4 

11-15 Yıl                                         10 

16-20 Yıl                                         15 

21+... üzeri                                           4 
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Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler: 

         2015  Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: 

Sıra  

No 
Görevi Erkek Kadın 

Eğitim 

Durumu 

Hizmet 

Yılı 
Toplam 

1  Memur 1 -    lisans      1  

2 Hizmetli          1           ilkokul       20  

3 Sözleşmeli İşçi      

4 Sigortalı İşçi        2   ilkokul       10  

 

Çalışanların Görev Dağılımı  

S.NO UNVAN GÖREVLERİ 

1 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 geliştirmesinden sorumludur. 
6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 

2 
Müdür 
Başyardımcısı 

Müdür başyardımcısı,  
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, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, 
beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi 
işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. 

5. Müdür başyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar. 

3 
Müdür 
Yardımcısı 

Müdür yardımcıları 
1. Ders okutur 
2. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, 

ayniyat, yazışma, sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, 
beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, düzen, halkla ilişkiler gibi 
işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar 

3. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de yapar.  
 

Lisansüstü Eğitim Almış Öğretmenlerin Sayısı ve Oranı (2014 Yılı) 

DOKTORA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ORANI 

1 2 % 10 
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4 Öğretmenler 

1. İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından 
okutulur. 

2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, 
programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili 
uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve 
yönetim işlerine 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. İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve 

yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve 
ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince 
okutulur.  

5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde 
yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar. 

6. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya 
ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul 
müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal 
öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise 
kendi devresinde 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 işliklerdeki eşyayı, 
okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını sağlarlar. 

5 

Yönetim işleri 
ve büro 
memuru 

 

1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve 
büro işlerini 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 şahıslarla ilgili yazıların 
saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar.  

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

5. Arşiv işlerini düzenlerler.  
6. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yaparlar. 

6 
Yardımcı 
hizmetler 
personeli 

1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama 
ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak,  

2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,  
3. Hizmet yerlerini temizlemek,  
4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak,  
5. Nöbet tutmak,  
6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı 

taşıma ve yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 
7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı 

sorumludurlar. 
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C. TEKNOLOJİK ALTYAPI 

Telsizler İlkokulu Müdürlüğü her türlü iş ve işlemlerinde bilişim teknolojilerini en üst düzeyde 

kullanmaktadır. 

Okulumuzda bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmak amacıyla 1 bilgi teknolojisi sınıfı 

bulunmakta; sınıflarımızda projeksiyon cihazı ve diğer teknolojik araç ve gereçler sağlanmıştır. 

Müdürlüğüme ait teknolojik alt yapı tabloda belirtilmiştir. 

 

Araç-Gereçler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 2013 2014 
İhtiyaç 

 
 
 
 
 

Bilgisayar 
 
 
 
 
 
 

20 25 29 - 

Yazıcı 
5 7 10  

Tarayıcı 
2 2 4  

Tepegöz 
- - - - 

Projeksiyon 
20 20 24 - 

Televizyon 
4 4 4 - 

İnternet bağlantısı 
2 2 2 - 

Fen Laboratuvarı 
1 1 1 - 

Bilgisayar Lab. 
- - - - 

Fax 
1 1 1 - 

Video 
- - - - 

DVD Player 
- - - - 

Fotoğraf makinesi 
- - 1 - 

Kamera  
- - -  

Okul/kurumun İnternet sitesi 
1 1 1 - 

Personel/e-mail adresi oranı 
  32/32 - 

Diğer araç-gereçler 
- - - - 

…………  
- - - - 
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D. MALİ KAYNAKLAR 

TELSİZLER İlkokulu Müdürlüğünün mali kaynakları aşağıda belirtildiği şekildedir. Genel bütçe (Temel maaşlar, ek 

dersler, yolluklar, mahkeme masrafları, emekli kesenekleri, tüketim malzemeleri, telefon, kırtasiye), kantin gelirleri, 

bağışlardan oluşmaktadır. 

 

Kaynaklar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Genel Bütçe  39 000      

Okul aile Birliği  32 000      

Kira Gelirleri  7 000      

Diğer   -      

……..   -      

TOPLAM   39 000      

 
 Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YILLAR 2012 2013 2014 

HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER 

Temizlik   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5 000 

 

2 000 

 

3 000 

Küçük onarım 15 000 2 000 2 000 

Bilgisayar harcamaları  5 000  500  1 000 

Büro Makinaları 
harcamaları  5 000  1 000  1 000 

Telefon  2 000  2 000  2 000 

Sosyal faaliyetler  2 000  500  1 000 

Kırtasiye  3 000  3 000  3 000 

Vergi harç çalışan ücretleri  21 500  12 000  22 500 

        

GENEL 56 000 54 500 30 000 23 000 39 000 35 500 
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E. KURUM KÜLTÜRÜ 

1. KURUM İÇİ ANALİZ 

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

değerleri temsil eden kişilere, kurum kültürünü yaşatan ve pekiştiren yöneticilere sahiptir. Hizmet içi eğitim faaliyetleri, 

çalışanların ve yöneticilerin gelişimini sağlayan önemli bir araç olduğu için, yerel hizmet içi faaliyet çeşitliliği her geçen yıl 

artmaktadır. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımcı sayısı ile açılan seminer ve kurs sayıları ise yıllara göre değişiklik 

göstermektedir. Hizmet içi eğitimlerde işlenecek konular, tüm okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler ve yöneticilere 

sorularak tespit edilmektedir. Hizmet içi eğitimler sayesinde çalışanların becerileri gelişmekte ve yeni fikirler 

paylaşılmaktadır. 

Seminer 

Okul çalışanlarımızdan 29 öğretmen 2014 yılı itibari hizmet içi eğitimlere katılmıştır. Hizmet içi eğitime katılan 

öğretmen oranımız % 100 düzeyindedir.   

KURS VE SEMİNER FAALİYETLERİ (2015) 

KURS VE SEMİNER SAYISI ÖĞRETMEN (KADIN) ÖĞRETMEN (ERKEK) 
SEMİNERE KATILAN ÖĞRETMEN 
SAYISI (TOPLAM) 

1 21 7 28 

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

toplantıları ise birinci dönem ve yıl sonunda okulumuz öğretmenlerinin, idareci ve yardımcı personelin katılımı ile 

yapılmaktadır. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

KURUM KÜLTÜRÜ TOPLANTILARI 

KATILIMCILAR TOPLANTI SIKLIĞI 
YILLAR 

2012 2013 2014 

Okul yöneticileri Toplantı Sayısı Ayda bir 
2 2 3 

Zümre Başkanları Toplantı Sayısı  
2 4 4 

Kurul/Komisyon toplantı sayıları Gerektiğinde 
12 11 18 

KURUM KÜLTÜRÜ TOPLANTILARI 

SEMİNER VE TOPLANTININ ADI TOPLANTININ ADI 
YILLARA GÖRE                          

KATILIMCI SAYISI 
2012 2013 2014 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞI TOPLANTISI - 18 22 28 

STRATEJİK PLANLAMA SEMİNERİ - - 2  

“MEB 2015-2019 STRATEJİK PLANI" 
KONULU 2013/26 SAYILI GENELGE VE EKİ 
HAZIRLIK PROGRAMI.” TANITIM TOPLANTISI. 

