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Sunuş 

 

Bu çalışma artık bizim 

kurumsallaştığımızı, 

kurumsallaşmak zorunda 

olduğumuzu ve kurumsallaşmanın 

önemi için çok önemlidir. Kuruma 

yeni gelen müdür, öğretmen veya 

diğer personeller, kurumun 

stratejik planını bilirse daha 

verimli olacak, kurumu tanımış, 

misyonunu, zayıf ve güçlü 

yanlarını bilmiş olacaktır. Bütün 

bunlar kişiye göre yönetim tarzından kurtulup kurumsal hedeflere göre yönetim 

tarzının oturmasını sağlayacaktır.  

Kurumsallaşma, her işin amacı, aracı ve zamanının olduğunun bilinmesi, yani 

bu işi ben şu araçla şu amaç için şu zamanda şu hedefe ulaşmak için yapmalıyım 

demektir. Örneğin öğrenme güçlüğü çeken bir öğrenci çeşitli tanıma sorularıyla 

tanınmalı, bu tanımadaki amacın öğrencinin öğrenmesindeki belli güçlükleri 

tanımak ve öğrencinin kendisine, ailesine, devletine yararlı bir birey haline getirmek 

olduğu işin başında belirlenmelidir. 

Bizim bu vizyonumuzda belirttiğimiz hususlarda okulumuzun geleceğe 

dönük ne gibi kazanımlar elde edebileceğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, 

neleri devam ettirip, neleri düzeltmemiz gerektiği konusunda bizim 5 yıllık 

geleceğimizi öngörmek açısından yaptığımız bir çalışmadır. Bu belge neticesinde, 

umarım devletimize faydalı, milletimize bağlı bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz. 

 

 

 

 

                                Abdulkerim AKMAN 

                      Okul/Kurum Müdürü 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan 

Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi 

kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında 

paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve 

görüşmeler yapılmıştır. 

 Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, 

hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta 

verilmiştir. 

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 

Üst Kurul Bilgileri Ekip Bilgileri 

Adı Soyadı Unvanı Adı Soyadı Unvanı 

Abdulkerim AKMAN Okul Müdürü Abdulkerim AKMAN Okul Müdürü 

Özgül HAKUT Öğretmen Özgül HAKUT Öğretmen 

Özkan AVCI O.A.B.Başkanı İkra VAROL Öğretmen 

Hakan AKIN O.A.B.Y.K.Üyesi Hakan AKIN Gönüllü Veli 

  Mustafa YORULMAZ Gönüllü Veli 

    

 



BÖLÜM II 

DURUM ANALİZİ 

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz 

sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.  

Bu kapsamda okulumuzun/kurumuzun kısa tanıtımı, okul/kurum künyesi ve temel 

istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun/kurumumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve 

Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir. 

 

Okulun/Kurumun Kısa Tanıtımı 

Okulumuz Konya ili Cihanbeyli ilçesinde Kütükuşağı Mahallesinde bulunmaktadır. 

Eğitim-öğretim faaliyetlerine 1954 yılında “Kütükuşağı İlkokulu” adıyla başlamıştır. 2012 

yılında alınan kararla Şehit Burhan Küçükkartal İlkokulu adını almıştır. Türkiye’de kesintisiz 

8 yıllık eğitim-öğretime başlandığından beri ilk ve ortaokul birleştirilmiştir. Kurumumuz Milli 

Eğitim Bakanlığı 'na bağlı 5-13 yaş aralığındaki öğrencilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin 

yürütüldüğü 10 dersliğe sahip olan bir temel eğitim kurumudur. Okulumuzun öğrencileri 

tamamen köyde yaşayan çocuklardan oluşmakta olup taşıma sistemimiz bulunmamaktadır. 

5000 m2 gibi geniş bir bahçeye sahip olan okulumuzun eski ve yeni olmak üzere iki binası 

bulunmaktadır. Eski binamız yaklaşık olarak 200 m2 büyüklüktedir. Bu binamızda 1 anasınıfı, 

1 depo ve kalorifer dairesi bulunmaktadır. Yeni binamız da 500 m2 alana sahip olup, 8 sınıfı, 

1 müdür odası, 1 öğretmenler odası, 1 laboratuvarı, 1 BT sınıfı ve 1 deposu bulunmaktadır. 

Geniş alana sahip okul bahçemizin etrafı duvarlarla çevrilmiştir. Bahçe içerisinde 

öğrencilerimizin futbol, basketbol ve voleybol oynayabilecekleri ve eğlenceli vakitler 

geçirebilecekleri alanlar mevcuttur. Öğretmen ve öğrenci lavabolarımız binamızdan ayrı 

olarak yine bahçemiz içerisinde bulunmaktadır.  

Okulumuzda ana sınıfı öğrencileri de dahil olmak üzere toplam 133 öğrenci öğrenim 

görmektedir. Okulumuzda halen 1 yönetici, 2 sözleşmeli ve 8 ücretli öğretmen görev 

yapmaktadır. Eğitimde Fatih Projesi kapsamında okulumuzda 11 adet etkileşimli tahta 

bulunmaktadır. 

