
 

iv 
 

 

 

ARSİN 

YEŞİLYALI İBNİ SİNA İLK VE ORTAOKULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2019 STRATEJİK PLANI 

ARSİN 2015 

 



 

v 
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SUNUŞ 

 

Kurumların kendilerini 

sürekli olarak yeni 

ihtiyaçlara uygun bir 

şekilde geliştirebilmeleri ve 

sürekli değişen ve gelişen 

toplumlara ayak 

uydurmaları veya öncülük 

edebilmeleri onların 

stratejilerini belirlemede 

gösterecekleri başarıyla 

doğru orantılıdır. 

Toplumların sürekli olarak gelişmelerine ve değişmelerine ayak uydurabilmek ve hatta 

gerektiğinde yön vermek durumunda kalan kurumların kendi misyon ve vizyonlarına uygun 

stratejik planlamaya gitmelerini zorunlu kılmaktadır.  

Eğitim-öğretim kurumların ise yeni nesilleri yetiştirmesi ve dolayısıyla geleceğe yön 

veren bir görev üstlenmesi bakımından bu planlamayı çok ciddi bir şekilde yapmasını 

gerektirmektedir. 

Bizler Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlköğretim Okulu olarak üstlendiğimiz bu sorumluluğu 

en iyi şekilde yerine getirebilmek adına önümüzdeki dört yıl için bir strateji planlamaya gittik. 

Amacımız öğrencilerin en iyi şekilde yetiştirebilmek, maziden devraldığımız kültür kodlarımızla 

günümüz dünyasının eleştirel düşünce doğrultusunda çağdaş, demokratik, pozitif düşünen ve 

milletini seven inançlı bireyler yetiştirmektir. 

 Okulumuzun bu dört yıllık stratejik planının hazırlanmasında emeği geçen tüm idareci 

arkadaşlara, öğretmen ve diğer personele teşekkür ediyor planlamanın yetiştireceğimiz yeni 

nesiller için hayırlı ve verimli olmasını diliyorum. 

 

 

             Aziz YILDIZ 

Okul Müdürü 
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GİRİŞ 

  

 

Bu planın hazırlanmasını temel kaynağı olan 5018 sayılı Kanunun 9. maddesi şöyledir; 

 

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel 

ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve 

ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler 

doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı 

yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve 

kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik 

planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. 

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.” 

Bu ilkeleri temel alarak hazırladığımız okulumuza ait 2015-2019 stratejik planı; tüm 

paydaşlar ile birlikte gerekli çalışmaları hemen başlatarak hedeflenen amaçlara ulaşmak çabası 

içerisindeyiz. 

Okulumuz stratejik planının hazırlanmasında emeği geçen ve önümüzdeki yıllarda da bu 

çalışmayı paylaşacak ve katkı sağlayacak bütün öğretmen, idareci ve personel, öğrenci, 

velilerimize; yani tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, tüm paydaşlarımızın planlama aşamasında 

olduğu gibi uygulama aşamasında da aktif katılım ve desteklerini bekleriz. Saygılarımızla. 

 

 

 

 

Stratejik Planlama Ekibi 
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TANIMLAR 

Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder. 

Eğitim arama motoru: Sadece eğitim kategorisindeki sonuçların görüntülendiği ve kategori dışı 

ve sakıncalı içeriklerin filtrelendiğini internet arama motoru. 

Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin (Eurostat) 

yayınladığı ve hane halkı araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki kişilerden en fazla ortaokul 

mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı 

olarak ifade edilen göstergedir. 

Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli 

biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar ile 

alanlara özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır.  

Önceki öğrenmelerin tanınması: Bireyin eğitim, iş veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla 

hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleştirdikleri öğrenme için yeterlilik belgesine sahibi 

olmalarına imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme çerçevesinde 

elde edilen belgelendirilmemiş öğrenme kazanımlarının belirli bir standart çerçevesinde 

tanınması sürecidir. 

Örgün eğitim dışına çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine 

bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.  

Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış 

programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, 

ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): Çeşitli nedenlerle, bireysel 

özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık 

gösteren bireyi ifade eder. 

Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar (dezavantajlı gruplar): Diğer gruplara göre 

eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, 

engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder. 

Özel yetenekli bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel 

akademik alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder. 

Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı 

programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan 

ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, 

mesleki ve teknik öğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder. 
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GİRİŞ 

 Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda performans yönetimine 

dayalı kamu yönetimi anlayışı kapsamında kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, 

kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, siyasi ve yönetsel hesap verme 

mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar ülkemizde hız 

kazanmıştır. 

 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerine kalkınma planları, 

ulusal programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin 

misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirleme, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçme ve bu süreçlerin 

izlenip değerlendirilmesi amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama zorunluluğu 

getirmiştir.  

 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

ekinde yer alan kamu idarelerinde stratejik planlamaya geçiş takvimine göre Okulumuz ilk 

stratejik planı 2010-2014 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmış ve uygulanmıştır.  

 Okulumuz 2015-2019 Stratejik Planı, yasal düzenlemeler ve üst politika belgeleri ışığında 

hazırlanmıştır. Plan çalışmaları kapsamında, Okulumuz birimleri ve ilgili paydaşların katılımıyla 

eğitim ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve gelişim alanları belirlenmiştir. Belirlenen sorun ve 

gelişim alanlarına istinaden stratejik plan temel mimarisi oluşturulmuştur. Bu mimari 

doğrultusunda “Eğitim ve Öğretime Erişim”, “Eğitim ve Öğretimde Kalite” ile “Kurumsal 

Kapasite” olmak üzere üç ana tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar altında beş yıllık stratejik 

amaçlar ve hedefler ile bu amaç ve hedefleri gerçekleştirecek tedbirler belirlenmiştir.  

 Planda yer alan stratejik hedef ve amaçların gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi 

için stratejik plan izleme ve değerlendirme modeli oluşturulmuştur.
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I.BÖLÜM 

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

 Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu Stratejik Planının hazırlanmasında İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planını temel alınmış ve aşağıdaki model benimsenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durum Analizi 

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 Tedbirlerin Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

Nihai Stratejik Plan  

Performans Programı 

Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

İzleme ve Değerlendirme 

Faaliyet Raporu 



 
 

 
14 

 

Şekil 1: Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu Stratejik Planlama Modeli 

 

A. Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci: 

Tüm çalışanların seferber edildiği ve tüm paydaşların beklentilerinin dengelendiği, 

kurumumuz misyonu ve vizyonuna yönelik etkinliklere temel oluşturacak Stratejik Planımızın 

hazırlık sürecinde çalışmalar; Bakanlığımız Strateji Geliştirme Şubesinin yayınlamış olduğu 

2013/26 sayılı Genelge ile Kalkınma Bakanlığı’nın Stratejik Planlama Kılavuzu ana çerçevesinde 

yürütülmüştür. 

İlgili genelge ve Bakanlığımız Stratejik Plan Takvimi doğrultusunda Arsin Yeşilyalı İbni 

Sina İlk ve Ortaokulunda öncelikle “Stratejik Plan Üst Kurulu” oluşturulmuştur. Daha sonra, 

Stratejik Planlama çalışmalarının doğrudan yürütülmesi ve Üst Kurul’a belirli dönemlerde rapor 

sunmak, Üst Kurul’un önerileri doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmek üzere “Yeşilyalı İbni 

Sina İlk ve Ortaokulu Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi” oluşturulmuştur. 

YEŞİLYALI İBNİ 
SİNA İLK VE 
ORTAOKULU

2015-2019 
STRATEJİK 

PLÂNI 

DIŞ PAYDAŞ 
ANALİZLERİ

OKUL DURUM 
ANALİZİ

İÇ PAYDAŞ 
ANALİZLERİ

YASAL 
MEVZUAT

LİTERATÜR 
TARAMASI
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Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu Stratejik Plan Koordinasyon Ekibinin hazırlık 

döneminde yaptığı toplantılara, araştırma ve raporlaştırma süreçlerine hâkim, çalışmalara yeterli 

zamanı ayırabilen, farklı uzmanlık alanlarına ve bilgi birikimine sahip personelin katılımının 

sağlanmasına dikkat edilmiştir. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından, Stratejik Planlama için 

gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme çalışmaları amacıyla örgüt içi her türlü yapısal ve 

güdülemeyi sağlayıcı önlemler alınarak yürürlüğe konulmuştur.   

Stratejilerin belirlenmesi aşamasında yöneticilerin, denetçilerin, uygulayıcıların ve diğer 

kilit konumda yer alan yetkililerin kurum adına ortak bir gelecek öngörmeleri,  istenen hedefe nasıl 

başarıyla ulaşacağını belirlemeleri, alternatif eylemlerin ya da stratejilerin maliyetleri, yararları ve 

olası sonuçları tahmin etmeleri beklenmiş, çalışma sonunda en etkili ve verimli stratejiler seçilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Kurumun mevcut durumu ile ulaşmayı hedeflediği durum arasındaki yolu tarif eden, 

kurumun amaç ve hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini 

gerektiren, uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşıyan Stratejik Plan Hazırlama Programı, 

Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu Stratejik Plan Modeli,  Stratejik İş Akış Şeması ve Arsin 

Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı İş Takvimi’ne uygun olarak 

tamamlanmıştır.  

 

Tablo 1: Stratejik Plan Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokul Koordinasyon Ekibi 

Sıra No Adı-Soyadı Görevi 

1 Ali SARI Okul Müd. Yard. 

2 Gökhan MALKOÇ Öğretmen 

3 Hüseyin AYGÜN Öğretmen 

4 Abdulkadir CİN Öğretmen 

6 Fatih AKKUŞ Öğretmen 

7 Osman FİDAN Veli 
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B. Stratejik Plan Modeli 

Geleceği karşılamak yerine onu öngörülen şekilde biçimlendirmek, kendi geleceğine sahip 

olmak hedefiyle başlatılan süreçte, Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu, Yeşilyalı İbni Sina 

İlköğretim okulu2010-2014 Stratejik Planı ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nda 

yer alan modeli esas almıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015-2019 Stratejik Plan Taslağı 

da dikkate alınarak, kurumlara çalışmalarında rehberlik edecek planları, manevraları, modelleri, 

pozisyonları ve perspektifleri geliştirmek, odak noktası, uyum ve ahenk ile amaç yaratmak için 

çalışmalar yapılmıştır. 