- - 1  

http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_09/20035209_meb_20152019_stratejik_plan_hazirlik_programi.pdf
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2. KURUM DIŞI ANALİZ 

 Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alandaki küresel eğilimler eğitim ve öğretim sistemlerinden 

beklentileri etkilemekte ve değiştirmektedir.  

 Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgiye ulaşım imkânlarını geliştirerek geleneksel eğitim 

anlayışını değiştirmiştir. Eğitim ve öğretimde kullanılan yeni teknolojiler eğitim sisteminin unsurlarını güçlü 

bir şekilde etkilemektedir.  Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin artırılması ve hizmet sunumunun 

iyileştirilmesi amacıyla yeni teknolojilerin eğitim ve öğretim ortamlarına transferi hayati önem taşımaktadır. 

 Ankara; üniversitelerin, teknoparkların, sanayi bölgelerinin, güçlü sektör kümelerinin, üst düzey 

bürokrasinin, uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun olduğu bir ildir. 111 yabancı ülke 

büyükelçiliğine, 20 uluslararası kuruluş temsilciliğine ve 30’un üzerinde düşünce kuruluşuna ev sahipliği 

yapmaktadır. Bu kuruluşlar Ankara’yı, bir siyaset ve yönetim merkezi yapmasının yanı sıra uluslararası 

tanınırlık, küresel pazara entegrasyon ve uluslararası lobicilik gibi alanlarda da avantajlı duruma 

getirmektedir.    

 Ankara 4.965.542 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ikinci ilidir. 20-35 yaş arası dinamik nüfus 

oranına bakıldığında ise Ankara’nın %36 ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İlimizin yoğun göç alan illerden 

biri olması okullarda sınıf başına düşen öğrenci sayısını belli bölgelerde artırmaktadır. Ankara’da genel olarak 

karasal iklim hâkimdir ve yaygın bitki örtüsü bozkırdır. Geniş yüzölçümünün aksine nüfusun büyük çoğunluğu 

merkezde toplanmıştır.  

 Yerel yönetimler, vakıflar ve STK’lar Ankara’da eğitim kurumlarının çevre düzenlemelerini 

desteklemekte ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitimde malzeme, giyim, kırtasiye ve beslenme konusunda 

yardımcı olmaktadır. 

ÜST POLİTİKA BELGELERİ 

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

Müdürlüğü, ALTINDAĞ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planları'ndaki stratejik amaç ve hedefler birbiri ile 

karşılaştırılarak uyumlu hale getirilmiştir. Telsizler İlkokulu  stratejik plan hedefleri, üst politika belgelerindeki hedeflerin 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde oluşturulmuştur.  

1 MEB 2015-2019 Stratejik Planı 

2 Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 

3 ALTINDAĞ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik plan 

4 19. Milli Eğitim Şurası Kararları 

5 ALTINDAĞ Belediyesi Stratejik Planı 

6 Milli Eğitim Kalite Çerçevesi 
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GZFT ANALİZİ (2015) 

 

Okulumuz, Ankara’nın merkez ilçelerinden Altındağ ilçesindedir. Altındağ Telsizler 

Mahallesinde bulunan okulumuz, Altındağ’ın merkezi bir yerinde bulunmaktadır. Bugün nüfusu bir 

milyona yaklaşan bir ilçe olan Altındağ merkezinde olan okulumuz, çevre itibarıyla nüfus yoğunluğunun 

en yoğun olduğu bir bölgede eğitim öğretime devam etmektedir. 

 Telsizler İlkokulu GZFT (SWOT) Analizi hazırlanırken ilk önce dış paydaş görüş ve önerileri 

alınmıştır. İç paydaşların görüş ve önerilerini almak için yapılan toplantı ve çalıştaylarda dış paydaş 

değerlendirme sonuçları da paylaşılmıştır. Paydaş görüş ve önerilerinin alınmasında çapraz fonksiyonel 

takım yaklaşımı, çevresel değişimlere karşılık sistem yeteneklerinin haritasının çıkarılması, anket, 

mülakat, fikir tepsisi, istasyon, kök sorun analizi ve beyin fırtınası yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. 

 Güçlü yönlerimiz okulumuzun hedeflere ulaşabilmesi için avantaj sağlayacak nitelikleri, zayıf 

yönlerimiz ise okulumuzun dezavantaj oluşturacak nitelikleri göstermektedir.  Zayıf ve güçlü yönlerimiz 

okulumuzun iç faktörleridir. Okulumuza yönelik fırsatlar ve tehditler dış faktörlerdir. Bu faktörlerin 

tespitinde PEST analizi kullanılmıştır.  

 Telsizler İlkokulu GZFT (SWOT) analizi, MEB 2015-2019 Stratejik Plan temel yapısında belirlenen 

erişim, kalite, kapasite temalarıyla ilişkilendirilmiş, çalışanları ile yapılan genel değerlendirmedeki 

oylama sonuçlarına göre öncelik sırası dikkate alınarak gruplandırılmıştır 
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GZFT ANALİZİ (2015) 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 
Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. On iki yıllık zorunlu ve kademeli eğitim 

2. Bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitlilikte okul ve 

program türünün bulunması 

3. Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursların çeşitli ve yaygın olması 

4. Özel öğretimi destekleyici teşvik mekanizmaları 

1. Yeniliğe ve gelişmeye açık, genç öğretmen kadrosu 

2. Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve yürütme yetkinliği gelişmiş 

insan kaynağı 

3. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde 

kullanılması 

4. Eğitimde teknoloji kullanımının artırılmasına yönelik büyük ölçekli 

projelerin yürütülmesi 

5. Öğretim programlarının geliştirilmesinde katılımcı bir yaklaşımın 

benimsenmesi 

1. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının istenen seviyede olması 
2. Eğitim politikalarının belirlenmesinde paydaşların görüş ve önerilerinin 

dikkate alınması 
3. Güçlü bilişim altyapısı ve elektronik bilgi sistemlerinin etkin kullanımı 
4. Yeniliğe ve gelişime açık insan kaynağı 
5. Çalışanlara yönelik mesleki gelişim imkânları 

ZAYIF YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 

1. Özel eğitim okul ve kurumlarının yaygın ve yeterli olmaması 

2. Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygın ve yeterli olmaması 

3. Hayat boyu öğrenme kapsamındaki faaliyetlerinin tanıtımının yetersiz 

olması 

4. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili bir tarama ve 

tanılama sisteminin olmaması 

5. Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve 

önleme mekanizmasının olmaması 

 

1. Okul ve kurumlarda sağlık ve hijyen koşullarının istenilen düzeyde 

olmaması 

2. Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yetersizliği 

3. Haftalık ders saatlerinin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun 

olmaması 

4. Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yetersiz olması 

5. Etkili bir yabancı dil eğitiminin olmaması 

6. Ücretli öğretmen uygulaması 

 
1. Yönetici kademeleri için kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde 

yükselme sisteminin yetersiz olması ve yöneticilerin görevde kalma 
süresinin kısa olması  