Okulumuzda eğitim ve öğretim çalışmalarının yanı sıra çeşitli faaliyetler de 

yürütülmektedir. 2016-2017 yılında Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 

imzalanan protokol kapsamında yürütülen ''Beyaz Bayrak'' projesine başvuru yapmıştır. 

Okulumuzun geçtiğimiz yıllarda ilçemizde düzenlenen yarışmalarda dereceleri 

bulunmaktadır. Gerek devlet kurumlarında gerekse serbest meslek icra eden birçok 

mezunumuz bulunmaktadır. Son yıllarda köyden kente göçün oluşturduğu olumsuzluklar 

nedeniyle öğrenci sayımızda azalmalar meydana gelmiştir. 



Okulun/Kurumun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler 

Okul/Kurum Künyesi 

Okulumuzun/Kurumumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul 

künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır. 

 

Temel Bilgiler Tablosu- Okul/Kurum Künyesi  

İli: Konya İlçesi: Cihanbeyli 

Adres:  
Kütükuşağı Mah. 67010. Sok. 

No:5-5/1 

Coğrafi Konum 

(link): 

https://goo.gl/maps/dvCv7md

uUm32 

Telefon 

Numarası:  
0 (332) 692 52 32 Faks Numarası: - 

e- Posta 

Adresi: 

736770@meb.k12.tr 

743890@meb.k12.tr 
Web sayfası adresi: 

sehitburhankckkartalilko

kulu.meb.k12.tr 

kutukusagiortaokulu.meb

.k12.tr 

Kurum 

Kodu: 

736770 

743890 
Öğretim Şekli:  Tam Gün 

Okulun/Kurumun  

Hizmete Giriş Tarihi : 1954 

Toplam Çalışan 

Sayısı 
12 

Öğrenci 

Sayısı: 

Kız 42 + 22 
Öğretmen 

Sayısı 

Kadın 6 

Erkek 46 + 23 Erkek 5 

Toplam 88 + 45 = 133 Toplam 11 

Derslik Başına Düşen 

Öğrenci Sayısı 
: 17 

Şube Başına Düşen Öğrenci 

Sayısı 
: 17 

Öğretmen Başına Düşen 

Öğrenci Sayısı (Okul için) 
: 12 

Şube Başına 30’dan Fazla 

Öğrencisi Olan Şube Sayısı 
: 0 

Öğrenci Başına Düşen 

Toplam Gider Miktarı 
: 12 

Öğretmenlerin Kurumdaki 

Ortalama Görev Süresi 
: 3 yıl 
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Çalışan Bilgileri 

Okulumuzun/Kurumumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda 

belirtilmiştir. 

Çalışan Bilgileri Tablosu 

Unvan Erkek Kadın Toplam 

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı 1 0 1 

Sınıf Öğretmeni 2 3 5 

Branş Öğretmeni 2 3 5 

Rehber Öğretmen 0 0 0 

İdari Personel 0 0 0 

Yardımcı Personel 1 0 1 

Güvenlik Personeli 0 0 0 

Toplam Çalışan Sayıları 6 6 12 

 

Okulumuz/Kurumumuz Bina ve Alanları 

 Okulumuzun/Kurumumuz binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta 

yer almaktadır. 

Okul/Kurum Yerleşkesine İlişkin Bilgiler 

Okul/Kurum Bölümleri Özel Alanlar Var Yok 

Okul/Kurum Kat Sayısı 2 Çok Amaçlı Salon X  

Derslik Sayısı 8 Çok Amaçlı Saha X  

Derslik Alanları (m2) 40 Kütüphane X  

Kullanılan Derslik Sayısı 8 Fen Laboratuvarı X  

Şube Sayısı  5 Bilgisayar Laboratuvarı X  

İdari Odaların Alanı (m2) 20 İş Atölyesi  X 

Öğretmenler Odası (m2) 20 Beceri Atölyesi  X 

Okul/Kurum Oturum Alanı (m2) 500 Pansiyon  X 



Okul/Kurum Bahçesi (Açık Alan) (m2) 4300    

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı 

toplam alan (m2) 
1000    

Kantin (m2) 0    

Tuvalet Sayısı 16    

Sınıf ve Öğrenci Bilgileri 

 Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir. 

SINIFI Kız Erkek Toplam SINIFI Kız Erkek Toplam 

Anasınıfı 7 7 14 5. Sınıf 4 7 11 

1. Sınıf 15 9 24 6. Sınıf 4 0 4 

2. Sınıf 9 7 16 7. Sınıf 8 10 18 

3. Sınıf 7 11 18 8. Sınıf 6 6 12 

4. Sınıf 4 12 16     

Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız 

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki 

donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir. 

Teknolojik Kaynaklar Tablosu 

Akıllı Tahta Sayısı 11 TV Sayısı 0 

Masaüstü Bilgisayar Sayısı 2 Yazıcı Sayısı 2 

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 2 Fotokopi Makinası Sayısı 2 

Projeksiyon Sayısı 0 İnternet Bağlantı Hızı 16 mbps 

Diğer….    

Gelir ve Gider Bilgisi 

Okulumuzun/Kurumumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer 

katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki 

tabloda verilmiştir. 