Etkili stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye 

yönelik kararlar ve faaliyetler bütünü olarak tanımlanan stratejik yönetim anlayışımızı 

gerçekleştirmeye yönelik planımız, Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu bünyesinde 

oluşturulan Stratejik Plan Ekibi tarafından geniş paydaş katılımı ile beş aşamada hazırlanmıştır:  

-Planlama çalışmalarının sahiplenilmesi 

-Organizasyonun oluşturulması 

-İhtiyaçların tespiti 

-İş planının oluşturulması 

-Hazırlık programının yapılması 

 

II. BÖLÜM 

 

DURUM ANALİZİ 

Kurumumuzda vizyon ve misyonumuz çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflere 

ulaşabilmek için; sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf yönlerimiz ile fırsat ve 

tehditlerimizin saptanması amacıyla mevcut durum analizi yapılmıştır. 
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A.TARİHİ GELİŞİM 

Okulumuz, ilk olarak 1948 yılında Eğitim ve Öğretmen açılmıştır, 1975 yılında 2 

derslikli Okul yapılmış daha sonra 5 derslikli okul yapılmış. Okulumuz 2006 yılına kadar 

hizmet vermiştir. Okulumuz yetersiz olunca 2006 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren şuan ki 

okulumuz hizmete girmiş olup halen burada Eğitim ve Öğretime devam etmektedir. 

Okulumuz bünyesinde 28 derslik, 19 şube, 1 Müdür Odası,1 Müdür Yardımcısı odası, 1 

Araç-gereç odası,1 Laboratuvar, 1 Öğretmenler odası mevcuttur. 

2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 4+4+4 sistemi ile birlikte okulumuz İlk ve 

Ortaokul olarak ikiye ayrılmıştır. 

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

26.07.2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli 

Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Okulumuzun 

görevleri düzenlenmektedir. 

Okul genelindeki yönetsel etkinlikler MEB mevzuatı doğrultusunda Okul yönetimi tarafından 

planlanır. Planlama yapılırken, dağıtılacak olan görev ve sorumluluklarda çalışanların Bu konudaki 

yetkinliği göz önünde bulundurulur. Bu etkinlikleri yürüten çalışanların görev ve sorumluluk 

alanları yönetim tarafından belirlenir. Okul çalışanlarının görev ve sorumluluk alanlarındaki 

performansı yöneticiler tarafından izlenir. Ayrıca tüm çalışanların, belirlenen performansına 

bakılarak verimliliği artırmak için görev bölümü yeniden gözden geçirilir ve görev dağılımında 

değişiklikler gerçekleştirilebilir. 

Okul idaresi tarafından sınıfların yerleşim planı yapılır. Müdür Yardımcısı eylül ayı başında 

öğretmen dağılımını okul ders programında gösterir. Müdür Yardımcısı bu programı imza karşılığı 

zümre öğretmenlerine dağıtır. Ders programları hazırlandıktan ve sınıf öğretmen dağılımları 

yapıldıktan sonra şube, sınıf rehber öğretmeni dağılımını hazırlar. Eğitim-Öğretim dönemi başında 

yapılan Öğretmenler kurul toplantısında zümre başkanları belirlenir. Eğitim – Öğretim 

faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan komisyonlar seçilir. Sosyal kulüpler ve faaliyet 

gösterecek öğretmenler belirlenir. İlk zümre toplantısında yönetmelikler doğrultusunda müfredat 

yıllık planı hazırlanır. Yıllık planlarda okutulacak ders ve konuların genel amaçları, kullanılacak 

araç-gereçler, uygulanacak yöntem ve teknikler, sınav tipleri ve sayıları, Atatürk İlke ve İnkılâpları 

yönergesi doğrultusunda yapılacak çalışmalar belirlenir. Yapılan planlamalarda alınan kararlar 
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bütün Zümre, Öğretmenler Kurulu’nda gözden geçirilerek öz değerlendirme yapılır, aksayan yönler 

için zümrelerde planlar doğrultusunda gerekli önlemler alınır. Öğrencinin başarısı yazılı, 

performans, ödev, proje uygulamaları, derslerin özelliklerine göre değerlendirilir. 

Devam- devamsızlık/ sınıf geçme defterlerinin düzenlenmesi, karneler-ödüller, öğrencilerin 

sınıflara dağılımı ve alan seçimleri, kayıt, mezuniyet işlemleri gibi öğrenci işlerini kapsar. Müdür 

yardımcıları tarafından yürütülür. Rehberlik hizmetleri rehberlik yönetmeliği doğrultusunda 

yürütülür. Bu yönetmeliğin amacı rehberlik araştırma merkeziyle okul rehberlik hizmetlerinin 

kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. Bu doğrultuda eğitim öğretim yılının başında 

yapılan öğretmenler kurulunda rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu üyeleri seçilir. Bu 

çalışmaların amacı bireyin kendini tanıması, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini kendine en 

uygun düzeyde geliştirmesi, çevresiyle sağlıklı bir iletişim kurması ve böylece kendini 

geliştirmesidir. Varsa sorunlu öğrenciler ve velilerle birebir görüşmeler yapılır. 

MEB İlköğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’ne göre okul ortamı içinde ve 

okulun paydaşları arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar çerçevesinde oluşturulmuş kurullardır. 

Kurulların amacı iyi bir okul ortamı ve öğrenci olumsuz davranışlarının düzeltilmesi ile ilgili 

okulumuzdaki yaklaşımların oluşturulması, öğrenci-öğretmen, öğrenci çalışanlar arasındaki 

ilişkilerde, öğrenci davranışlarını yönetmede göz önünde bulundurulması gerekli kuralları saptama, 

eğitimin ve öğretimin sağlıklı yürümesi ve olumlu sonuç alınması için gerekli çalışmaları yapar. 

MEB mevzuatı, okul yönetimi tarafından planlanır ve yürütülür. Fiziksel tesisler, ödemeler, 

servis hizmetleri, yemek alt süreçlerini içerir. Okul müdürü, sorumlu müdür yardımcısı süreç 

sorumlularıdır. 

Temizlik, Güvenlik ve bakım- onarım hizmetlerinde koordinasyon kolaylığı ve denetlene 

bilirliği sağlamak için Okul Aile Birliği Yönetim Kurulunun sorumluğunda yürütülmektedir. 

C.FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER 

2015-2019 stratejik plan hazırlık sürecinde Okulumuzun faaliyet alanları ve hizmetlerinin 

belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda birimlerinin yasal yükümlülükleri, 

standart dosya planı ve kamu hizmet envanteri incelenerek Okulumuzun hizmetleri tespit 

edilmiş ve on dört faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır. 
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Tablo 2: Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler 

 

Faaliyet Alanı-1:      Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.1.   Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler 

Sunulan Hizmet 1.1.1. Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, 

Sunulan Hizmet 1.1.2. 
Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, ders 

kitaplarının, öğretim materyallerinin ve eğitim araç-gereçlerinin etkin kullanımlarını sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.1.3. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.1.4. Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet 1.1.5. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.1.6. Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, 

Sunulan Hizmet 1.1.7. Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 

Sunulan Hizmet 1.1.8. Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 

Sunulan Hizmet 1.1.9. Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, 

Sunulan Hizmet 1.1.10. Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 1.1.11. Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak, 

Sunulan Hizmet 1.1.12. Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. 

 

 

 

 

Faaliyet Alanı-1:      Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.2. Eğitim kurumlarına yönelik görevler 

Sunulan Hizmet 1.2.1. Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, 

Sunulan Hizmet 1.2.2. Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 1.2.3. Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek, 

Sunulan Hizmet 1.2.4. Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.2.5. Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.2.6. Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.2.7. Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek Stratejiler almak, 

Sunulan Hizmet 1.2.8. Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak, 

Sunulan Hizmet 1.2.9. Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak 
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Faaliyet Alanı-1:      Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.3. Öğrencilere yönelik görevler 

Sunulan Hizmet 1.3.1. Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, 

Sunulan /Hizmet 1.3.2. 
Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, 

yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak, 

Sunulan Hizmet 1.3.3. 
Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve 

işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.3.4. Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 1.3.5. 
Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve 

işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 1.3.6. Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

Sunulan Hizmet 1.3.7. Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak Stratejileri almak, 

Sunulan Hizmet 1.3.8. Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 1.3.9. Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

Sunulan Hizmet 1.3.10. Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak 

 

 

Faaliyet Alanı-1:  Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.4. İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler 

Sunulan Hizmet 1.4.1. Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek 

Sunulan Hizmet 1.4.2. Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 

Sunulan Hizmet 1.4.3. Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, 

Sunulan Hizmet 1.4.4. Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek 

 

Faaliyet Alanı-2 Temel Eğitim Hizmetleri 

Faaliyet Alanı-2.1 Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet 2.1.1. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet 2.1.2. İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek. 

 

Faaliyet Alanı-3 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Faaliyet Alanı-3.1. Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet 3.1.1. Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak, 

Sunulan Hizmet 3.1.2. 
Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı 

çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet 3.1.3. Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 
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Sunulan Hizmet 3.1.4. Bilim sanat merkezleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 3.1.5. Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak, 

Sunulan Hizmet 3.1.6. Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet 3.1.7. Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak. 

Sunulan Hizmet 3.1.8. Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak, 

Sunulan Hizmet 3.1.9. Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak. 

Sunulan Hizmet 3.1.10. Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak. 

 

Faaliyet Alanı-4 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri 

Sunulan Hizmet 4.1. Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 4.2. Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak, 

Sunulan Hizmet 4.3. Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 4.4. Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 

Sunulan Hizmet 4.5. 
Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı 

uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek, 

Sunulan Hizmet 4.6. 
Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen 

proje iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 4.7. 
Proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine 

dönüşümünü sağlamak, 

Sunulan Hizmet 4.8. Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 4.9. Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 4.10. Bilişime ilişkin İlçe Milli Eğitim ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 

Faaliyet Alanı-5 Strateji Geliştirme Hizmetleri 

Sunulan Hizmet 5.1. Okul düzeyinde iş takvimini hazırlamak, 

Sunulan Hizmet 5.2. Okul stratejik planını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet 5.3. MEB’ ın eğitim programları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek. 

Sunulan Hizmet 5.4. Faaliyetlerin stratejik plana uygunluğunu sağlamak, 

Sunulan Hizmet.5.5. Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet 5.6. Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

Sunulan Hizmet 5.7 Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 5.8. Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek, 

Sunulan Hizmet 5.9. 
Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin 

uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak, 
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Sunulan Hizmet 5.10. 

İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin 

geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar 

süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma 

geliştirme faaliyetleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 5.11. Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 5.12. Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, 

Sunulan Hizmet 5.13. Eğitim kurumumuzun proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak, 

 

Faaliyet Alanı-6 Hukuk Hizmetleri 

Sunulan Hizmet 6.1. Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 6.2. Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak, 

Sunulan Hizmet 6.3. Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 6.4. 
İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak, idari ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 6.5. Mevzuatı takip etmek, mevzuatın uygulanmasını gözetmek, 

Sunulan Hizmet 6.6. Mevzuat ve hukuki konularda personeli bilgilendirmek 

 

Faaliyet Alanı-7 İnsan Kaynakları Hizmetleri 

Sunulan Hizmet.7,1 Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet.7,2 Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet.7,3 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet7,4 Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

Sunulan Hizmet.7.5 Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak, 

Sunulan Hizmet 7,6 Öğretmen yeterliliği  düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimlere katılımı sağlamak 

Sunulan Hizmet 7,7 Öğretmen yeterliliklerine ilişkin İlçe Milli Eğitime geri bildirim ve önerilerde bulunmak, 

Sunulan Hizmet 7,8 Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, 

Sunulan Hizmet 7,9 Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeleri izlemek. 

Sunulan Hizmet 7,10 Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik kurum  düzeyinde etkinlikler düzenlemek, 

Sunulan Hizmet 7,11 
Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği 

ve benzeri iş ve işlemlerini takip etmek, 

Sunulan Hizmet 7,12 Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini takip etmek, 

Sunulan Hizmet 7,13 Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak, 

Sunulan Hizmet 7,14 
25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri 

yürütmek. 
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Faaliyet Alanı-8. Destek Hizmetleri 

Sunulan Hizmet 8.1. Okul içi gazete dergi gibi yayın faaliyetlerini düzenlemek. 

Sunulan Hizmet 8.2. Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını belirlemek, 

Sunulan Hizmet 8.3, “Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi” ni yürütmek, 

Sunulan Hizmet 8.4. Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 8.5. Depo ve arşiv iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 8.6. Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek 

Sunulan Hizmet 8.7. Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek 

Sunulan Hizmet 8.8. Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 8.9. Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

 

D.PAYDAŞ ANALİZİ 

Paydaş analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan 

katılımcılığın sağlanabilmesi için Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu ile iletişim, etkileşim 

içinde bulunan kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak stratejik planın karar vericiler ve 

uygulayıcılar tarafından sahiplenilmesine çalışılmıştır.  

2014-2015 Stratejik Planlama sürecinde katılımcılığa önem veren kurumumuz tüm 

paydaşların görüş, talep, öneri ve desteklerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesini 

hedeflemiştir. Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere 

ilişkin memnuniyetlerin saptanması konularında başta iç paydaşlar olmak üzere kamu kurumları, 

işverenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan dış paydaşların büyük 

bölümünün stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıştır.  

Kurumun dışarıdan algılanması ve kuruma ilişkin beklentiler, kuruma ilişkin durum tespiti, 

kurumsal işbirliği ve eşgüdüm, GZFT, önerilerin tespiti vb. gerçekleştirmeye yönelik olarak İlçe 

Stratejik Planlama Ekibi ve ilçemizde bulunan okul ve kurum yöneticileri ile toplantılar 

düzenlenmiş ve katılımcıların paylaşımları sonucunda kurumumuzun paydaşlarla ilişkilerinin 

seviyesi ve önceliklerin tespit edilmesine çalışılmıştır.  

Paydaş katılımcılığının sağlanmasında önemli araçlarından biri anket çalışmalarıdır. Bu 

nedenle, paydaş toplantılarının yanı sıra, paydaşların tümünü temsil etme kabiliyetine sahip bir 

bölümünün incelenerek, paydaşların tümüyle ilgili çıkarımlar yapmak için paydaş anketleri 

kullanılmıştır. Bu anketlerle bilgi, görüş ve beklentileri belirlenmek istenen paydaş kitlesine ilişkin 

sistematik bir şekilde veri toplanması amaçlanmıştır. 
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E.KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

A. Kurum İçi Analiz 

Okulumuzun teşkilat yapısı ve birimlerin görevleri 14.9.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete 

’de yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmektedir. Buna göre Arsin Yeşilyalı İbni Sina 

İlk ve Ortaokulu oluşmaktadır.  

Organizasyon Yapısı:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUL 
MÜDÜRÜ

MÜDÜR 
YARDIMCISI

Komisyonlar

Satın Alma 
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Teslim  Alma 
Komisyonu

ÖĞRETMENLER

Zümre 
Öğretmenleri

Şube/Rehber 
Öğretmenleri

Sınıf  
Öğretmenleri

Branş  
Öğretmenleri

Kurullar

Öğretmenler 
Kurulu

Öğrenci 
Davranışlarını 
Değerlendirme 

Kurulu

Rehberlik 
Hizmetleri 

Danışma Kurulu

Yazı İnceleme 
Kurulu

Okul Seçim 
Kurulu

Sosyal Ekinlikler 
Kurulu

Stratejik Plan 
Koordinasyon 

Ekibi

Okul Aile 
Birliği
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Şekil 3: Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu Teşkilat Şeması 

Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu görev tanımında yer alan faaliyetleri sürdürürken 

paylaşımda bulunduğu 2 türde iç paydaş 1 türde dış paydaş belirlemiştir. Hazırlanan anketlerin 

paydaşlara nasıl uygulanacağı, stratejik plan ekibi olarak önceden belirenmiş ve plana uygun olarak 

uygulanmıştır. Uygulama esnasında görüşlerinin 2015-2019 Stratejik Planında ne derece önemli 

olduğu paydaşlara belirtilmiştir. 

Anketlerin veri tabanında toplanması işlemi tamamlandıktan sonra, veriler bilgisayar 

ortamında Microsoft Excel programı yardımı ile analiz edilmiştir. İç ve dış paydaş analiz 

sonuçlarına göre paydaşlarımızın Okulumuzun nasıl gördüğü değerlendirilmiş, yapılan analiz güçlü 

ve zayıf yönlerimizin belirlenmesinde katkı sağlamıştır. 

Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu 32 eğitim –öğretim hizmetlerinde, diğer alanlarda 1 

olmak üzere toplam kadrolu 33 personeli ile hizmet vermektedir. 

Tablo 3:Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu İnsan Kaynakları(2014) 

YEŞİLYALI İBNİ SİNA İLK/ORTA OKULU PERSONEL DURUMU 

Görev Unvanı Asil Vekil Toplam 

Okul  Müdürü 1 - 1 

Müdür Yardımcısı 2  2 

Branş Öğretmeni 13  13 

Sınıf Öğretmeni 12  12 

Ana sınıfı 2  2 

Kaloriferci 0  0 

Hizmetli 1  1 

Toplam 31  31 

Genel Toplam 31 

Tablo 4: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Öğrenim Durumu Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 

Sayı Oran 

Doktora   

Yüksek Lisans (Tezli)   

Yüksek Lisans (Tezsiz) 2 6 

Lisans 24 79 

Ön Lisans 4 13 

İlkokul 1 3 

Genel Toplam 31 100 
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Teknolojik Kaynaklar 

 

  Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinin, tüm paydaşlarına daha hızlı ve etkili şekilde 

sunulması için, güncel teknolojik araçlar etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu kapsamda 

modüler bir yapıda kurgulanmış olan Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) ile 

kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin büyük bölümü yürütülmektedir. Aynı zamanda sistemde 

personel ve öğrencilerin bilgileri bulunmaktadır.  

 

  MEBBİS aracılığıyla Devlet Kurumları, MEİS, e-Burs, TEFBİS, Kitap Seçim, Sınav, 

Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları, Özlük, e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, gibi 

modüllere ulaşılarak çalışmalar yürütülmektedir.  

 

  Okulumuzda projeksiyon, bilgisayar, ses sistemi, dizüstü bilgisayar, çok fonksiyonlu 

fotokopi makinesi, yazıcı, çok fonksiyonlu yazıcı, tarayıcı, faks makinesi bulunmaktadır. İş ve 

işlemleri yürütmekte bu cihazları kullanılmaktadır.  

KURUM DIŞI ANALİZ 

İnsanlık, tarihinin en keskin dönemeçlerinden birini çok hızlı bir biçimde geçmektedir. 

Değişimin kendisinin ötesinde hızı bile toplumsal, siyasal ve kültürel depremler yaratmaktadır. Tüm 

bu gelişmeler sonrasında değişimin yönünü ve doğasını kavramış, hazırlıklı toplumların ayakta 

kalabileceği bir dünya ortaya çıkmaktadır.  

Ülkemizde eğitim teknolojilerinden hedef ve pratiklere kadar pek çok olgu, küresel bir 

algıyla yeniden tasarlanmaya başlanmıştır. Küreselleşme ve bilgi toplumunun dinamik oluşumlar 

olduğu dikkate alındığında eğitim, eğitimli insan, öğrenme, okul, okul yöneticisi, öğretmen ve 

öğrenci gibi kavramların yeniden tartışılması gerekmektedir. 

Kurumumuz, PEST Analizi ile sosyal, politik, ekonomik ve kültürel değişim alanlarını 

incelemekten çok, küreselleşme ve onun yansımalı bir süreci olarak öne çıkan bilgi toplumu ve 

eğitimdeki değişim konularını analiz etmek, bu alanda ortaya çıkan yeni eğilimleri takip ederek 

büyük resmi görmeyi hedeflemektir.  

https://mebbis.meb.gov.tr/
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Mali Kaynaklar 

 

 Eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını merkezî yönetim bütçesinden ayrılan pay,  

ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanan hibe, kredi ve burslar, gerçek ve tüzel 

kişilerin bağışları ve okul-aile birliği gelirleri oluşturmaktadır.  

Aşağıdaki tabloda Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu’ nun Okul aile birliği tarafından 

yapılan bağışlar verilmiştir. 

 

Tablo 5: Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu Ortalama Geliri 

Yıllar Yeşil Yalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Geliri (TL) 

2010 9.000 

2011 9.000 

2012 9.500 

2013 9.500 

2014 10.000 

2015 10.500 

Üst Politika Belgeleri 

Üst politika belgelerinde Bakanlığımız görev alanına giren konular ayrıntılı olarak taranmış 

ve bu belgelerde yer alan politikalar dikkate alınmıştır. Stratejik plan çalışmaları kapsamında 

taranmış olan politika belgeleri aşağıda verilmiştir. 

- Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 

- Arsin Kaymakamlığı Stratejik Planı 

- Arsin Belediyesi Stratejik Planı 

- Arsin İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı 
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GÜÇLÜ TARAFLAR, ZAYIF TARAFLAR, FIRSATLAR VE TEHDİTLER 

Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu çalışanları ile yapılan toplantılar ve iç ve dış paydaş 

analizleri, Stratejik Plan Üst Kurulu toplantıları ve Okulumuzun mevcut durumunun analiz 

edilmesiyle güçlü ve zayıf taraflar ile fırsat ve tehditler belirlenmiştir.  