2. Eğitim politikalarında çok sık değişiklik yapılması ve eğitim 
sistemindeki düzenlemelere ilişkin pilot uygulamaların yetersizliği  

3. Mevzuatın açık, anlaşılır ve ihtiyaca uygun hazırlanmaması nedeniyle 
güncelleme ihtiyacının sıklıkla ortaya çıkması 

4. Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin istenen düzeyde olmaması 
5. Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeylerinin düşüklüğü 
6. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yetersizliği 
7. Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha uzun süreli çalışmasını sağlayacak 

teşvik edici mekanizmaların geliştirilmemiş olması 

 

 

 

 

 

 

GZFT ANALİZİ (2015)-DEVAM  
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FIRSATLAR 
Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen devlet politikaların varlığı 

2. Eğitimin sürdürülebilir ekonomik kalkınmadaki işlevi konusunda 

toplumsal farkındalık 

3. Eğitim ve öğretime yönelik talebin giderek artması 

4. Ulaşım ağının gelişmesi 

 

1. Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı 

2. Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin talebin artması 

3. Gelişen teknolojilerin eğitimde kullanılabilirliğinin artması  

4. Eğitim bilimleri alanında çok sayıda araştırma yapılması 

1. Üst politika belgelerinde eğitimin öncelikli alan olarak yer alması 

2. Merkezi yönetim bütçesinden eğitime ayrılan payın artış eğiliminde 

olması 

3. Hayırseverlerin eğitim ve öğretime katkı sağlaması 

4. Öğretmen atamalarının merkezi sınav sonuçlarına göre yapılması 

5. Öğretmen arzının yeterli olması 

6. Sosyal medyanın geniş kitlelerce kullanılıyor olması 

 

TEHDİTLER 
Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Kişiler arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizlikler 

2. Büyükşehir merkezlerinde ve kırsal kesimlerdeki ulaşım zorluğu 

3. Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel eğitim konusunda yeterli bilgiye ve 

duyarlılığa sahip olmaması 

4. Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iş hayatıyla ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmaması 

5. Bazı okul türlerine yönelik olumsuz toplumsal alg 

6. Özel sektörün eğitim yatırımlarının yeterli düzeyde olmaması 

 

1. Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin dikkate 

alınmaması 

2. Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı 

3. İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği, doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt 

etme güçlüğü 

4. Toplumda kitap okuma, spor yapma, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde 

bulunma alışkanlığının yetersiz olması. 

 

 

1. Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel yönetimlerin katkısının 

yetersiz olması 

2. Gelişen ve değişen teknolojiye uygun donatım maliyetinin yüksek 

olması 

3. Medyada eğitim ve öğretime ilişkin çoğunlukla olumsuz haberlerin ön 

plana çıkarılması 

 

Kaynak: Telsizler İlkokulu 
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F. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE GELİŞİM VE SORUN ALANLARI 

 

Telsizler İlkokulu sorun/gelişim alanlarını paydaş analizleri, GZFT analizi ve üst politika belgeleri 

incelenerek stratejik planlamada yer alacak hizmetlere ilişkin stratejik alanları 3 tema (Eğitime Erişimin 

Artırılması, Eğitimde Kalitenin Artırılması, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi) başlığında gruplandırılmıştır. 

Temalar altında yer alan stratejik amaç ve hedefler oluşturulurken "sorun odaklı" yaklaşım tercih edilmiştir 

Stratejik konular stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir. 

Gelişim ve Sorun Alanları 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 Kişiler arasındaki sosyoekonomik eşitsizlikler 

 Büyükşehir merkezlerinde ve kırsal 

kesimlerdeki ulaşım zorluğu 

 Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel eğitim 

konusunda yeterli bilgiye ve duyarlılığa sahip 

olmaması 

 Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iş hayatıyla 

ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması 

 Bazı okul türlerine yönelik olumsuz 

toplumsal alg 

 Özel sektörün eğitim yatırımlarının yeterli 

düzeyde olmaması 

 

 

 

 Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi ve 

yeteneklerinin dikkate alınmaması 

 Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı 

 İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği, 

doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt etme 

güçlüğü 

 Toplumda kitap okuma, spor yapma, 

sanatsal ve kültürel faaliyetlerde 

bulunma alışkanlığının yetersiz olması. 

 

 

 Eğitim ve öğretimin finansmanında 

yerel yönetimlerin katkısının 

yetersiz olması 

 Gelişen ve değişen teknolojiye 

uygun donatım maliyetinin yüksek 

olması 

 Medyada eğitim ve öğretime ilişkin 

çoğunlukla olumsuz haberlerin ön 

plana çıkarılması 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

G.  STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 

 Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, üst politika belgeleri, literatür taraması, GZFT Analizi ve 

eğitim sisteminin gelişim ve sorun alanları dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik 

Planı’nın temel mimarisi oluşturulmuştur. Geleceğe yönelim bölümü bu mimari çerçevesinde 

yapılandırılmıştır. 

1. Eğitim ve Öğretime Erişim 
 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 
1.1.1.Okul öncesi eğitimde okullaşma  
1.1.2.İlkokula devam ve tamamlama 
 
 

2. Eğitim ve Öğretimde Kalite 
2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1.Öğrenci 
2.1.2.Öğretmen  
2.1.3.Ders araç gereçleri 
2.1.4.Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 
2.1.5.Rehberlik 
2.1.6.Ölçme ve değerlendirme 
 

3. Kurumsal Kapasite 
3.1. Beşeri Altyapı  

3.1.1.İnsan kaynakları planlaması 
3.1.2.İnsan kaynakları yönetimi 
3.1.3.İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.2. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyapı 
3.2.1.Finansal kaynakların etkin yönetimi 
3.2.2.Okul bazlı bütçeleme 
3.2.3.Donatım  

3.3. Yönetim ve Organizasyon 
3.3.1.Kurumsal yapının iyileştirilmesi 
3.3.2.İzleme ve değerlendirme 
3.3.3.Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim  

3.3.3.1. Çoğulculuk  
3.3.3.2. Katılımcılık  
3.3.3.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

3.3.4.Kurumsal iletişim 
3.3.5. Bilgi Yönetimi 
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III. BÖLÜM 
  

GELECEĞE YÖNELİM 

  
Okulumuz çalışanlarının tamamından, paydaşlarımızla yapılan toplantılar ve anket yolu ile 

görüşler alınarak, stratejik plan ekibi ile yapılan toplantılar sonucu misyonumuz, vizyonumuz ve 

temel değerlerimiz belirlenmiştir. 