YILLAR GELİR MİKTARI GİDER MİKTARI 

2016 6000 6000 

2017 590 590 

2018 8000 1600 



PAYDAŞ ANALİZİ 

Okulumuzun/Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla 

birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir 

paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek ve istek kutuları, 

elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak 

alınmaktadır. 

 

 

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir:  

Öğrenci/Kursiyer Anketi Sonuçları: 

 

 



Öğrencilerimiz olumlu değerlendirdikleri yönlerimiz: öğretmenleriyle kolay bir 

şekilde iletişime geçebilmeleri, okulun akıllı tahta sistemine sahip olması, idarecilerinin 

sorunlarına çözüm üretebilmesi, destekleme ve yetiştirme kurslarının yapılması, derslerin 

eğlenceli ve eğitici işlenmesi, öğrencilerin görüşlerini paylaşabilmeleri ve paylaştıkları 

görüşlerinin dikkate alınması, okul ve ilçe genelinde yarışmalar düzenlenmesi ve okul 

bahçesinde sportif alanların bulunmasıdır. 

Öğrencilerimiz olumsuz olarak değerlendirdikleri yönlerimiz: okul temizliği 

konusundaki yetersiz kalınması, sosyal-kültürel-sportif faaliyetlerin yetersizliği, okuldaki 

kadrolu/sözleşmeli öğretmen yetersizliği, öğrenci sayısının azlığı, okul bahçesinin bakımının 

yeterince yapılmaması, öğrencilerin birbirlerine karşı kaba davranışları, branş derslerine 

uygun branş öğretmenlerinin gelmemesi, kalorifer tesisatının okulu yeterince ısıtmaması, 

okulda kantinin bulunmaması, bazı öğrencilerin evlerinin okula uzak olması ve okulda 

güvenliğin bulunmamasıdır. 

 

Öğretmen Anketi Sonuçları: 

 

 

 

Öğretmenlerimizin olumlu olarak değerlendirdikleri yönlerimiz: sosyal projelerin 

yapılması, yönetici ve çalışanlar arasındaki uyum, öğrenci başarısına yönelik yapılan 

çalışmalar, öğrencilerle birebir ilgilenme, kararların demokratik olarak alınması ve 

yöneticilerin adil davranışlar sergilemesidir. 

Öğretmenlerimizin olumsuz olarak değerlendirdikleri yönlerimiz: teknolojik 

donanımların yeterli olmaması, öğretmenlerin kullanımı için ayrılan alanların yetersizliği, 

sosyal-kültürel-sportif faaliyetlerin yetersiz kalması ve temizlik konusunda yetersiz 

kalınmasıdır. 



 

Veli Anketi Sonuçları: 

 

 

Velilerimizin olumlu olarak değerlendirdiği yönlerimiz: öğretmenlerin öğrencilere 

gösterdikleri ilgi, okulun sahip olduğu teknolojik donanımlar, idareci ve öğretmenlerin 

özverili bir şekilde çalışması, okulun kütüphaneye sahip olması, destekleme ve yetiştirme 

kurslarının yapılması, okul bahçesinin sosyal ve sportif alanlara sahip olması, öğrencilere aşı 

ve diş sağlığı kontrol uygulamalarının yapılmasıdır. 

Velilerimizin olumsuz olarak değerlendirdiği yönlerimiz; okulun mahallede bulunan 

bazı öğrencilerin evine uzak olması, okul temizliğinin yetersiz kalması, okul kalorifer 

tesisatının okulun ısınmasında yetersiz kalması, okul bahçesinin düzensiz olması, okulda 

güvenlik personeli bulunmaması, okulun kantine sahip olmaması, eğitim-öğretim araç ve 

gereçlerinin yetersizliği ve velilerin eğitim-öğretim sürecinde ilgisiz kalmasıdır. 



GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi 

Okulumuzun/Kurumumuzun temel istatistiklerinde verilen okul/kurum künyesi, 

çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve gelir gider bilgileri ile paydaş 

anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak 

değerlendirilerek GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile 

algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde birleştirilmiştir. 

Okulun/Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma 

becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve 

zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul/kurum müdürü/müdürlüğü 

kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır.  

İçsel Faktörler 

Güçlü Yönler 

Öğrenciler/Kursiyer 

- Sınıf mevcutlarının eğitim-öğretime elverişli olması 

- Öğrencilerin başarıları için öğrencilerle birebir 

ilgilenme imkanının bulunması. 

- Disiplin problemlerinin bulunmaması. 

Çalışanlar 

- Öğrencilerin gelişimi için öğretmenlerin özverili 

çalışması 

- Eksik öğretmenin bulunmaması 

- Genç ve dinamik öğretmenlere sahip olunması 

- Öğretmenlerin kendilerini daima geliştirmesi 

- Teknolojiden yararlanma oranlarının yüksek olması. 

Veliler 
- Okul ile iş birliği yapmaları. 

- Yeniliğe ve gelişime açık velilerin bulunması 

Bina ve Yerleşke 

- Derslik sıkıntısının bulunmaması 

- Öğrenci başına düşen açık alan oranının yüksek 

olması 

- Öğrencilerin faydalanacağı ortak alanların bulunması 

Donanım 

- Her sınıfta akıllı tahta bulunması 

- Öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarını 

karşılayabileceği teknolojik imkanlara sahip olması 

(bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi) 

- Günümüz şartlarına göre ortalamanın üstünde 

internet bağlantı hızına sahip olması 

- Öğrencilerin faydalanabileceği bilgisayar 

laboratuvarına sahip olması. 