Tablo 6: Güçlü Taraflar, Zayıf Taraflar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) 

 

 

Güçlü Taraflar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite  Kurumsal Kapasite 

1.Okulumuzdaki öğrencilerde 

devamsızlık sorunu 

yaşanmaması. 

1. Öğretmenlerin öğrencileriyle 

iletişimi ve ilginin iyi olması.. 

 

2. Öğretmenlere iletilen 

sorunların çözümünde 

öğretmenlerin gayretli olması 

 

3. Personel arasındaki etkili 

iletişim  

1. Kurumumuza teknolojik alt 
yapının yeterli düzeyde olması. 

 

2.Okulumuzda kütüphanenin 
Bulunması 

 

3.Okulumuzda Öğretmen ve 

öğrencilerimizin kendilerini güvende 

hissetmeleri.  

4. Öğrencilerin derslerinde kaynak 

ve araç gereç sıkıntısı yaşamamaları 

 

5.Öğretmenlerimizin sınav sonuçlarının 

değerlendirmesinde (sözlü, yazılı 

sınav),öğrencilerimizin tarafsız 

davrandığı düşünmesi.  

Zayıf Taraflar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Bazı sınıflarda öğrenci sayısının 
az olmasının rekabet duygusunu 
azaltması. 
 

2. Öğrencilerin etkinliklerde hata 

yapmaktan korkması 

 

 

1. Kitap okuma alışkanlığının 

istenilen seviyeye ulaşmaması. 

 

2.Okulumuzda rehberlik 

hizmetlerinin yeterli düzeyde 

olmaması. 

 

3. Öğrencilerin seçme 

sınavlarında yeteri başarıyı 

gösterememeleri. 

 

4. Okulun yöneticiler, iyi 

performans gösteren 

personeli/ekibi, öğretmenler 

kurulu toplantılarında, 

törenlerde vb. duyurmaması ve 

takdir etmemesi. 
 

1. Öğrencilerimizin ve 
öğretmenlerimizin sosyal, sportif ve 

kültürel faaliyetlerin(sinema, 

tiyatro, müze vb. yerlere gezi 

gözlem olanağı) yetersiz olması. 

 
2. Okul aile birliğine yeterli finansal 

desteğin olmaması. 

 

3. Okulumuzda yapılan temizlik 
faaliyetlerinin hijyen koşullarını tam 

sağlayamaması. 
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FIRSATLAR 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
1.  Okul çevresinde öğrencileri 
tehdit edecek unsurların (yoğun 
trafik, internet  kafe,  seyyar 
satıcı)olmayışı. 
 
2.  Okulun bulunduğu çevrenin 

sürekli gelişim göstermesi ve 

büyümesi 

 
3. Okulun merkezi bir yerde 

ve ulaşımın kolay olması. 
 

1. Sınıflarda öğrenci sayısının 
az oluşunun öğrenci öğretmen 

iletişimini kolaylaştırması. 

 

2. Bazı velilerimizin okul 

ihtiyaçlarına duyarlı 

olması.(yazıcı ve projeksiyon 

vb.) 

1. Çeşitli kamu kurumlarının 
okulumuz ihtiyaçlarını karşılamaya 

yönelik imkânlar sunması 

 
2.İŞ-KUR’ un okulumuz  yardımcı 

personel ihtiyacına yönelik 

çalışmalarının olması. 

 

3. Bölgede organize sanayi 

bölgesinin bulunması ile 

okulumuza maddi destek 

sağlamada yardımcı olması 

 

4. FATİH projesinin hayata 

geçirilmesiyle akıllı tahta ve tablet 

kullanılması ile teknolojinin eğitimi 

kolaylaştırması. 

 

TEHDİTLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
1. Taşımalı eğitimde olumsuz 
iklim koşullarından dolayı 

öğrencilerin okula 

gelememesi nedeniyle ders 
işlenememesi 

 

2. Okulun bulunduğu bölgenin 

sosyal ve ekonomik düzeyi. 

3.Okul Çevresinin sürekli göç 

alması ile farklı kültüre sahip 

öğrencilerin olması. 

1. Ders dışı faaliyetler için 
merkeze ulaşımın yeterli 

olmaması. 

 
2. Teknolojinin çok hızlı eskimesi 
 

3.Öğretim programları ve 

uygulamaları çok sık değişime 

uğraması. 

 

2. Okulda rehber öğretmen 

olmamasından dolayı öğrencilere 
yönelik yapılan rehberlik ve 

psikolojik danışmanlık hizmetlerinin 

yeterli olmaması 

 

3. Her branştan öğretmene sahip 

olunmaması. 

 

5 Okul öncesi sınıfına ait çalışma 

alanlarının kısıtlı olması. 

 

6. Okul ve çevresinde Sosyal faaliyet 

yapabilecek alanların olmaması. 

 
7.Okul aile birliklerine dönük bütçe 
desteğinin olmaması. 
 
8.İlk ve Ortaokulun aynı binada 

olmasından dolayı mekanın ikiye 

ayrılması ve bahçenin beraber 

kullanılması 
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Okulumuz 2015-2019 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında iç ve dış paydaşlarımızla 

yaptığımız çalışmalar sonrasında elde ettiğimiz GZFT verilerine göre kurumumuzun güçlü, zayıf 

yönlerini, fırsat ve tehditlerimizi belirledik. Böylece kurumumuzun, stratejik planı için hayati önem 

taşıyan stratejiler için ön hazırlığımız tamamlanmış oldu. Analiz sonrası ortaya çıkan genel kanı: 

Atıfta bulunulan üst politika belgelerinde yer alan hedeflere ulaşmak için fiziki ve beşeri altyapının 

geliştirilmesi ile ilgili güçlü, uygulanabilir, hitap ettiğimiz kitlenin tamamının verimliliğini artıracak 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

 

Okulumuzun 2010-2014 Stratejik Planı GZFT analiziyle karşılaştırıldığında; kurumun 

iç dinamiklerinden kaynaklanan güçlü ve zayıf taraflarında önemli bir değişiklik olmamış, buna 

karşılık fırsat ve tehdit bölümlerinde PEST analizinin de etkisiyle önemli değişiklikler 

gözlenmiştir. Bu değişiklikler genel olarak: Dezavantajlı grupların okula erişiminin artırılması, 

Hayat Boyu Öğrenme kavramının önem kazanması, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal 

açıdan sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve toplumsal refahın sağlanmasına hizmet edilmesidir. 

 

Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu Gelişim ve Sorun Alanları 

Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin gelişim 

ve sorun alanları tespit edilmiştir. Belirlenen gelişim ve sorun alanları üç tema altında 

gruplandırılarak plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. 
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Tablo 7: Gelişim ve Sorun Alanları 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

-Okul öncesi eğitimde 

okullaşma 

-İlköğretimde okullaşma 

-Ortaöğretimde okullaşma 

-İlköğretimde devamsızlık 

-Taşımalı eğitim 

-Temel eğitimden ortaöğretime 

geçiş 

-Özel eğitime ihtiyaç duyan 

bireylerin kendilerine uygun 

eğitime erişimi 

-Eğitim öğretim sürecinde 

sanatsal, sportif ve kültürel 

faaliyetler 

-Okuma kültürü 

-Okul sağlığı ve hijyen 

-Zararlı alışkanlıklar ve 

bağımlılıklar 

-Öğretmenlere yönelik hizmet içi 

eğitimler 

-Öğretmen yeterlilikleri  

-Program geliştirme sürecinde 

katılımcılık 

-Eğitimde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımı 

-Örgün ve yaygın eğitimi 

destekleme ve yetiştirme kursları 

-Temel dersler önceliğinde 

ulusal ve uluslararası sınavlarda 

öğrenci başarı durumu 

-Sınav kaygısı 

-Eğitsel, mesleki ve kişisel 

rehberlik hizmetleri 

 

-İnsan kaynaklarının mesleki 

yetkinliklerinin geliştirilmesi 

-İnsan kaynakları planlaması ve 

istihdamı 

-Çalışma ortamlarının iş motivasyonunu 

sağlayacak biçimde düzenlenmesi 

-Çalışanların ödüllendirilmesi 

-Eğitim, çalışma, konaklama ve sosyal 

hizmet ortamlarının kalitesinin 

artırılması 

-Donatım eksiklerinin giderilmesi 

-Alternatif finansman kaynaklarının 

geliştirilmesi 

-Okul-Aile Birlikleri 

-Kurumsal aidiyet duygusu 

-Stratejik planların uygulanabilirliği 

-Mevcut arşivlerin tasnif edilerek 

kullanılır hale getirilmesi 

-İstatistik ve bilgi temini 

-Bilgiye erişim imkânlarının ve hızının 

artırılması 

-Teknolojik altyapı eksikliklerinin 

giderilmesi 

-Mobil uygulamaların yaygınlaştırılması 

-İş güvenliği ve sivil savunma 

-Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği  

-Kamu Hizmet Standartlarının yeniden 

düzenlenmesi -Bürokrasinin azaltılması 

 

STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 

1.Eğitim ve Öğretime Erişim 

1.1.Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

   1.1.1.Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama 

   1.1.2.Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 

   1.1.3.Yükseköğretime katılım ve tamamlama 

   1.1.4.Hayat boyu öğrenmeye katılım 

   11.5.Özel eğitime erişim ve tamamlama 

   1.1.6.Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi 

   1.1.7.Özel öğretimin payı 

   1.1.8.Yurtdışında ikamet eden vatandaşların eğitim ve öğretime erişimi  

2.Eğitim ve Öğretimde Kalite 

2.1.Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

   2.1.1.Öğrenci 

2.1.1.1.Hazır oluş 
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2.1.1.2.Sağlık 

2.1.1.3.Erken çocukluk eğitimi 

2.1.1.4.Kazanımlar 

   2.1.2.Öğretmen  

   2.1.3.Öğretim programları ve materyalleri 

   2.1.4.Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 

   2.1.5.Program ve türler arası geçişler 

   2.1.6.Rehberlik 

   2.1.7.Ölçme ve değerlendirme 

2.2.Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi  

   2.2.1.Sektörle iş birliği 

   2.2.2.Önceki öğrenmelerin tanınması 

   2.2.3.Hayata ve istihdama hazırlama 

   2.2.4.Mesleki rehberlik 

2.3.Yabancı Dil ve Hareketlilik 

    2.3.1.Yabancı dil yeterliliği 

   2.3.2.Uluslararası hareketlilik 

3.Kurumsal Kapasite 

3.1.Beşeri Alt Yapı  

   3.1.1.İnsan kaynakları planlaması 

   3.1.2.İnsan kaynakları yönetimi 

   3.1.3.İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.2.Fiziki ve Mali Alt Yapı 

   3.2.1.Finansal kaynakların etkin yönetimi 

   3.2.2.Okul bazlı bütçeleme 

   3.2.3.Eğitim tesisleri ve alt yapı 

   3.2.4.Donatım  

3.3.Yönetim ve Organizasyon 

   3.3.1.Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.3.1.1.Bürokrasinin azaltılması 

3.3.1.2.İş analizleri ve iş tanımları 

3.3.1.3.Mevzuatın güncellenmesi 

   3.3.2.İzleme ve değerlendirme 

   3.3.3.Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim   

3.3.3.1.Çoğulculuk  

3.3.3.2.Katılımcılık  

3.3.3.3.Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

    3.3.3.4.Kurumsal iletişim 

3.4. Bilgi Yönetimi 

   3.4.1.Bakanlık hizmetlerinin e-devlet aracılığıyla sunumu 

   3.4.2.Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

   3.4.3.Veri toplama ve analiz 

3.4.4.Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 
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III. BÖLÜM 
 

GELECEĞE YÖNELİM 

A. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER 

MİSYON 

Özgüven sahibi, bilgiyi ve kendini yenileyen, görev ve sorumluluklarının bilincinde, 

çalışkan, hoşgörülü, ahlaklı, sosyal ve aktif, kendisi ve geçmişiyle barışık, ideali olan; insanları, 

doğayı, hayvanları seven; üst öğrenimlere hazır  bireyler yetiştirmektir. 