Paydaşlarımız tarafından ne, neden, kim/kime, nasıl? Sorularına verdikleri cevaplar 

doğrultusunda misyonumuz oluşturulmuştur. 
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A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

MİSYON 

 Atatürk İlke ve inkılâplarına yürekten bağlı, paylaşmayı bilen, takım ruhunun önemini kavrayan, sevgi ve hoş 

görünün erdem olduğunu kabul eden, onurlu, geleceğe ayak uyduran ve yön veren, çevre bilinci gelişmiş iletişim 

becerilerini kullanabilen bireyler yetiştirmektir 

  

VİZYON   

Eğitim ve öğretimin gereksinimlerine cevap verebilen, kaliteli, çağdaş, ilkeli ve sorumluluk sahibi bireylerin 

eğitim gördüğü bir okul olmaktır. 

TEMEL DEĞERLER VE İLKELER 

1. Genellik ve eşitlik,     

2. Planlılık 

3. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları,      

4. Yöneltme, 

5. Eğitim Hakkı,       

6. Fırsat ve İmkan Eşitliği, 

7. Süreklilik        

8. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, 

9. Demokrasi Eğitimi,          

10. Laiklik, 

11.Bilimsellik,        

12.Karma Eğitim, 

13.Okul ve ailenin işbirliği, 

14.Her yerde Eğitim 
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

Stratejik Amaç 1. 

Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1. 

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

katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

Stratejik Amaç 2. 

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

yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin 

yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1. 

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin 

akademik başarı düzeylerini artırmak. 

Stratejik Hedef 2.2. 

Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek 

istihdam edilebilirliklerini artırmak. 

Stratejik Hedef 2.3. 

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen 

hareketliliğini artırmak 

Stratejik Amaç 3. 

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

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

Stratejik Hedef 3.1. 

Kurum  hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. 

Stratejik Hedef 3.2. 

Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek; etkin, verimli bir 

mali yönetim yapısını oluşturmak. 

Stratejik Hedef 3.3. 

Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve 

organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

Stratejik Hedef 3.4. 

Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve okul hizmetlerinin sunumunda enformasyon 

teknolojilerinin etkinliğini artırmak. 
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C.   TEMA, AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 

TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

 

       Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılık ve dezavantajlarından 

etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesine yönelik politikalar “EĞİTİM 

VE ÖĞRETİME ERİŞİM” teması altında değerlendirilmektedir 

Stratejik Amaç 1 

Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1. 

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

katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

Performans Göstergeleri 

No Performans Göstergeleri 

Önceki 

Yıllar 
Hedef 

2014 2019 

1.1.1.  
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim 

almış olanların oranı (%)  
   

1.1.2.  Net Okullaşma Oranı (%)  

İlkokul % 99.8  

   

   

   

1.1.3.  
Temel eğitimden ortaöğretime geçişte ilk beş tercihinden birisine 

yerleşen öğrencilerin oranı (%) 
 % 95  

1.1.4.  

Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri eğitime erişim 

oranı (%) 

RAMLARDAN OKULLARA YÖNLENDİRİLEN BİREYLERİN OKULA ERİŞİM 

ORANI(OKUL) 

 % 80 
 

1.1.5.  Örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%)  

İlkokul %0.5  
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Tedbirler 

No Tedbir 
Diğer Sorumlu 

Birimler 

Ana 

Sorumlu 

1.  
Okul öncesi eğitime katılımı artıracak hizmet sunum modelleri çeşitlendirilecek ve okul öncesi 

eğitim imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

KULÜPLER 

OAB V.B. 

  

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

2.  Okul öncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltacak düzenlemeler yapılacaktır.   

3.  
Okullaşma oranlarının düşük olduğu bölgelerde eğitimin önemi ve getirileri hakkında 

bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 
  

4.  

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

ve bu bireylerin tanısına uygun eğitime erişmelerini ve devam etmelerini sağlayacak imkânlar 

geliştirilecektir. 

  

5.  
Yönetici ve öğretmenlerin bütünleştirici eğitiminin amaçları ve önemi hakkında 

bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 
  

6.  
Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken ayrılma nedenlerinin 

tespiti için araştırmalar yapılacaktır. 
  

TEMA: EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE 

 

Eğitim ve öğretim kurumlarında mevcut imkânların en iyi şekilde kullanılarak her kademedeki bireye çağın 

gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasına yönelik politikalar “EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE” 

teması altında değerlendirilmektedir. 

 

Stratejik Amaç 2 

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

yenilikçi, yaratıcı,  iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine 

imkân sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1 

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin 

akademik başarı düzeylerini artırmak. 
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Performans göstergeleri 

No Performans Göstergesi 

Önceki 

yıllar 

Hedef 

2014 2019 

1.1.1.  
Sanat, bilim, kültür ve spor alanlarında en az bir 

faaliyete katılan öğrenci oranı 

İlkokul %75  

Ortaokul   

Ortaöğretim   

1.1.2.  Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

İlkokul 10  

Ortaokul   

Ortaöğretim   

1.1.3.  Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısı(    

1.1.4.  Beyaz Bayrak sertifikası  1  

 

  Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin potansiyellerinin 
açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeli hem de akademik 
başarı düzeylerini artırmalıdır.  

  Ülkeler kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak ve sunulan hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitim 
ve öğretim sistemlerini belirli ölçütler doğrultusunda ulusal ve uluslararası bazda değerlendirmek zorundadır. Bu 
amaçla uygulanan uluslararası araştırmaların başında PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ve 
PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) gelmektedir.  

PISA 2012 sonuçlarına göre ülkemizin performansı, PISA 2003’ten bu yana önemli ölçüde artmış olmasına rağmen 
halen OECD ortalamasının altında kalmaktadır.  PISA 2009 sonuçlarına dayanarak Türkiye eğitim sistemini analiz eden 
Dünya Bankası, Türkiye’nin hem eğitime erişimi hem de akademik başarıyı artırarak, oldukça önemli bir performans 
artışı sergilediğini ifade etmiştir (World Bank, 2013). Yeterlilik düzeyleri açısından ise, PISA 2003’ten bu yana temel 
beceri düzeyi olarak tanımlanan ikinci seviyenin altında bulunan öğrenci oranlarında önemli oranda azalmalar 
yaşanmasına rağmen, her üç alanda da (matematik okur-yazarlığı, fen okur-yazarlığı ve okuma becerileri) halen temel 
yeterlilik düzeyinin altında bulunan öğrenci oranı oldukça yüksektir. PISA 2003’te okuma becerileri testinde 
öğrencilerin %36,8’i temel yeterlilik düzeyinin altında iken bu oran PISA 2012’de %21,6’ya; fen bilimleri testinde, 
%38,6’dan %26,4’e; matematik testinde ise, %52,3’den, %42,2’ye inmiştir. Türkiye’de çok başarılı öğrencilerin 
bulunduğu okul türlerinin dahi üst düzey beceri beklentilerini karşılayamadığı görülmektedir. Ülke genelinde fen 
becerisi alanında 6. Seviyede öğrenci oranı binde 4 ve 5. seviyedeki öğrencilerin oranı ise sadece % 1,8’dir. OECD 
genelinde bu iki seviyedeki öğrenci oranı %8,3’tür.  