Bütçe 

- Mahalle halkınca okula tahsil edilmiş gelir getiren 

bir tarlanın bulunması 

- Okul aile birliğinin okulun ihtiyaçları için kararlar 

alarak okula bütçe oluşturması 

- Hayırsever vatandaşların okulun gelişimine katkıda 

bulunması 

Yönetim Süreçleri 

- Bütün toplantıların zamanında yapılarak demokratik 

olarak kararların alınıp uygulamaya konulması. 

- Öğretmenlerin ve öğrencilerin etkin bir şekilde 

öğrenme ortamları oluşturması için gereken katkının 

sağlanması. 

İletişim Süreçleri 

- Öğrenci, öğretmen ve idare arasında iletişim 

kanalının daima açık olması. 

- Olası sıkıntıların en kısa sürede tespit edilerek 

çözüm üretilmesi 

 

Zayıf Yönler 

Öğrenciler/Kursiyerler 

- Öğrenci sayısının azlığı. 

- Öğrencilerin çoğunluğunda geleceğe dair bir hedefin 

bulunmaması. 

- Devamsızlık yapan öğrencilerin bulunması. 

Çalışanlar 

- Kadrolu/sözleşmeli öğretmen sayısının yetersizliği 

- Öğretmenlerin branşları dışında ders vermeleri. 

- Hizmetlinin görevini tam olarak yerine getirmemesi. 

Veliler 

- Velilerle iş birliği sağlaması hususunda bazı velilere 

ulaşılamaması. 

- Bazı velilerin öğrencilerinin eğitim-öğretim 

sürecinde pasif kalması. 

- Çoğu velilerin eşlerinden ayrılmış olması. 

Öğrencilerin anne-babalarının ayrı olması 

dolayısıyla olumsuz etkilenmeleri. 

Bina ve Yerleşke 

- Öğretmenlerin kullanım alanlarına ayrılan 

bölümlerin yetersiz kalması 

- Binanın bazı bölümlerinde onarım gerekmesi. 

- İlk ve ortaokulun aynı binada eğitim-öğretim 

yapması. 

- Bahçede bulunan sportif alanlarda ki ekipmanların 

eski olması 

- Bahçe düzenlemesinin yapılmaması. 



Donanım 

- Okul görüntü kayıt sisteminin eski olması. 

- İdare ve öğretmenlerin kullandığı bilgisayarların 

donanımlarının eski olması. 

- Fen laboratuvarı için yeterli miktarda ekipmanın 

bulunmaması. 

- Bilgisayar laboratuvarında bulunan ekipmanların 

düzgün çalışmaması. 

- Fatih projesi kapsamında kurulan akıllı tahtaların 

internet bağlantısının yapılmaması. 

Bütçe 

- Okul tarlasından 2 yılda bir gelir olması. 

- Kaynak yetersizliği 

- Okul aile birliğince alınan kararlara velilerin 

duyarsız kalması 

Yönetim Süreçleri 

- Rehberlik çalışmaları için yeterli personelin 

bulunmaması bu nedenle de çalışmaların istenilen 

düzeye ulaşamaması. 

- İdareci sayısının yetersizliği nedeniyle işlerin yavaş 

ilerlemesi. 

İletişim Süreçleri 

- Öğretmenlerin aralarında ki sıkıntıları çalışma 

ortamlarına yansıtmaları. 

- Proje, fikir ve beceri üretme potansiyelinde istenilen 

seviyeye ulaşamamak. 

 