 

VİZYON 

Bilgi toplumu insanını yetiştiren, yaşanan her türlü değişim ve dönüşüme açık, kendini 

sürekli geliştiren, lider bir kurum olmak. 

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

Tüm çalışanları ile, misyon doğrultusunda ülkemize, ve paydaşlarına karşı olan sorumluluk 

bilinci ile üzerine düşen görevleri yerine getirebilmek için aşağıda verilen temel değerler 

doğrultusunda hizmetlerini sürdürecektir. 

 Üretkenlik 

 Özgünlük 

 Verimlilik 

 Toplam kalite yönetimi anlayışı, kültür, sanat ve çevreye duyarlılık 

 Sosyal Sorumluluk 

 İş Ahlakına Sahiplik  

 İhtiyaç odaklılık 

 Tarafsızlık 

 Adalet 

 Açık ve dürüst iletişim, 

 Çevreye ve bütün canlıların yaşam haklarına duyarlılık 

 Girişimcilik, yaratıcılık, yenilikçilik 

 Katılımcılık 

 Analitik ve bilimsel bakış 

 Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

 İnsan hakları ve evrensel değerlere bağlılık 
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ-1 

Demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların ortaya çıkardığı dezavantajlardan 

etkilenmeksizin, Okulumuzdaki her bireyin eğitime eşit ve adil olarak ulaşabilmesini ve bu eğitimi 

tamamlayabilmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1. 

Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere, Okulumuzda bulunan 

her bireyin eğitim ve öğretimin her türünde ve kademesinde katılım oranlarını artırmak. 

STRATEJİK AMAÇ-2 

Okulumuzda; ruhsal ve fiziksel gelişim süreçleri dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası 

ölçütlerde düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler eşliğinde; akademik bilgi ve iletişim 

teknolojileri alanında ilgi ve yeteneğine göre beceri, tutum ve davranış geliştirebilen, dil becerileri 

yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven sahibi, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı bireylerin 

yetişmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1: Öğrencilerin akademik başarıları ve öğrenme kazanımları dikkate 

alınarak, Okulumuzdaki öğrenciler arasındaki başarı düzeyi farklılıklarını azaltmak ve eğitim 

kalitesini yükseltmek. 

STRATEJİK AMAÇ-3:  

Mevcut personelin tecrübe ve yeterlilikleri dikkate alınarak iş analizleri ve iş tanımları 

dahilinde yapılacak etkin iş bölümü planlamasıyla beşeri ve fiziki yapıyı en verimli şekilde 

kullanarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

Stratejik Hedef 3.1: Okulumuzda görev yapan yöneticilerin ve her kademedeki personelin 

iş tanımları dahilinde mesleki yeterliliğini arttırmak. 
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C. TEMA, AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLER 

TEMA 1- EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI 

 

Eğitime ve Öğretime Erişim: Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve 

demografik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi 

ve bu eğitimi tamamlayabilmesidir. 

STRATEJİK AMAÇ-1: Demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların ortaya 

çıkardığı dezavantajlardan etkilenmeksizin, Okulumuzdaki her bireyin eğitime eşit ve adil olarak 

ulaşabilmesini ve bu eğitimi tamamlayabilmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1: Plan dönemi sonuna kadar Okulumuzda bulunan her bireyin eğitim ve 

öğretimin her türünde ve kademesinde devamsızlık ve sınıf tekrar oranlarını azaltmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: Performans göstergeleri ile konulan hedefin mevcut durumu 

ayrıntılı olarak incelenmiştir. Devamsızlıktan sınıf tekrarı yapan öğrenci bulunmamakla birlikte;12 

yıllık zorunlu eğitimle temel eğitimde okullaşma oranı %99.5 dur.  

 Bireyleri özgür biçimde hareket etmekten alıkoyan engellerin ortadan kaldırılması ve kendi 

kaderlerini tayin etme noktasında bilinçli ve etkin rol oynamalarını sağlamak amacıyla eğitim 

sisteminin içinde kalmaları hedeflenmektedir 

 İnsan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde; kız çocukları ve dezavantajlı gruplar öncelikli 

olmak üzere, örgün ve yaygın eğitim sistemi içerisinde yer alan öğrencilerimizin yeteneklerinin 

keşfedilip harekete geçirilmesi, kendi yaşantıları ve toplumsal refaha katkı sağlamaları amacıyla, 

örgün öğretim ve yaygın eğitimi tamamlama oranlarının artırılması, devamsızlığın, ve sınıf 

tekrarlarının azaltılması hedeflenmektedir. 
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Tablo 8: Devamsızlıktan Kalan ve İlişiği Kesilen Öğrenci Sayıları 

Dönemi Okuldan İlişiği Kesilen Öğrenci Sayısı 

İlkokul Ortaokul 

2011-2012 0 0 

2012-2013 0 0 

2013-2014 0 0 

Tablo 9a:Performans Göstergesi 1.1 

3 

Örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı 
 

% 6,49 

 

% 11,82 0 

4 
Örgün eğitimde okul terki oranı 

İlkokulda terk oranı - - 0  

Ortaokulda terk oranı - - 0  

5 Taşımalı Eğitimden Yararlanan 

Öğrenci Sayısı 

İlkokul-Ortaokul 65 91 100 

 

 

Tablo 9b :Stratejiler 1.1. 

Eğitim ve Öğretime Erişim 

Stratejik Amaç-1 

Stratejik Hedef 1.1. 

Strateji 
Ana Sorumlu 

Birim 

Diğer Sorumlu 

Birimler 
Yasal Dayanak 

1-Diğer kurum/kuruluş, hayırseverler ve 

STK’ ların işbirliği ile eğitime erişimi 

sağlayacak projeler artırılacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

2-Okul yöneticileri ile müftülük, muhtarlar, 

okul aile birliği başkanlarının işbirliğiyle 

okulöncesi eğitim öncelikli olmak üzere, 

erişimin sağlanmasına yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

 

3-Sürekli devamsız öğrencilerin velilerinin 

ekonomik durumları incelenerek gerekli 

görülenler sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma vakfına yönlendirilecektir. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

Performans Göstergeleri 

Eğitim ve Öğretime Erişim 

Hedef 1.1. 

Önceki Yıllar Plan 

Dönemi 

Sonu 
2012-2013 2013-2014 

1 
Okul öncesi eğitimde 

okullaşma oranı  

Net 3-5 yaş   15,48 16,25  25 

Net 4-5 yaş  36,29 39,04  50 

Net 5 yaş ve üzeri  65 80,13  90 

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı (%): Ortalama 39 45.14 60 

2 İlköğretimde okullaşma 

oranı  

İlkokulda net okullaşma oranı (%) 98,11     99,40  100 

Genel ortaokulda net okullaşma oranı(%) 95,71 98,22 100  

Temel Eğitimde net okullaşma oranı (%): Ortalama 96,91 99,50 100  
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4-Okula devamın sağlanması için taşımalı 

eğitime ihtiyaç duyan tüm öğrenciler tespit 

edilecek ve taşımalı eğitim kapsamına 

alınması için çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

5-Müftülük, köy, mahalle muhtarları, okul 

aile birliği başkanları ile işbirliğine gidilerek 

okula devamın artırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

6-Engelli öğrencilerin okula devamsızlık 
sebeplerinin ortadan kaldırılması için 
çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

7-devamsızlık ve sınıf tekrarı bulunan 
öğrenciler tespit edilerek nedenleri 
araştırılarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

8-Velilerin 8383 ve e-okul veli 

bilgilendirme sistemleri hakkında 

bilgilendirilerek, bu sistemlerin kullanım 

oranları artırılacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

9-Arkadaş gruplarının olumsuz etkilerini 

azaltmak için sosyal, sportif ve kültürel 

faaliyetler arttırılacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

 

TEMA 2- EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE 

Kaliteli Eğitim ve Öğretim: Eğitim ve öğretim kurumlarının mevcut imkânlarının en iyi şekilde 

kullanılarak her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve 

davranışın kazandırılmasıdır. 

STRATEJİK AMAÇ-2:Okulumuzda; ruhsal ve fiziksel gelişim süreçleri dikkate alınarak, ulusal 

ölçütlerde düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler eşliğinde; akademik bilgi ve iletişim 

teknolojileri alanında ilgi ve yeteneğine göre beceri, tutum ve davranış geliştirebilen, dil becerileri 

yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven sahibi, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı bireylerin 

yetişmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1:Öğrencilerin akademik başarıları ve öğrenme kazanımları dikkate 

alınarak, Okulumuzda bulunan bireyler arasındaki başarı düzeyi farklılıklarını azaltmak ve eğitim 

kalitesini yükseltmek. 
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Hedefin Mevcut Durumu: Yıl sonu başarı ortalamaları ve ulusal düzeyde yapılan 

sınavlarda sözel dersler de gösterilen başarının sayısal dersler de gösterilen başarıdan daha ileride 

olduğu görülmemektedir.  

Toplumun sosyal ve ekonomik refahının artması, eğitim ve öğretimde kalitenin artmasıyla 

doğru orantılıdır.  Özgüvene sahip ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli 

bir eğitim sisteminin verimli bir şekilde uygulanabilmesi için, bireylerin bedensel, duygusal ve 

zihinsel gelişimleri desteklenerek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyelleri açığa çıkarılmalı 

ve etkin bir şekilde kullanılarak akademik alanda başarılı olmaları sağlanmalıdır. Bu nedenle 

Okulumuzda kaliteli bir eğitim ortamına ulaşmak için bütün bireylerin bedensel, duygusal ve 

zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı 

düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. 

Kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak ve sunulan hizmetin verimli bir şekilde 

uygulanabilirliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim sistemlerinin ulusal alanda 

belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla Okulumuzun, Türkiye genelinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı 

(TEOG), sınavlarındaki başarı durumu değerlendirilmelidir. 

Temel eğitim düzeyinde akademik başarının önemli göstergesi olan TEOG sınavının 2013-

2014 öğretim yılı değerlendirmesinde öğrencilerimizin Türkçe puan ortalaması 68,31; Matematik 

puan ortalaması 48,53;  Fen ve Teknoloji net ortalaması 59,19; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 

puan ortalaması 56,54; Yabancı Dil puan ortalaması 52,84; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi puan 

ortalaması 76,32’dir.  

TEOG Sınavı ilk uygulaması 2013-2014 öğretim yılında yapıldığı için bir önceki yıl ile 

karşılaştırılması yapılamamıştır. Puan oranlarının gelecek yıllarda arttırılması için ders başarılarını 

arttıracak yönde faaliyetlerle(okul kursları, öğretmenlere yönelik geliştirici eğitimler vb.) 

bulunulacaktır. 
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Kaliteli eğitim ve öğretimin önemli göstergelerinden olan sanatsal, bilimsel ve sportif 

alanlarda düzenlenen faaliyetlerin sayısı 2012-2013 eğitim öğretim yılında toplam 4, 2013-2014 

eğitim öğretim yılında 6 olarak belirlenmiştir. 

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılımının 

desteklenmesi eğitimde kaliteyi arttıracak önemli unsurlardan biridir. Öğrencilerimizin bedensel, 

ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel 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.  

Grafik 1: TEOG Ders Bazında Puanlar 

 

Sağlıklı ruhsal ve fiziksel gelişim süreçleri içinde, akademik başarı ve öğrenme kazanımları 

dahilinde, ilgi ve yeteneğine göre beceri, tutum ve davranış geliştirebilen, sportif, sanatsal ve 

kültürel aktiviteleri yaşam biçimi haline getirebilen, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye 

açık, özgüven sahibi, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı bireylerin yetişmesi hedeflenmektedir.  
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Tablo 10a: Performans Göstergesi 2.1. 

Performans Göstergesi 

Kaliteli Eğitim ve Öğretim 

Hedef 2.1. 

Önceki Yıllar 
Plan Dönemi 

Sonu 

1 

Temel 

eğitimden 

ortaöğretime 

geçiş ortak 

sınav puanları 

Ders 

 

Soru 

Sayısı 

2013-2014 

 

2014-2015              

TEOG I 

SP HEDEFİ 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 66,36 76,32 82 

Fen ve Teknoloji 20 62,79 59,19 68 

Matematik 20 42,65 48,53 53 

T.C. İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük 

20 55,58 56,54 60 

Türkçe 20 63,76 68,31 73 

Yabancı Dil 20 32,92 52,84 55 

2 
Düzenlenen sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyet 

sayısı 

2012-2013 2013-2014 SP HEDEFİ 

4 6 10 

Tablo 10b: Stratejiler 2.1. 

Eğitim ve Öğretimde Kalite 

Stratejik Amaç-2 

  Stratejik Hedef 2.1. 

Strateji Koordinatör Birim 
İlişkili Alt 

Birim/Birimler 
Yasal Dayanak 

1-Öğrencilere yönelik sosyal, sportif ve kültürel 

faaliyetler ile yarışmalardaki çeşitliliği nitelik ve 

nicelik yönünden artırıcı çalışmalar yapılacaktır. 
Okul Yönetimi 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

2-Öğretmenlerin öğrencilere birebir 

rehberlik yapacağı bir koçluk sistemi 

oluşturulacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

3-Öğrencilerin akademik başarılarını ve 

öğrenme kazanımlarını artırmaya yönelik 

kurslar açılacak ve katılımın sağlanması 

için çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

4-Okullar bazında kullanılabilecek basit, 

anlaşılır ve uygulanabilir bir ölçme 

değerlendirme takip portalı oluşturulacaktır. 
Okul Yönetimi 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

5-Yerel ve ulusal düzeyde yapılan 

yarışmalar, sınavlar, sosyal, sportif ve 

kültürel etkinliklerdeki başarılar 

ödüllendirilerek öğrencilerin güdülenmesi 

sağlanacaktır.  

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

8-Öğrencilerdeki madde bağımlılığına ve 

teknolojik bağımlılığa karşı mücadele 

çalışmaları artırılacak. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 

İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

9-Örgün ve yaygın eğitim kapsamında; Okul 

yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve velilere öfke 

kontrolü, akran baskısına karşı koyabilme, 

çatışma çözebilme, sınav kaygısı vb. eğitimler 

verilecektir. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 

İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

10-Okul sağlığı ve hijyen konularında 

öğrencilerin, velilerin ve okul personelinin 

bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler 

yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 

İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 
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11-Eğitimde Fırsatları Artırma 

ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) 

Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 

yönetici, öğretmen ve öğrencilerin bilişim 

teknolojileri becerileri geliştirilecektir. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 

İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

12-Merkezi sınav sonuçlarının il, ilçe ve 

okul düzeyinde analizleri yapılacaktır.  Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

13-Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik 

faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer kurumların 

beşeri ve fiziki kaynaklarının kullanılabilmesi 

amacıyla işbirliğine gidilecektir. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

14-Bilinçli internet kullanımı konusunda 

öğrencilere ve ebeveynlere yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

Okul Öncesi Ve 
İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

15-Arkadaş gruplarının olumsuz etkilerini 

azaltmak için sosyal, sportif ve kültürel 

faaliyetler arttırılacaktır. 
Okul Yönetimi 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 
Okul Öncesi Ve İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği 

 

TEMA 3 - KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

Kurumsal Kapasite Geliştirme:  Kurumsallaşmanın geliştirilmesi adına kurumun beşeri, 

fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlama, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirme, 

enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırma süreçlerine bütünsel bir yaklaşımdır. 

STRATEJİK AMAÇ-3: Mevcut personelin tecrübe ve yeterlilikleri dikkate alınarak iş 

analizleri ve iş tanımları dahilinde yapılacak etkin iş bölümü planlamasıyla beşeri ve fiziki yapıyı en 

verimli şekilde kullanarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

Stratejik Hedef 3.1: Okulumuzda görev yapan yöneticilerin ve her kademedeki personelin 

iş tanımları dahilinde mesleki yeterliliğini arttırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu:  Okulumuz personelinin yaş ortalaması oldukça genç ve 

dinamik olduğundan dolayı kendini geliştirmeye ve yeniliklere açık bir kadromuz mevcuttur. 

Okulumuzda;3 idareci,14 sınıf öğretmeni, 13 branş öğretmeni ve 1 yardımcı hizmetler personeli 

bulunmaktadır.  

Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması yoluyla, kurumumuzda görev yapan 

personelin mesleki beceri düzeyinin arttırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Tablo 12a: Performans Göstergesi 3.1

 

Tablo 12b: Stratejiler 3.1 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Stratejik Amaç-3 

Stratejik Hedef 3.1. 

Strateji Ana Birim Diğer Sorumlu Birimler 

1. Okul personelinin katılmış olduğu hizmet içi eğitim 

seminerlerinin tespit edilmesi. 
Okul Yönetimi 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

2.Okul Personelinin ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitim 

konularını belirlemek amacıyla anketlerin uygulanması. 
Okul Yönetimi 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

3.İhtiyaç duyulan hizmet içi eğitim konularıyla ilgili eğitim 

faaliyetlerinin okulumuzda açılması için İlçe MEM ve İl MEM 

ile işbirliğine girişilmesi. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

4.Öğretmenlerin özel günlerinde etkinliklerin düzenlenmesi. Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

5.Eğitim – Öğretim yılı başında öğretmen ders araç gereç 

ihtiyaç listelerinin alınarak okul idaresine sunulması 
Okul Yönetimi 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

6.Okulumuzda lisansüstü eğitim görmüş öğretmen ve personel 

sayısının artırılması için çalışmalar yapılacaktır. 
Okul Yönetimi 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

7. Öğretmenlerimiz için üniversitelerin ve iş dünyasının 

imkânlarından faydalanarak, mahalli düzeyde eğitim 

faaliyetlerine katılması sağlamak 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

8. Okulumuzda, çalışanların motivasyonunu yükseltici 

çalışmalar düzenlenecektir. 
Okul Yönetimi 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

9. Üniversitelerin ve iş dünyasının imkânlarından faydalanarak 

çalışanlara yönelik sosyal kültürel ve sportif etkinlikler 

artırılacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

10. Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenciler ve öğretmenler 

tarafından etkin kullanımını artırmak amacıyla tanıtım 

faaliyetleri gerçekleştirilecek ve EBA’nın etkin kullanımının 

sağlanması için öğretmenlere hizmet içi eğitimler 

düzenlenecektir. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

 Performans Göstergeleri 

Kurumsal Kapasite Geliştirme Hedef 3.1. 

Önceki Yıllar Plan Dönemi 

Sonu 2019 2012-2013 2013-2014 

1. Yüksek lisans yapan personel sayısı - 2 4 

2. Yüksek lisans yapan personel sayısının tüm personel sayısına oranı - % 6,45 13 

3. Doktora yapan personel sayısı - - - 

4. Doktora yapan personel sayısının tüm personel sayısına oranı % - - - 

5. Hizmet içi eğitim gerçekleştirilen alan sayısı - 4 10 

6. Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısı 30 35 40 

7. Her yıl en az bir uzaktan eğitime katılan personel sayısı - - 2 

8. Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısının tüm 

personel sayısına oranı 

  95 

9. Her yıl en az bir uzaktan eğitime katılan personel sayısının tüm 

personel sayısına oranı % 
- - 80 

10. Eğitim öğretim hizmetleri sınıfında ihtiyaç duyulan personel sayısı 3 4 2 

11. Genel idare hizmetleri sınıfında ihtiyaç duyulan personel sayısı - - 1 

12. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 15 11,6 12 

13. Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı % 10 % 7,1 5 
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IV. BÖLÜM 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME  

A. YEŞİLYALI İBNİ SİNA İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANIN 

DEĞERLENDİRMESİ 

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde hayata geçirilen 

stratejik yönetim anlayışı kapsamında yürütülen Arsin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik 

planlama çalışmaları; 2006/55 sayılı Genelge ile 2006 yılı Eylül ayında başlamış ve 2009 yılı 

Aralık ayında Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlköğretim Okulu ’nun ilk stratejik planının kamuoyuna 

açıklanmasıyla tamamlanmıştır. 