  TIMSS 2011 araştırma sonuçları incelendiğinde ülkemizdeki öğrencilerin matematik alanında dördüncü 
sınıflarda %51’inin, sekizinci sınıflarda ise sadece %40’ının orta ve üst düzey yeterliliğe sahip olduğu belirlenmiştir. 
Fen bilimleri alanında dördüncü sınıflarda en az orta düzeye erişmiş öğrenci oranı %43, sekizinci sınıflarda ise 
%54’tür. 

  Ülkemizin katılım sağladığı uluslararası değerlendirmeler incelendiğinde, bireylerin büyük bir kısmının temel 
becerileri sergileyemediği görülmektedir.  Bakanlığımız tarafından temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi 
değiştirilmiş olup bu kapsamda, orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
etkinliklerini değerlendirmek, öğrenci, öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek, eğitim sürecinde öğretmen ve okulun 
rolünü daha etkin kılmak gibi amaçlarla dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak 
gerçekleştirilmektedir.  

Kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılımı 
desteklenmelidir. Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel ve ulusal 
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düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektir.  Ancak mevcut durumda söz konusu faaliyetlerin 
izlenmesine olanak sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır.   

Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusuna sahip olması eğitim ve öğretimin kalitesi için 
bir gösterge olarak kabul edilmektedir.  Onur ve iftihar belgesi alan öğrenci oranı da bu kapsamda temel 
göstergelerden biri olarak ele alınmıştır. Benzer şekilde, disiplin cezalarındaki azalış da bu bağlamda ele alınmaktadır.  

Sağlık ve hijyen konusunda bireylerin bilinçlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında Ağız ve Diş 
sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü, Okullarda Diyabet Eğitim Programı İş Birliği Protokolü, Beslenme 
Dostu Okullar Projesi İş Birliği Protokolü, Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği protokolleri imzalanmış, ayrıca Gençlerde 
Hijyen ve Cilt Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi Projesi, İlk Yardıma İlk Adım Projesi ve ERDEP Projesi ile birlikte 3 proje de 
hayata geçirilmiştir. 

Protokoller ve projeler kapsamında 2013 ve 2014 yıllarında toplam yaklaşık 8 milyon öğrenci, 240 bin veli, 310 bin 
öğretmen, 28 bin kantin işletmecisi, 35 bin servis şoförü ve 7 bin personele eğitim verilmiştir. Tütün, alkol ve madde 
bağımlılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında 280 mesleki eğitim kurumunda 294 il temsilcisi yetiştirilmiştir. Ayrıca, 
1474 okul "Beslenme Okul Dostu Sertifikası" almıştır. 

Bunun yanı sıra teknolojinin gelişmesi ile birlikte uzaktan eğitimin niteliğine ülkeler daha fazla önem vermeye 
başlamıştır. Ülkemizde %24,11 oranında  açık öğretim öğrencisi bulunmaktadır. Bu oran dikkate alındığında açık 
öğretim okullarında kayıtlı öğrencilerin aldığı eğitimin niteliğini artırmak hedeflenmektedir.  

Hedefin gerçekleştirilmesi ile potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve 
akademik yönden başarılı bireylerin yetişmesine imkan sağlanacağı düşünülmektedir. 

 

Tedbirler 

N

o 
Tedbir 

Soruml

u 

Birimler 

Koordina

tör Birim 

1.  

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ulusal ve uluslararası değerlendirmeler dikkate alınarak bireylerin bilgi 

eksiklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlanmalarına 

destek olmak amacıyla bireysel, bölgesel ve okul türü farklılıkları da göz önüne alınarak örgün ve yaygın eğitimi 

destekleme ve yetiştirme kursları yaygınlaştırılacaktır. 

Okul 
müd. 

İlçe müd. 

2.  Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon ve Bilgi Birimleri başta olmak üzere bütün yaygın eğitim kurumlarında hayat 

boyu rehberlik hizmeti alt yapısı oluşturulacaktır. 
  

3.  

Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde beşeri ve fiziki kaynaklarda yaşanan sıkıntıların 

da ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, toplumsal farkındalık düzeyi artırılacak ve diğer kurumlarla da bu alanda iş 

birliğine gidilecektir. 

  

4.  
Rehberlik ve araştırma merkezlerinin eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri başta olmak üzere, riskli ve 

öncelikli alanlar tespit edilerek bütün süreçlerinin hizmet kalitesi artırılacaktır. 
  

5.  Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler 

yapılacaktır. Okullarımızın bu konulara ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Bayrak vb.) katılmaları desteklenecektir. 
  

6.  

Okul güvenliği, çevreye duyarlılık, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere uygunluk gibi okulların mekânsal kalitesinin 

yükseltilmesi amacıyla; yeterli sosyal donatılara sahip, yenilikçi öğrenme ortamları sunan, çağdaş ve çevreye 

duyarlı eğitim ortamları için standartlar belirlenerek, standartlara uygunluk için mavi, yeşil vb. bayrak uygulamaları 

başlatılacaktır. 

  

7.  
Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz 

konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, gerçekleştirilecek faaliyetlerin takip edilebilmesine imkân sağlayacak 

bir izleme sistemi geliştirilecektir. 

  

8.  Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla bilim sınıfları 

oluşturma, bilim fuarları düzenleme gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. 
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9.  Okuma kültürünün erken yaşlardan başlayarak yaygınlaştırılması amacıyla yayınlar çıkarılacak, okullara gönderilen 

kitap sayısı artırılacak, yayın arşivi elektronik ortama aktarılacak ve izleme çalışmaları yapılacaktır. 
  

10.  
Öğretim programları Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin 2, 3 ve 4. seviyelerinde tanımlanan bilgi, beceri ve 

yetkinlikleri esas alınarak geliştirilecektir. Programlar yapılacak etki analizleri dikkate alınarak geliştirilecek ve 

güncellenecektir. 

  

11.  
Özel yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim programlarının geliştirilmesi için ilgili 

birim ve paydaşlarla iş birliği yapılacak; üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim süreçleri konusunda aile, 

öğretmen, yönetici ve maarif müfettişlerine eğitimler verilecektir. 

  

12.  
İlgili paydaşlarla iş birliğinde engelli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim programlarının 

geliştirilmesi ve güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır. Engelli bireylerin eğitim ve öğretim süreçleri konusunda 

aile, öğretmen, yönetici ve maarif müfettişlerine eğitimler yapılacaktır. 

  

13.  Haftalık ders çizelgeleri temel yeterliliklerin geliştirilmesini sağlayacak bir dağılım ile ders çeşidi açısından 

yönetilebilir ve sürdürülebilir bir yapıda düzenlenecektir. 
  

14.  
Öğrencilerin açık öğretim okullarında ortalama kayıtlı kalma süresi gibi önemli verilerin toplanmasına yönelik izleme 

sistemi kurularak veriye dayalı olarak açık öğretim sisteminin niteliği geliştirilecek ve içerik olarak örgün eğitimle 

uyumlu hale getirilecektir. 

  

15.  
Özellikle öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.   

16.  Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri belirlenecektir. Belirlenen yeterlikler doğrultusunda 

öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli (OTMG) yaygınlaştırılacaktır. 
  