Dışsal Faktörler 

Fırsatlar 

Politik 

- Eğitime verilen önem ve eğitim sürelerinin artması 

yönünde dünyada gelişen bilinç ve atılan adımlar 

- Dünyada ve ülkemizde okul öncesi eğitim ve 

mesleki eğitimin yaygınlaşması 

- AB Uyum Süreci 

- Dünyada kurumsal ve bireysel bazda sürekli 

gelişmeyi hedefleyen bilinç düzeyinin artması 

- Mevzuatta günün yaklaşım ve ihtiyaçlarına uygun 

gerçekleştirilen değişimler 

- Ülkemizde; katılımcı, planlı, gelişimci, şeffaf ve 

performansa dayalı stratejik yönetim” anlayışına 

geçme çabaları 

- Bakanlığımızca, eğitimde öğrenci merkezli ve 



yapılandırmacı eğitim yaklaşımları ile mesleki 

eğitimde yeterliğe dayalı modüler eğitim sistemine 

geçilmesi 

- Bakanlığımızca görevde yükselme ve kariyer 

basamakları vb. konulardaki geliştirilen politikalar 

- 18 yaşından küçük herkesin (öğrencilerin) sosyal 

güvence kapsamına alınması 

- Bakanlığımızın ücretsiz ders kitabı dağıtımı 

uygulaması 

Ekonomik 

- İlimiz tarım, tarıma dayalı endüstri ve gelişmekte 

olan sanayisiyle komşu   illere   göre   ekonomik   

olarak   gelişmişliğinin, insan kaynaklarına ve 

dolaylı olarak eğitime bakış açısına olumlu 

yansımaları 

- Komşu iller ve ülkemizin doğu-batı-kuzey-güney 

istikametinde demiryolu ve karayolu bağlantıları 

nedeniyle merkezi konumda olması 

- Uluslararası trafiğe açılan havayolu ulaşımının her 

geçen gün gelişmekte olması 

- İlimizin en önemli tarımsal ürünü olan buğdayın, 

pancarın ülkemizin gelirinde önemli bir paya sahip 

olması 

- Sınai, zirai ve kültürel fuar sayılarının artması 

- İnşaat   sektöründe   kullanılan   teknolojiler   nedeni   

ile   okul yapımlarının hızlanması 

Sosyolojik 

- Büyük oranda geleneksel aile yapısına sahip 

olunması nedeniyle suç oranının diğer illere oranla 

düşük olması 

- İlimizin her alanda yetiştirdiği insanlarıyla 

ülkemizin sosyal, kültürel ve siyasal yapılanmasına 

önemli katkılar sağlaması, çevre illerin ilimize bakış 

açılarının olumlu yönde gelişmesi 

- İlimizin farklı sosyo-kültürel yapılara sahip 

olmasına rağmen yaşadığı huzurla ulusal 

bütünlüğümüzün korunmasına katkı sağlaması 

- İlimizin tarihi dokusunun zenginliği 

- Manevi ve kültürel zenginliğe sahip bir il olması 

- Ülkemizin gelişen sanayisinin kalifiye eleman 

ihtiyacının karşılanması amacıyla mesleki teknik 

eğitime önem verilmesi 



Teknolojik 

- Teknoloji kullanma bakımından Türkiye 

ortalamasına yakın bir konumda bulunması. 

- E-Devlet sisteminin gelişmesi 

- Bakanlığımızın e-okul internet hizmetlerinin 

kurumlarımızda etkin kullanımı 

- Kitle iletişim araçlarında ve ulaşımda yeni 

teknolojilerin kullanılması 

Mevzuat-Yasal 

- Uluslararası çocuk haklarına yönelik yasal 

düzenlemelerin, kuralların geliştirilmesi 

- İnsan hakları konusunda insanlığın her geçen gün 

olumlu yönde gelişmesi 

- Tüm insanlık nezdinde eğitimin gereğine inanç, 

bilinç ve duyarlılığının artması 

- Eğitimde fırsat eşitliğine yönelik alınan tedbirlerin 

her geçen gün daha artırılması hususundaki çabalar 

- Eğitimi kolaylaştıran eğitim araç-gereç ve teknolojik 

ekipmanların ucuzlaması dolayısı ile bunlara her 

öğrencinin ulaşımın yaygınlaşması 

- Eğitim çalışanlarının eğitim-donanım yönünden 

standartlarının artması 

Ekolojik 

- Dünyada tüm toplumlarda artan çevre bilinci 

- Çevre hakkında uluslararası bağlayıcı yasal 

düzenlemelerin yapılması 

- Çevre hakkında uluslararası duyarlılığı artırmaya 

yönelik STK’ların kurulması ve çalışması 

- Çevreye zararlı müdahalelerin sınır tanımayan bir 

duyarlılıkla durdurulmaya çalışılması ve meydana 

gelen kazalara yönelik uluslararası yardım 

çabalarının gelişmesi 

- Fosil yakıt yerine doğal enerji kaynaklarına yönelik 

bir yönelişin tüm dünyada gelişmesi 

- Doğal ortamların eğitim ortamlarını(okul) olumsuz 

etkilemesine karşı (soğuk-sıcak-yağış-ulaşım vb.) 

teknoloji ve tedbirlerin gelişmesi 

- Kaybedilen ormanlık alanlarında yeni geliştirilen 

teknolojilerle hızlı ağaç yetiştirilmesinin sağlanması 

 

 



Tehditler 

Politik 

- Her alanda uluslararası rekabette yaşanan zorluklar 

(Krizler vb.) 