 

  Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlköğretim Okulu 2010-2014 Stratejik Planında 1 tema altında 

5 stratejik amaç ve 13 stratejik hedef yer almıştır. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan planda yer 

alan amaç ve hedefler, benzer yöntemle hazırlanan performans programları vasıtasıyla 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  Performans programları, stratejik planda yer alan stratejik 

hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık performans hedefleri ile oluşturulmuştur. Bu hedeflerin 

ve stratejik plan kapsamındaki diğer Müdürlük çalışmalarının gerçekleşme durumları, 

hazırlanan faaliyet raporları aracılığı ile izlenmiş ve değerlendirilmiştir.  

 

  Stratejik planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, Okul personelinin 

görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığı artmıştır. Aynı zamanda uzun dönemli 

planlama anlayışının Okulumuzda benimsenmesi ile kurumsallığın ve sürdürülebilir yönetim 

anlayışının gelişmesine katkı sağlanmıştır. 

 

  Süreç içerisinde karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri, Yeşilyalı İbni Sina İlköğretim 

Okulu stratejik planlamanın nispeten bir zorunluluktan ibaret olarak algılanmasıdır. Bir diğer 

önemli güçlük ise, yönetici kadrolarında yaşanan değişiklikler neticesinde planda yer alan 

stratejik hedeflerin gerçekleşmesine yönelik yürütülen çalışmaların zaman zaman 

duraksamasıdır. İkinci plan hazırlık döneminde bu konularda iyileşme sağlandığı, stratejik 

yönetime ilişkin farkındalık düzeyinin yükseldiği ve üst yönetim katkısının arttığı 

gözlemlenmiştir. 
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  Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlköğretim Okulu2010-2014 Stratejik Planı’nın gerçekleşme 

durumu değerlendirildiğinde aşağıdaki konularda önemli iyileşmelerin sağlandığını 

görülmüştür: 

1. Zorunlu eğitimde okullaşma, 

2. Paydaşların memnuniyet düzeyi, 

3. Fiziki, mali ve teknolojik altyapıda iyileşmeler, 

 

  2010-2014 Stratejik Plan döneminde önemli iyileşme sağlanan alanlara yönelik, ikinci 

plan dönemi için de çalışmaların devam ettirilerek sürdürülebilirliğin sağlanması 

hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerekli hedef ve Stratejiler belirlenerek bunların gerçekleşme 

durumlarını izlemek üzere göstergeler oluşturulmuştur. Bununla birlikte aşağıdaki konularda da 

geliştirilmesi gereken öncelikli alanlar tespit edilmiştir: 

 

1. Okul öncesi eğitimde okullaşma 

2. Öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımları 

3. Yabancı dil yeterliliği 

4. Beşeri altyapı  

5. İzleme ve değerlendirme 

  Bu başlıklarda gerekli iyileşmelerin sağlanması amacıyla paydaşların görüş ve önerileri 

ile durum analizlerinden yola çıkılarak, TOWS matrisi yöntemiyle, stratejiler geliştirilmiştir.  

 

Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlköğretim Okulu 2010-2014 Stratejik Planı Gösterge 

Gerçekleşme Durumu 

  2010-2014 yıllarını kapsayan I. Plan döneminde Bakanlık üzerinde, 652 Sayılı Millî 

Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 6528 

sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar ile teşkilat yapısına yönelik iki büyük ve kapsamlı 

düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu yapısal düzenlemeler ile Bakanlık birimlerine ait iş ve 

işlemler yeniden belirlenmiş, Bakanlık birimleri arasındaki görev dağılımında önemli 

değişiklikler yapılmış, ayrıca Bakanlığın geçmişte yürütmüş olduğu bir takım göstergeler 

kapsamındaki faaliyetler diğer kurumlara devredilmiştir. Bu durum Okulumuza ait 2010-2014 

Stratejik Planının gerçekleşme düzeyini de doğrudan etkilemiştir. 
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  Ayrıca yapısal düzenlemelerin yanında Bakanlıkça okul tür ve çeşitliliğinin azaltılması, 

12 yıllık zorunlu eğitime geçiş, gibi önemli düzenlemeler de I. Plan döneminde hayata 

geçirilmiştir. Bu durum stratejik planda yer alan önemli sayıda stratejinin uygulanmasını 

etkilemiş, dolayısıyla bazı göstergelerin hedeflenenden daha düşük oranda gerçekleşmesine ya 

da görev devrinden kaynaklı gösterge verisine ulaşılamamasına neden olmuştur. Ve bir üst 

öğrenim kurumuna geçişte uygulanan sınav sistemlerinin nitelik ve niceliksel değişikliklerin 

performans kriterlerine yansıtılmaması, bu tür sınavların Türkiye geneli sıralamasının 

açıklanmaması; doğru ve amacına uygun verilere ulaşılmasına engel olmuştur. 

  Tüm bu sebeplerle Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlköğretim Okulu2010-2014 Stratejik 

Planının değerlendirilmesinde kullanılacak performans göstergeleriyle ilgili verilere 

ulaşılmasında güçlük yaşanmıştır. Buna göre, Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlköğretim Okulu 2010-

2014 yılı Stratejik Planında belirlenen 1 tema altında 5 stratejik amaç ve 13 stratejik hedef yer 

almıştır. Belirlenen 36 göstergeden; 

 2010 yılı SBS sonuçlarına göre 8. Sınıf SBS sonucunda genel başarı oranı %50 olmuştur. 

Plan dönemi sonunda konulan hedeflerle ilgili bir değerlendirme yapılamamıştır. Ancak ders 

bazında inceleme yapıldığında 2010 yılında tüm derslerde okulumuz ilçe ortalamasının 

altında bir yerde idi. 2014 yılında ise tüm derslerde ilçe ortalamasının üzerine çıkıldığı 

görülmektedir. 

 2010 yılı itibarı okulumuzda 2 olan projeksiyon cihazı sayısını plan dönemi sonuna kadar 

14’e çıkarmak hedeflenmiş ancak %50 oranında bu hedefe ulaşılmıştır. 

  Eğitim öğretim yılında başlatılan yetiştirme kurslarına % 40 olan katılım oranının plan 

dönemi sonuna kadar % 60’ a ulaşmasını sağlamak hedeflenmiş ancak bu hedefe plan 

dönemi içerisinde ulaşılamamıştır. 

 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 19 olarak 

hedeflenmiştir ancak 4+4+4 sistemi ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 11,6 olmuştur. 

Hedef başarıyla sonuçlanmıştır. 

 2009-2010 eğitim öğretim yılında % 52 olan orta öğretime yerleştirme oranını plan dönemi 

sonunda %65’e çıkarmak. hedeflenmiş ancak 4+4+4 sistemi ile bu hedef geçerliliğini 

kaybetmiştir. 

 Okul bahçesinin tertip ve düzeninin dönem sonuna kadar öğrenci istekleri göz önünde 

bulundurularak eğitim öğretime daha fazla destek verecek hale getirmek hedeflenmiş ve bu 

hedefe ulaşılmıştır. 
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 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında SBS ’de başarı Türkçe dersi %76, Matematik dersi %30, 

Fen ve Teknoloji dersi %46, Sosyal Bilimler dersi %62 ve Yabancı Dil dersi %37 olarak 

belirlenmiştir ancak yıllar içinde SBS sistemi birden fazla değişikle uğradığı için bu oran 

ölçülememiştir. 

 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılım oranı %30 

oranında arttırılması hedeflenmiş ancak yönetim ve öğretmen kadrosu sürekli değiştiği için 

bu konuda net bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Öğrencilerin devamsızlık oranı %5 hedeflenmiş ancak 

bu oran 11,87 olmuştur. Hedefe ulaşılamaması ile ilgili yönetim kadrosu sürekli değiştiği 

için bu konuda net bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında okulda güvenlik kamera sistemi kurulması hedeflenmiş 

bu hedef başarı ile gerçekleşmiştir. 

 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında okulda her katta ve sınıfta kablosuz internet getirilmesi 

hedeflenmiş ancak %50 oranında gerçekleşmiştir. 

  Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlköğretim Okulu tarafından hazırlanan ilk stratejik plan 

olması da dikkate alındığında bu oranın başarı düzeyi daha iyi anlaşılabilmektedir. 

 

  Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan amaç, 

hedef, gösterge ve Stratejilerin belirlenmesinde, Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlköğretim 

Okulu2010-2014 Stratejik Planı’nın değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler belirleyici 

unsurlardan biri olmuştur.  

B. YEŞİLYALI İBNİ SİNA İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 

Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu2015-2019 Stratejik Planının uygulanmaya 

başlanması ile birlikte varlık sebebimiz olan misyonumuz, ideal geleceğimizi ifade eden 

vizyonumuz ve kurumsal ilkeler, davranış kuralları ve yönetim biçimimizi anlatan temel 

değerlerimiz doğrultusunda yürütülecek çalışmaları izleme süreci başlayacaktır.  

İzleme ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki soruların cevapları aranacaktır; 

  -Ne Yaptık? 

  -Başardığımızı Nasıl Anlarız?  

  -Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor?  

  -Neler Değiştirilmelidir? 
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  -Gözden Kaçanlar Nelerdir?  

 

Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu stratejik planının izlenmesi sürecinde; 

 

-Stratejik planlanın gerçekleşme düzeyleri periyodik olarak  

incelenecektir. 

Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu stratejik planının gerçekleşme düzeyinin tam 

olarak belirlenmesi, sorun alanlarının tespit edilip zamanında müdahale edilebilmesi; gelişmelerin 

sağlıklı bir şekilde takibi amacıyla Stratejik planlama ekipleri, plan kapsamında yaptıkları 

çalışmaları içeren 6’şar aylık  “faaliyet raporları” hazırlayacaklardır.  

Böylece kurumsal performansın ölçülmesine olanak tanınacaktır. Performans hedeflerine 

ulaşmak için kullanılan yöntem ile yürütülen çalışmaların ve bunlardan elde edilen sonuçların 

değerlendirilmesi, Arsin Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu SPKE tarafından gerçekleştirilecektir.  

İzleme raporları da göz önünde bulundurularak uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere 

kıyasla ölçülmesi, belirlenen amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun karşılaştırmalı bir 

analizi yapılması sağlanacaktır.  