17.  

Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda (liderlik ve sınıf yönetimi, yetkinlik, öğretme usulü, ölçme ve 

değerlendirme, materyal hazırlama, iletişim kurma, teknolojiyi etkin ve verimli kullanma, yabancı dil, mesleki etik) 

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

gidilecektir. 
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TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

Stratejik Amaç 3 

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

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

Stratejik Hedef 3.1 

Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge 
Önceki Yıllar Hedef 

2014 2019 

1.1.1.  Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı  25  

1.1.2.  
Personel başına  yıllık hizmet içi eğitim süresi 

(saat)  
 6 saat  

1.1.3.  Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%)  %100  

1.1.4.  
YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden en az 

C seviyesinde başarı gösteren personel oranı (%)  
 % 5  

1.1.5.  
OKULUMUZDA uluslararası hareketlilik 

programına katılan personel oranı 
      -  

 

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

üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir2014 yılı verilerine göre Okulumuzda  Eğitim 

Öğretim Hizmetleri Sınıfında 34  Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1  personel mevcuttur. 30.06.2014 tarihi itibarı ile 

okulumuzda  3 yönetici görev yapmaktadır.   

Okul  birimlerinin görev tanımları ve iş analizleri çıkarılmıştır. Ancak buna dayalı olarak gerekli düzenlemeler hayata 

geçirilememiştir Okulumuzda  Millî Eğitim Bakanlığında Bağlı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine 

İlişkin Yönetmeliğin ilgili şartlarını taşıyanlar 4 yıllığına yönetici olarak görevlendirilmekte olup görev süresi dolanların 

yeniden dört yıllığına görevi uzatılmakta veya şartları taşıyan yeni adaylar yöneticilik için görevlendirilmektedir. 

 Tedbirler 

No Tedbir 
Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

7.  Okul çalışanlarının motivasyon ve iş doyumunu artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Okul Müd. İlçe Mem. 

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

9.  
Okul ve kurumların fiziksel koşulları engelli bireylerin eğitim ve öğretime erişimlerini kolaylaştıracak 

şekilde düzenlenecektir. 
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 Stratejik Hedef 3.2 

Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir 

mali yönetim yapısı oluşturmak. 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge 
Önceki Yıllar Hedef 

2014 2019 

1.2.1.  Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

Okul öncesi 25  

İlkokul   

Ortaokul   

Ortaöğretim   

1.2.2.  
Spor salonundan YARARLANAN ÖĞRENCİ 

SAYISI /ORANI 
 %85  

1.2.3.  

Çok amaçlı salon veya konferans 

salonunda FAALİYETE KATILAN ÖĞRENCİ 

ORANI  

 %100  

1.2.4.  
KütüphaneDEN YARARLANAN ÖĞRENCİ 

ORANI  
 %100  

1.2.5.  DEPREM TATBİKAT SAYISI V.B  2  

1.2.6.  HAYIRSEVERLER İLE GÖRÜŞME SAYISI    

1.2.7.  
Okul ve derslik yapımı ile büyük 

onarımlar için hayırsever yardım miktarı 
   

 

 

Okulumuz Ankara’da Altındağ ilçesi Örnek Mahallesinde eğitim vermektedi. 2014 itibari ile okulumuzda 25 derslik ,1 

fen labaratuvarı ,1 özel alt sınıfı , çok amaçlı salon , 1 kütüphane ,4 adet anasınıfı , kantin ,okul bahçesinde spor 

salonu  bulunmaktadır.  

Tedbirler 

No Tedbir 
Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

10.  

Okul, derslik, spor salonu gibi eğitim tesislerinin sayısı ve dağılımında belirlenen hedeflere ulaşmak 

ve bölgesel farklılıkları en aza indirmek için yatırım programları ihtiyaç analizleri doğrultusunda 

hazırlanacaktır.  

  

11.  

Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek ve aktif yaşamı teşvik 

edecek şekilde düzenlenecek; öğrencilerin sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler 

yapabilecekleri alanlar artırılacaktır. 

  

12.  
Okul ve kurumların fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin gereksinimlerine uygun 

biçimde düzenlenecek ve destek eğitim odaları yaygınlaştırılacaktır. 
  

13.  
Okul  kütüphane, konferans salonu, laboratuar, spor salonu ve bahçe gibi mekânlarının bu 

imkânlardan yoksun okullar tarafından kullanılabilmesi sağlanacaktır. 
  

14.  

Okul ve kurumların ders ve laboratuar araç-gereçleri ile makine-teçhizat dâhil her türlü donatım 

malzemesi ihtiyaçlarının, öğretim programlarına ve teknolojik gelişmelere uygun olarak zamanında 

karşılanması sağlanacaktır.  

  

15.  
Okul ve kurum binalarının deprem tahkiki ile güçlendirmesine yönelik çalışmalar hazırlanacak 

programlar dâhilinde yürütülecektir.   
  

 

Stratejik Hedef 3.3 
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Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, 

katılımcı, şeffaf, hesap verebilir sahip bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak. 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge 

Önceki 

Yıllar 

Hedef 

2014 2019 

1.2.8.  YÖNETİCİLİK EĞİTİMİNE KATILAN YÖNETİCİ SAYISI      3  

1.2.9.  
OKULLARIN bilgi edinme sistemlerinden yararlanıcıların 

memnuniyet oranı 
   

 

 

Tedbirler 

No Tedbir 
Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

16.  Okul tanıtımı güncellenecek, Okul çalışanlarının bu konuda farkındalığı sağlanacaktır. Okul Müd. İlçe Mem. 

17.  

Bakanlığımız yıllık öncelikli denetim alanları, denetim birimlerinin yapmış oldukları faaliyetler 

sonucunda hazırlayacakları öncelikli denetim alanı önerilerinden üst kurulca belirlenecek ve 

belirlenen bu alanlar ilgililere duyurulacaktır. 

  

 

Stratejik Hedef 3.4 

Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve OKUL hizmetlerinin sunumunda 

enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak. 

 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge 

Önceki 

Yıllar 
Hedef 

2014 2019 

1.3.1.  
elektronik ortamda ANLATILAN DERS SAATİ 

SAYISI (haftalık sınıf bazında) 
    15  

1.4.  
OKUL SORU BANKASINDA OLUŞTURULAN 

SORU SAYISI 
     -  

1.4.1.  