- Globalleşme ile birlikte gelişmiş ülke ve yüksek 

teknolojiye sahip kurumlarla yaşanan rekabetin 

olumsuz etkilerinin eğitim ve öğretime yansımaları 

- Personel politikaları nedeni ile okul/kurumlarda 

yaşanan destek personel yetersizliği ve bunu telafi 

edebilecek hizmet alımında yaşanan kaynak sorunu 

Ekonomik 

- Üretimde kullanılan teknolojiler ve piyasa 

şartlarındaki değişmeler nedeniyle küçük 

işletmelerin yok olması sonucu ailelerin yaşadığı 

ekonomik sorunların eğitime yansımaları  

- Eğitim ve öğretimde kullanılan cihaz ve makinelerin 

yüksek teknolojilere sahip olması nedeniyle bakım, 

onarımlarının pahalı olması dolayısıyla okulların 

maddi yönden zorlanması 

- Bilim ve teknolojideki ilerlemeler nedeniyle gelişen 

yeni meslek ve iş alanlarından kaynaklanan sorunlar 

- Eğitimde kullanılan ders araç, gereçlerine dayalı 

giderlerin artması nedeniyle ailelerin ve eğitim 

kurumlarının bu ihtiyaçları karşılamada yetersiz 

kalması 

- İlimizde, kırsaldan kent  merkezine doğru yaşanan iç 

göçten dolayı okul yapımı planlamasında sıkıntı 

yaşanması 

Sosyolojik 

- İlimizin   kırsaldan   göç   alması   nedeniyle   

değişen demografik  özelliklerinin  sosyal  gelişim,  

şehir  yaşamı vb. alanlarda sıkıntılar yaşanmasına 

yol açması 

- Kırsaldan kent merkezine göçle yaşanan öğrenci 

yığılmaları 

- Çocukların gelişen ve büyüyen çevreleri (kent 

yaşamı, e-ortam vb) dolayısı ile olumsuz 

ortamlardan korunmalarına yönelik rehberlik 

ihtiyaçlarının artması 

- Bireylerin gelişen kitle iletişim araçlarının olumlu 

katkılarının yanında, olumsuz etkilerine de maruz 

kalmaları 



- Hayat boyu öğrenme ve meslek içi eğitim 

konusunda hizmet üretme ve hizmeti talep etmede 

yaşanan sorunlar ve isteksiz tutumlar 

- İlimizin yetişmiş insan yönüyle göç veren il 

durumunda bulunması 

Teknolojik 

- Sürekli gelişen ve değişen teknolojileri takip etme 

zorunluluğundan doğan maddi kaynak sorunu  

- Eğitimin yerel ihtiyaçları karşılama boyutunu aşıp 

global bir boyut kazanması ve eğitim ortam ve 

süreçlerinin bu duruma uygun (yabancı dil vb.) hale 

getirilememesi 

- E-ortamın güvenliğinin tam sağlanamaması 

- E-ortamdan kaynaklanan (Örneğin; Dönem ve yıl 

sonu işlemler dolayısı ile gerçekleşen yüklenmelere 

zaman zaman cevap verememesi) sorunlar 

- Gelişen e-ortamın yersiz, kötüye kullanımları ve 

yeni gelişen suçlar 

Mevzuat-Yasal 

- Uluslararasında ve ülkelerde gelir dağılımı ve eğitim 

yönünden bölgesel farklılıklarının tam anlamıyla 

giderilememesi 

- Bütün insanların çocuklarının eğitimine yönelik 

duyarlılıklarının aynı oranda olmaması 

- Günümüzün ihtiyaçlarına cevap vereceği kabul 

edilen “Gelişimsel Rehberlik” anlayışına uygun 

rehberlik hizmetlerinin nicel ve nitel yönden 

geliştirilememesi 

- Eğitim çalışanları ve eğitim paydaşlarında; eğitim- 

öğretim, disiplin vb. alanlarda evrensel değerlerle 

yerel değerlerin olumlu yönde ve etkili bir şekilde 

harmanlanarak ortak asgari müştereklerin zihinlerde 

hemfikir hale getirilememesi 

- Dünyadaki ticaretin bazı dillerin tekeline girmesinin 

eğitimden beklentide farklı amaç ve düşüncelerin 

gelişmesine, bununda eğitimde amaç netliğinin 

kaybolmasına neden olması 

Ekolojik 

- Gelişen sanayiden kaynaklanan atığın çevreye 

olumsuz yansımaları 

- Çevre koruma amaçlı geliştirilen uluslar arası yasal 

düzenlemelere bazı ülkelerin onay vermemesi, 

gereklerini yerine getirmemesi 



- Tatlı su rezervlerinin kirlenmesi 

- Doğal orman ve su kıyılarının yapılaşmasının 

önlenememesi 

- Bitki ve hayvan yetiştirilmesinde doğaya aykırı 

müdahalelerin(genlerle oynama) geliştirilmesi 

- Doğal kaynaklardan(malzemelerden) uzaklaşılarak, 

ya fosil yakıtların ya da doğada bulunmayan yeni 

maddelerin üretilmesi ve kullanımının artması 

- Bazı hayvan türlerinin neslinin tükenmesi, bazı bitki 

türlerinin yok olmasıyla ekolojik dengelerin bölge 

bölge bozulmasının tüm Dünyada önlenememesi 

- Tarıma uygun toprakların yoğun ve doğal olmayan 

müdahalelerle kullanılarak üretimi artırma 

çabalarının toprağı kirletmesi 

 

 Gelişim ve Sorun Alanları 

Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların 

planın geleceğe yönelim bölümü ile ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve 

eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.  

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel 

tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde Kalite ve Kurumsal Kapasite kullanılmıştır.  

• Eğitime Erişim: Öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin 

süreçleri,  

• Eğitimde Kalite: Öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı 

da dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini, 

•  Kurumsal Kapasite: Kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve 

öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir. 