Okulumuz yılda iki kez izleme ve değerlendirme çalışması yapacak yalnız bir adet faaliyet 

raporu oluşturacaklardır. Okul/kurumların haziran ayı verilerine göre oluşturdukları rapor, süreci 

iyileştirme, sorun alanlarını belirleyip çözüm geliştirmede bir sonraki yılın çalışmalarına rehberlik 

edecektir. 

  RAPORLAMA 

Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi için gereklidir. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak 

gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan 

hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesini gerektirmektedir. Raporlarda 

ilerleme sağlanan alanların yanında ilerleme sağlanamayan alanlarında bulunması gerekir 

2015–2019 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında geliştirilen performans gösterge ve 

hedefleri, planın izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından ilk adımı oluşturmaktadır. Bir sonraki 

aşamada stratejik planın amacına uygun ve planlandığı şekilde yürüyüp yürümediğinin kontrolü için 

denetleme, performans izleme ve üst yönetime gerekli geribildirimi yapma, çalışmalar sırasında 
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karşılaşılan problemleri belirleme, hedeflerdeki sapmalara erken müdahale etmek amacıyla bir 

raporlama sistemi oluşturulacaktır. 

Tablo 12: İzleme ve Değerlendirme 

 

KAYNAKÇA: Resmi Gazete, (2003). Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu. Kanun 

Numarası: 5018 Kabul Tarihi: 10/12/2003, Sayı: 25326, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5Cilt. Arsin 

Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı. 

 

C. YEŞİLYALI İBNİ SİNA İLK VE ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI 

BİRİM SORUMLULUKLARI  

Okulumuz 2015-2019 Stratejik Planında yer alan stratejik hedeflere ilişkin olarak belirlenen 

stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalarda koordinasyonu yürütecek ve 

birlikte çalışılacak birimler ayrı ayrı tespit edilerek 2015-2019 SP Birim Sorumluluk Tablosunda bu 

sorumluluklara yer verilmiştir.  

 Buna göre söz konusu çalışmalarda ana sorumlu olan birimler, koordinatör birim olarak 

görevlerini yürüteceklerdir. Birimler çalışmaların sonuçlandırılmasından ve izleme faaliyetine 

yönelik olarak raporlanmasından da sorumlu olacaklardır.  

 

İzleme Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman 

Kapsamı 

Okul Stratejik Plan 

Koordinasyon Ekibi 

Birinci İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın 

Ocak ayı 

içerisinde 

-Okul Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi tarafından 

performans göstergeleri ile gerçekleşme durumlarına 

ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi. 

-Performans göstergelerinin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması. 

Tüm yıl 

Okul Stratejik Plan 

Koordinasyon Ekibi 

İkinci İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın haziran 

ayı içerisinde 

-Okul Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi tarafından 

performans göstergeleri ile gerçekleşme durumlarına 

ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi. 

-Performans göstergelerinin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması. 

Temmuz-

Aralık 

Dönemi 

Yıl Sonu Faaliyet 

Raporlarının 

Hazırlanması. 

Her yılın haziran 

ayı içerisinde 

-Stratejik Plan Koordinasyon Ekibinin hazırlamış 

oldukları dönemlik faaliyet raporlarının (Ocak ve 

Haziran ) değerlendirilip raporlanması;Haziran ayı 

sonunda yıl sonu faaliyet raporunun üst yöneticiye 

sunulması. 

-Hedeflerin gerçekleşme ve gerçekleşememe 

durumlarına göre gerekli önlemlerin alınması. 

Aralık-

Temmuz 

Dönemi 

Yıl Sonu Faaliyet 

Raporunun İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlüğüne 

Gönderilmesi. 

Her  yılın haziran 

ayı içerisinde 

-Okul Yönetiminin yıl sonu faaliyet raporunu 

değerlendirilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

gönderilmesi. 

Tüm yıl 
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Tablo 13: Yeşilyalı İbni Sina İlk ve Ortaokulu 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli 

 

TEMA 
STRATEJİK 

HEDEF 
No STRATEJİLER 

ANA SORUMLU 

BİRİM 

DİĞER 

SORUMLU 

BİRİMLER 
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d
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o
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l 
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n
ı 
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1 

Diğer kurum/kuruluş, hayırseverler ve 

STK’ların işbirliği ile eğitime erişimi 

sağlayacak projeler artırılacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

2 

Okul yöneticileri ile müftülük, 

muhtarlar, okul aile birliği 

başkanlarının işbirliğiyle okulöncesi 

eğitim öncelikli olmak üzere, erişimin 

sağlanmasına yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

3 

Sürekli devamsız öğrencilerin 

velilerinin ekonomik durumları 

incelenerek gerekli görülenler sosyal 

yardımlaşma ve dayanışma vakfına 

yönlendirilecektir. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

4 

Okula devamın sağlanması için 

taşımalı eğitime ihtiyaç duyan tüm 

öğrenciler tespit edilecek ve taşımalı 

eğitim kapsamına alınması için 

çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

5 

Müftülük, köy, mahalle muhtarları, 

okul aile birliği başkanları ile 

işbirliğine gidilerek okula devamın 

artırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

6 

Engelli öğrencilerin okula devamsızlık 

sebeplerinin ortadan kaldırılması için 

çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

7 

devamsızlık ve sınıf tekrarı bulunan 
öğrenciler tespit edilerek nedenleri 
araştırılarak gerekli çalışmalar 
yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

8 

Velilerin 8383 ve e-okul veli 

bilgilendirme sistemleri hakkında 

bilgilendirilerek, bu sistemlerin 

kullanım oranları artırılacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

9 

Arkadaş gruplarının olumsuz etkilerini 

azaltmak için sosyal, sportif ve 

kültürel faaliyetler arttırılacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 
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TEMA 

STRATEJİK 
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No STRATEJİLER 
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BİRİMLER 

E
Ğ

İT
İM

 Ö
Ğ

R
E

T
İM

D
E

 K
A

L
İT

E
 

S
tr

a
te

ji
k

 H
ed

ef
 2

.1
 

Ö
ğ

re
n

ci
le

ri
n

 a
k

ad
em

ik
 b

aş
ar

ıl
ar

ı 
v

e 
ö

ğ
re

n
m

e 
k

az
an

ım
la

rı
n

ı 
d

ik
k

at
e 

al
ın

ar
ak

,i
lç

em
iz

d
eb

u
lu

n
an

 

o
k

u
l 

tü
rl

er
i 

ar
as

ın
d

ak
i 

b
aş

ar
ı 

d
ü

ze
y

i 
fa

rk
lı

lı
k

la
rı

n
ı 

az
al

tm
ak

 v
e 

eğ
it

im
 k

al
it

es
in

i 
y

ü
k

se
lt

m
ek

. 
11 

öğrencilere yönelik sosyal, sportif ve 

kültürel faaliyetler ile yarışmalardaki 

çeşitliliği nitelik ve nicelik yönünden 

artırıcı çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

12 
Öğretmenlerin öğrencilere birebir 

rehberlik yapacağı bir koçluk sistemi 

oluşturulacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

13 

Öğrencilerin akademik başarılarını ve 

öğrenme kazanımlarını artırmaya yönelik 

kurslar açılacak ve katılımın sağlanması 

için çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

14 

Okulumuzda kullanılabilecek basit, 

anlaşılır ve uygulanabilir bir ölçme 

değerlendirme takip portalı 

oluşturulacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

15 

Yerel ve ulusal düzeyde yapılan 

yarışmalar, sınavlar, sosyal, sportif ve 

kültürel etkinliklerdeki başarılar 

ödüllendirilerek öğrencilerin güdülenmesi 

sağlanacaktır.  

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

16 
Öğrencilerdeki madde bağımlılığına ve 

teknolojik bağımlılığa karşı mücadele 

çalışmaları artırılacak. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

 
17 

Okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve 

velilere öfke kontrolü, akran baskısına 

karşı koyabilme, çatışma çözebilme, sınav 

kaygısı vb. eğitimler verilecektir. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

 
18 

Okul sağlığı ve hijyen konularında 

öğrencilerin, velilerin ve okul personelinin 

bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler 

yapılacaktır.  

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

 
19 

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi 

İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ile 

örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 

yönetici, öğretmen ve öğrencilerin bilişim 

teknolojileri becerileri geliştirilecektir. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

 
20 

Merkezi sınav sonuçlarının il, ilçe ve okul 

düzeyinde analizleri yapılacaktır.  

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

 
21 

Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik 

faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer 

kurumların beşeri ve fiziki kaynaklarının 

kullanılabilmesi amacıyla işbirliğine 

gidilecektir. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

 
22 

Bilinçli internet kullanımı konusunda 

öğrencilere ve ebeveynlere yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

 
23 

Arkadaş gruplarının olumsuz etkilerini 

azaltmak için sosyal, sportif ve kültürel 

faaliyetler arttırılacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 
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TEMA 
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24 

Okul personelinin katılmış olduğu 

hizmet içi eğitim seminerlerinin tespit 

edilmesi 

 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

25 

Okul Personelinin ihtiyaç duyduğu 

hizmet içi eğitim konularını 

belirlemek amacıyla anketlerin 

uygulanması. 

Okul Yönetimi Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

26 

İhtiyaç duyulan hizmet içi eğitim 

konularıyla ilgili eğitim faaliyetlerinin 

okulumuzda açılması için İlçe MEM 

ve İl MEM ile işbirliğine girişilmesi. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

27 

Öğretmenlerin özel günlerinde 

etkinliklerin düzenlenmesi. 
Okul Yönetimi Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

28 

Eğitim – Öğretim yılı başında 

öğretmen ders araç gereç ihtiyaç 

listelerinin alınarak okul idaresine 

sunulması 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

29 

Okulumuzda lisansüstü eğitim görmüş 

öğretmen ve personel sayısının 

artırılması için çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

30 

Öğretmenlerimiz için üniversitelerin 

ve iş dünyasının imkânlarından 

faydalanarak, mahalli düzeyde eğitim 

faaliyetlerine katılması sağlamak 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

31 

Okulumuzda, çalışanların 

motivasyonunu yükseltici çalışmalar 

düzenlenecektir. 

Okul Yönetimi Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

32 

Üniversitelerin ve iş dünyasının 

imkânlarından faydalanarak 

çalışanlara yönelik sosyal kültürel ve 

sportif etkinlikler artırılacaktır. 

Okul Yönetimi 
Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

33 

Eğitim Bilişim Ağının (EBA) 

öğrenciler ve öğretmenler tarafından 

etkin kullanımını artırmak amacıyla 

tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek 

ve EBA’nın etkin kullanımının 

sağlanması için öğretmenlere hizmet 

içi eğitimler düzenlenecektir. 

Okul Yönetimi Sınıf Öğretmenleri 

Branş Öğretmenleri 

 