ÜNİTE SONLARINDA KAZANIMLARIN 

KAZANDIRILMASINA YÖNELİK YAPILAN SINAV 

SAYISI 

      -  

 

Tedbirler 

No Tedbir Sorumlu Birimler 
Koordinatör 

Birim 

18.  Okul  bilgi sistemlerine mobil ortamlardan erişim imkânları geliştirilecektir. Okul Müd.  

19.  Eğitim Arama Motoru geliştirilecek ve site akreditasyonu tamamlanacaktır. MEB Meb 
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BÖLÜM IV: MALİYETLENDİRME 

  
ANKARA VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

YILLAR 

1 2 3 

05                                            
CARÎ TRANS. 

6 

07          SERMAYE 
TRANS. 

TOPLAM 

 PERSONEL GİDERLERİ 
 SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİM 

GİD. 
 MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
 SERMAYE GİDERLERİ 

2015 17,000  18,000    35,000 

2016 20,500  22,000    42,000 

2017 25,000  32,000    57,000 

2018 27,000  45,000    72,000 

2019 30,000  57,000    82,000 

 288,000 

HAYIR SEVERLERİN BAĞIŞLARI 
  15,000 

  20,000 

  
25,000 

  
 

  
 

 
125,000 

 KANTİN VE DİĞER GELİRLER 

  6,000 

  6,500 

 
 

7,200 

 
 

8,000 

 
 

9,000 

TOPLAM 
42,700 

AB PROJELERİ HAREKETLİLİK HİBESİ 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

 
 
  

 



51 

 

 
 
 
 
 
 

AMAÇ VE HEDEFLER 2015 2016 2017 2018 2019 

AMAÇ.1. Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak. 7,000 8,000 9,500 10,000 11,000 

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

7,000 8,500 10,000 11,000  12.500 

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

7.500 9.500 10.500 12.000 13.000 

HEDEF 2.1.Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım 
oranını ve öğrencilerin akademik başarı  düzeylerini  artırmak. 5.000 6.000 7.500 8.500 10.000 

HEDEF 2.2.Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler 
ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 

     

HEDEF. 2.3.Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve 
uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak. 

500 750 1.000 1.500 2.000 

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

12.000 10.000 10.500 11.500 12.500 

HEDEF .3.1.İl Müdürlüğünün  hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının 
yapısını ve  niteliğini geliştirmek. 

     

HEDEF 3.2.Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını 
tesis etmek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 

8.000 9.000 9.500 10.500 12.000 

HEDEF .3.3.Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen,çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve 
hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 

HEDEF .3.4.Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve il 
müdürlüğü hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin  etkinliğini artırmak. 

     

TOPLAM 43.500 53.250 60.500 68.000 77.000 

PERSONEL GİDERLERİ 17.000 20.50 25.000 27.000 30.000 

GENEL TOPLAM 60.500 73.750 85.500 95.000 107.000 

 

 

 2015-2019 DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI TABLOSU 
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BÖLÜM V 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

A. 2015-2019 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer 

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

kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini 

düzenlemektir.  

Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili 

mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması,  stratejik 

amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda 

ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.  

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

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

kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nı 

hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde 

alınabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. 

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

uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve 

uygunluğunun analizidir. 

TELSİZLER İLKOKULU 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; 

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

göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır. 

 

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

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

tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler 

toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye 

sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin 

alınması sağlanacaktır. 

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; SGB tarafından harcama birimlerden sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yılsonu gerçekleşme 

durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim 

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

değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Ayrıca, Okul düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Bakanlık izleme-değerlendirme sistemi 

üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli olarak  
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B. İZLEME-DEĞERLENDİRME MODELİ 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve 

programında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî 

yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar 

vasıtasıyla kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe 

ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını 

önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 

yapmaları gerekmektedir. 

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

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

tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

Telsizler İlkokulu 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeline uygun olarak 

oluşturduğumuz Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin süreçleri şu şekildedir: 

1. Telsizler İlkokulu 2015-2019 Stratejik Planı performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit 

edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Gerekli Stratejilerin alınması. 

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

durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini oluşturan birinci izleme kapsamında 

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi 

Süreç Açıklaması 
Zaman Kapsamı 

Birinci 

Dönem 

Her yılın  

Aralık ayı 

içerisinde 

 

tarafından harcama birimlerinden 
sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili 
gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin 
toplanması ve konsolide edilmesi 
 

Göstergelerin gerçekleşme durumları 
hakkında hazırlanan raporun üst 
yöneticiye sunulması 
 

Ocak-Aralık 
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göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak değerlendirilecektir. Göstergelerin 

gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor, üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık 

hedeflere ulaşılması için gerekli görülen Stratejilerin alınması sağlanacaktır. 

    Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin 

veriler toplanarak değerlendirilecektir. Performans göstergelerinin yılsonu gerçekleşme durumları ve gösterge 

hedeflerinden sapmalar görülüyorsa bunların nedenleri, üst yönetici başkanlığında değerlendirilerek gerekli 

Stratejilerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak 

kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĠZLEME DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ 

İZLEME 
DEĞERLENDİRME 
DÖNEMİ 

GERÇEKLEŞTİRİLME 
ZAMANI 

İZLEME DEĞERLENDİRME DÖNEMİ 
SÜREÇ AÇIKLAMASI 

ZAMAN 
KAPSAMI 

Birinci 

Dönem 

Her Yılın  

Temmuz Ayı 

Ġçerisinde 

 Göstergeler ile ilgili gerçekleĢme durumlarına 

iliĢkin verilerin toplanması ve 

değerlendirilmesi 

 Göstergelerin gerçekleĢme durumları hakkında 

hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması 

Ocak-

Temmuz 

Ġkinci 

Dönem 

Ġzleyen Yılın ġubat 

Ayı Sonuna Kadar 

 Göstergeler ile ilgili yıl sonu gerçekleĢme 

durumlarına iliĢkin verilerin toplanması ve 

konsolide edilmesi 

 Üst yönetici baĢkanlığında harcama birim 

yöneticilerince yılsonu gerçekleĢmelerinin, 

gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma 

nedenlerin değerlendirilerek gerekli 

Stratejilerin alınması 

Tüm Yıl 
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Göstergelere iliĢkin yılın 
ilk 6 aylık dönemine ait 
gerçekleĢmelerin tespiti 

Ġlk 6 aylık gerçekleĢme 
durumlarını içeren 

raporun üst yöneticiye 
sunumu

Yıl sonu gösterge 
gerçekleĢmeleri için 
gerekli tedbirlerin 

alınması

Stratejik planda yer alan 
göstergelere iliĢkin yıllık 
gerçekleĢmelerin tespiti 

Yıllık gerçekleĢme 
durumlarını içeren raporun 
üst yöneticiye sunumu ve 
kamuoyu ile paylaĢılması 

Yıllık gerçekleĢme 
durumlarının, varsa 

hedeften sapmaların ve 
alınması gereken 
değerlendirilmesi

 

ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME DÖNGÜSÜ 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 
STRATEJĠK 

HEDEF 
No STRATEJĠLER/TEDBĠRLER 

 
ANA 

SORUMLU 

DĠĞER 

SORUMLU 

BĠRĠMLER 

E
Ğ
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E
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Ğ

R
E

T
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E
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Ġġ

ĠM
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. 
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a
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m

a
k

. 