 

Eğitime Erişim Eğitimde Kalite Kurumsal Kapasite 

Okullaşma Oranı Akademik Başarı Kurumsal İletişim 

Okula Devam/ Devamsızlık 
Sosyal, Kültürel ve 

Fiziksel Gelişim 
Kurumsal Yönetim 

Okula Uyum, Oryantasyon Sınıf Tekrarı Bina ve Yerleşke 

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan 

Bireyler 

İstihdam Edilebilirlik ve 

Yönlendirme 
Donanım 

Yabancı Öğrenciler Öğretim Yöntemleri Temizlik, Hijyen 

Hayat Boyu Öğrenme Ders araç gereçleri İş Güvenliği, Okul Güvenliği 

  Taşıma ve servis 

 



Gelişim ve Sorun Alanlarımız 

1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

1 Okul öncesi eğitimde okullaşma 

2 Zorunlu eğitimden erken ayrılma 

3 Temel eğitimden ortaöğretime geçiş 

4 Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi 

5 Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi 

6 Hayat boyu öğrenmenin tanımı ve hayat boyu öğrenmeye katılım 

 

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

1 Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler 

2 Okuma kültürü 

3 Okul sağlığı ve hijyen 

4 Zararlı alışkanlıklar 

5 Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimler 

6 Temel dersler önceliğinde ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci başarı durumu 

7 Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi 

8 Sınav odaklı sistem ve sınav kaygısı 

9 Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri 

10 Yabancı dil yeterliliği 

 

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

1 
Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu 

sağlayacak biçimde düzenlenmesi 

2 Çalışanların ödüllendirilmesi 

3 Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu 

4 Öğretmenlere yönelik fiziksel alan yetersizliği 

5 Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği 

6 Eğitim, çalışma, konaklama ve sosyal hizmet ortamlarının kalitesinin artırılması 

7 Donatım eksiklerinin giderilmesi 

8 İnşaat ve emlak çalışmalarının yapılmasındaki zamanlama 

9 Eğitim yapılarının depreme hazır oluşu 

10 
Ödeneklerin öğrenci sayısı, sınıf sayısı, okul-kurumun uzaklığı vb. kriterlere göre 

doğrudan okul-kurumlara gönderilmesi 

11 Okul ve kurumların bütçeleme süreçlerindeki yetki ve sorumluluklarının artırılması 

12 Alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi 

13 Okul-Aile Birlikleri 

14 
Kurumlarda stratejik yönetim anlayışının bütün unsurlarıyla hayata geçirilmemiş 

olması 

15 Müdürlük iç ve dış paydaşları ile etkin ve sürekli iletişim sağlanamaması 

16 Mevcut arşivlerin tasnif edilerek kullanıma uygun hale getirilmesi 

17 İstatistik ve bilgi temini hizmetlerin elektronik ortamda sunumu 

18 Bilgiye erişim imkânlarının ve hızının artırılması 

19 Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi 

20 İş güvenliği ve sivil savunma 

21 Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği 



BÖLÜM III 

(MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER) 

Okul/Kurum Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin 

oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve 

diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından 

oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz/Kurulumuz üst kurulana sunulmuş 

ve üst kurul tarafından onaylanmıştır. 

MİSYONUMUZ 

“Okulumuz öğrencilerini;  ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime 

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

sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,  millî ve evrensel kültür 

değerlerini tanımalarını,  kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, 

kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, 

hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak 

yetiştirmektir.” 

VİZYONUMUZ  

“Her yerde ve her zaman başarılı olacak, geleceğe şimdiden hazır, 21. yüzyılın; Yaratıcı, 

Dünyaya uyumlu, Sorunlara çözüm getiren, Girişken, Yurtsever, Yüksek donanımlı, Üretken, 

Ahlaklı, Dinamik, Öğrenmeyi seven, Bireylerinin yetiştirildiği, ilimizin önde gelen okulları 

arasında olmak ve il düzeyinde adını duyurmak.” 

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

1) Önce İnsan, 

2) Karşılıklı güven ve dürüstlük, 

3) Sabırlı, hoşgörülü ve kararlılık, 

4) Adaletli performans değerlendirme, 

5) Kendisiyle ve çevresiyle barışık olma, 

6) Yetkinlik, üretkenlik, ve girişimcilik ruhuna sahip olmak, 

7) Doğa ve çevreyi koruma bilinci, 

8) Sorumluluk duygusu ve kendine güven bilincini kazandırma 



BÖLÜM IV 

AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE EYLEMLER 

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

Eğitim ve öğretime erişim okullaşma ve okul terki, devam ve devamsızlık, okula uyum 

ve oryantasyon, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitime erişimi, yabancı öğrencilerin 

eğitime erişimi ve hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen faaliyetlerin ele alındığı 

temadır. 

Stratejik Amaç 1:  

Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini ve yine eğitim 

öğretimini adil şartlar altında tamamlamasını sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1.  Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranları artırılacak ve 

öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunları da giderilecektir.  

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

No 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.1.1.1 

Adrese Dayalı Kayıt 

Sistemindeki öğrencilerden 

kesin kayıtları yapılan öğrenci 

oranı 

%100 %100 %100 %100 %100 %100 

PG.1.1.2 

Sürekli Devamsız durumunda 

olan (Sisteme kayıtlı olduğu 

halde okula devam etmeyen) 

öğrenci oranı 

%10 %5 %2 %0 %0 %0 

PG.1.1.3 

Bir eğitim ve öğretim 
döneminde 20 gün ve üzeri 
devamsızlık yapan öğrenci 
oranı (%) 

%10 %5 %0 %0 %0 %0 

P.G.1.1.4 

Üst öğrenime yönelik okul 

tanıtımları ile ilgili yapılan 

faaliyet sayısı (ortaokul) 

0 1 1 2 2 3 

PG.1.1.5 

İlkokul 1. sınıf 

öğrencilerinden en az 1 yıl 

okulöncesi eğitim almış 

olanların oranı. 