1 Okulöncesi eğitimde ailelere düĢen maliyeti azaltacak 

düzenlemeler yapılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 
OAB 

2 Okul binasının engelli öğrencilere uygun hale getirilmesi için 

gerekli çalıĢmalar yapılacaktır. 
OAB 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

3 Yönetici ve öğretmenlerin kaynaĢtırma eğitiminin amaçları ve 

önemi hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

OGYE EKĠP 

ÜYELERĠ/KALĠ

TE KURULU 
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4 Devamsızlığı azaltmak için etkin rehberlik ve yönlendirme 

hizmetleri yapılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

REHBER 

ÖĞRETMEN 

5 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için tarama ve 

tanılama sistemindeki geliĢimler takip edilerek bireylerin, 

tanısına uygun eğitime eriĢmelerine ve devam etmelerine 

imkân sağlanacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

REHBER 

ÖĞRETMEN 

6 
Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların önlenmesine ve 

devamsızlıkların azaltılmasına yönelik öğrenci 

devamsızlıklarını izleme ve önleme çalıĢmaları yapılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

7 Bireylerin yaĢam kalitelerinin artırılmasına yönelik kurslara 

eriĢim imkânları ile bu kurslara katılım oranları artırılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

OGYE EKĠP 

ÜYELERĠ/KALĠ

TE KURULU 

8 
Engelliler ve kız çocukları baĢta olmak üzere dezavantajlı 

bireylerin eğitim ve öğretime eriĢimlerine yönelik çalıĢmalar 

artırılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

REHBER 

ÖĞRETMEN 

TEMA 
STRATEJĠK 

HEDEF 
No STRATEJĠLER/TEDBĠRLER 

ANA 

SORUMLU 

DĠĞER 

SORUMLU 

BĠRĠMLER 

E
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9 
Okulumuzda Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi (EKYS) çalıĢmaları 

yapılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

OGYE EKĠP 

ÜYELERĠ/K

ALĠTE 

KURULU 
10 

Okulumuza Öğrencilerin yararlanacağı donanımlı kütüphane 

yapılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 
OAB 

11 

Rehberlik ve araĢtırma merkezlerinin eğitsel değerlendirme ve 

tanılama hizmetleri baĢta olmak üzere, riskli ve öncelikli alanlar 

tespit edilerek bütün süreçlerinin hizmet kalitesi artırılacaktır.  

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

REHBER 

ÖĞRETMEN 
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12 

Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve 

çalıĢanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. 

Okullarımızın bu konulara iliĢkin değerlendirmelere (Beyaz Bayrak 

vb.) katılmaları desteklenecektir. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

REHBER 

ÖĞRETMEN 

13 
Okulumuza satranç odası ve öğrencilere yönelik masa tenisi oyun 

alanları yapılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 
OAB 

14 

Sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeĢidi ve 

öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, 

gerçekleĢtirilecek faaliyetlerin takip edilebilmesine imkân 

sağlayacak bir izleme sistemi geliĢtirilecektir. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 
OAB 

15 
Daha çok öğrencinin yararlanması için spor malzemelerinin sayısı 

artırılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI OAB 

16 

Okuma kültürünün erken yaĢlardan baĢlayarak yaygınlaĢtırılması 

amacıyla yayınlar çıkarılacak, kitap sayısı artırılacak, yayın arĢivi 

elektronik ortama aktarılacak ve izleme çalıĢmaları yapılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

OGYE EKĠP 

ÜYELERĠ/K

ALĠTE 

KURULU 

17 

Özel yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını 

karĢılayacak öğretim programlarının geliĢtirilmesi için ilgili birim 

ve paydaĢlarla iĢ birliği yapılacak. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 
REHBER 

ÖĞRETMEN 

18 

Ġlgili paydaĢlarla iĢ birliğinde engelli bireylerin eğitim ve öğretim 

ihtiyaçlarını karĢılayacak öğretim programlarının geliĢtirilmesi ve 

güncellenmesi çalıĢmaları yapılacaktır. Engelli bireylerin eğitim ve 

öğretim süreçleri konusunda aile, öğretmen, yönetici eğitimler 

yapılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 
REHBER 

ÖĞRETMEN 
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 19 

Hizmet içi eğitim planlamaları, çalıĢanların talepleri, , denetim raporları 

ve tespit edilen sorun alanları dikkate alınarak yapılacaktır.  

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

OGYE EKĠP 

ÜYELERĠ/KAL

ĠTE KURULU 

20 
Talep eden her çalıĢanın hizmet içi eğitimlere adil koĢullarda 

ulaĢabilmesi sağlanacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 
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21 
Hizmet içi eğitimlerin, alanında uzman eğitim görevlilerince 

verilmesini sağlamak için ilgili kuruluĢlar, kamu kurumları ve özel 

sektörle iĢ  birliği yapılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

OGYE EKĠP 

ÜYELERĠ/KAL

ĠTE KURULU 

22 

Hizmet içi eğitimler sonunda eğitim içeriğine iliĢkin belirlenen 

kazanımların ölçülmesi ve sertifikalandırılması ile hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinin etkinliğinin analiz edilmesine yönelik izleme 

değerlendirmelerin arĢivlenmesi sağlanacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

OGYE EKĠP 

ÜYELERĠ/KAL

ĠTE KURULU 

23 
ÇalıĢanların görevlendirilmesinde, aldığı eğitim, sahip olduğu geçerli 

sertifikalar ve yabancı dil becerisi gibi yeterlilikler dikkate alınacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 
OGYE EKĠP 

ÜYELERĠ/K

ALĠTE 

KURULU 

24 
ÇalıĢanların bilgi birikimini artırmak ve tecrübe paylaĢımını sağlamak 

amacıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlarla ortak faaliyetler 

yapılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

OGYE EKĠP 

ÜYELERĠ/K

ALĠTE 

KURULU 

25 
Okul ve kurumların temizlik, güvenlik ve sekretarya gibi alanlardaki 

destek personeli ihtiyacının giderilmesine yönelik çalıĢmalar 

yapılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI MÜDÜR 

YARDIMCISI 

26 
Okulumuz çalıĢanlarının motivasyonunu ve iĢ doyumunu artırmaya 

yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 

OGYE EKĠP 

ÜYELERĠ/K

ALĠTE 

KURULU 

27 
Okulumuz personelinin iĢ güvenliği eğitimini tamamlamaları 

sağlanacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 
REHBER 

ÖĞRETMEN 

28 
Engelli çalıĢanlara bilgi, beceri ve engel durumlarına uygun görevler 

verilmesi sağlanacaktır. 

MÜDÜR 

YARDIMCISI 
REHBER 

ÖĞRETMEN 
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OGYE/KALİTE KURULU 

 (STRATEJİK PLAN EKİBİ) İMZA SİRKÜSÜ 

SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ İMZA 

1  SALĠH ÖNDEġ OKUL MÜDÜRÜ  

2  Nilgün KARANAZ MÜDÜR YARDIMCISI  

3  AYġE ERSOY ÖĞRETMEN  

4  HÜSEYĠN AKCA ÖĞRETMEN  

5  BURHAN ARĠ 
ÖĞRETMEN  

6  ĠBRAHĠM DENĠZ 
ÖĞRETMEN  

7  A. ÇETĠN DEMĠR 
ÖĞRETMEN  


	RANGE!A1:I27