%60 %70 %75 %80 %90 %100 

PG.1.1.6 

Okula yeni başlayan 

öğrencilerden oryantasyon 

eğitimine katılanların oranı 

(%) 

%75 %85 %95 %100 %100 %100 



EYLEM PLANI 

No EYLEM İFADESİ 
EYLEM 

SORUMLUSU 

EYLEM 

TARİHİ 

EP.1.1.1. 
Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin 

tespiti çalışması yapılacaktır. 

Okul Stratejik Plan 

Ekibi 

01 Eylül-20 

Eylül 

EP.1.1.2. 

Sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin 

velileri ile iletişime geçilecek, 

öğrencilerin devamının sağlanması 

hususunda adımlar atılacak ve paydaşlarla 

iletişimde bulunulacaktır. 

Okul Müdürü 

Okul Aile Birliği 

Başkanı. 

2019-2023 

yılları arasındaki 

tüm eğitim-

öğretim 

dönemlerinde. 

EP.1.1.3. 

Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve 

erken uyarı sistemi için çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul Müdürü 
01 Eylül-20 

Eylül 

EP.1.1.4. 

Öğrencilerin üst öğrenime geçişlerini 

kolaylaştırmak için okul tanıtımları, okul 

gezileri planlanacaktır. 

Okul Müdürü 
Nisan-Mayıs 

ayları içerisinde 

EP.1.1.5. 

Kayıt bölgesinde yer alan anasınıfına 

uygun öğrencilerin tespit edilerek, 

velileriyle iletişime geçilecek ve 

anasınıfına kaydolmaları sağlanacaktır. 

Okul Stratejik Plan 

Ekibi 

01 Eylül-20 

Eylül 

EP.1.1.6. 

Sene başı uyum eğitimine ilgili sınıflarda 

bulunan bütün öğrencilerin katılmaları 

sağlanacaktır. 

Okul Müdürü 
Eylül ayı 

içerisinde. 

 

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI 

Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması başlığı esas olarak eğitim ve öğretim 

faaliyetinin hayata hazırlama işlevinde yapılacak çalışmaları kapsamaktadır. 

Bu tema altında akademik başarı, sınav kaygıları, sınıfta kalma, ders başarıları ve 

kazanımları, disiplin sorunları, öğrencilerin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri 

ile istihdam ve meslek edindirmeye yönelik rehberlik ve diğer mesleki faaliyetler yer 

almaktadır. 

Stratejik Amaç 2:  

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

kazandırılmasına; girişimci, yenilikçi, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, 

özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 



Stratejik Hedef 2.1. Öğrenme kazanımlarını takip eden ve velileri de sürece dâhil eden bir 

yönetim anlayışı ile öğrencilerimizin akademik başarıları ve sosyal faaliyetlere etkin katılımı 

artırılacaktır. 

Akademik başarı altında: ders başarıları, kazanım takibi, üst öğrenime geçiş başarı ve 

durumları, karşılaştırmalı sınavlar, sınav kaygıları gibi akademik başarıyı takip eden ve ölçen 

göstergeler, 

Sosyal faaliyetlere etkin katılım altında: sanatsal, kültürel, bilimsel ve sportif 

faaliyetlerin sayısı, katılım oranları, bu faaliyetler için ayrılan alanlar, ders dışı etkinliklere 

katılım takibi vb. ele alınacaktır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

No 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.2.1.1. 
Takdir veya teşekkür 
belgesi alan öğrenci oranı 

%20 %25 %30 %35 %40 %45 

PG.2.1.2. 
Öğrencilerin yıl sonu not 
ortalaması 

60 65 70 75 80 85 

PG.2.1.3. 

Eğitim Öğretim yılı 
içerisinde Değerler eğitimi 
kapsamında yapılan 
çalışma sayısı 

6 6 7 7 8 8 

PG.2.1.4. 

Eğitim Öğretim yılı 
içerisinde Değerler eğitimi 
kapsamında yapılan 
çalışmalarına katılan 
öğrenci sayısı 

60 70 80 90 100 110 

PG.2.1.5. 
Öğretmen başına düşen 
EBA kullanım süresi. 

20dk. 30dk. 1saat 
1,5 

saat 
2saat 

2,5 

saat 

PG.2.1.6. 
Eğitim Amaçlı yapılan gezi 
sayısı 

0 1 1 2 2 3 

PG.2.1.7. 

Eğitim Amaçlı yapılan 
gezilere katılan öğrenci 
sayısı 

0 20 20 40 40 60 

PG.2.1.8. 
Öğrenci başına okunan 
kitap sayısı 

5 7 9 10 15 20 

PG.2.1.9. Veli toplantı sayısı 2 4 4 6 6 6 



PG.2.1.10. 
Veli toplantılarına davet 
edilen veli sayısı 

%90 %95 %100 %100 %100 %100 

PG.2.1.11. 
Veli toplantılarına katılan 
veli oranı 

%50 %60 %70 %80 %90 %100 

PG.2.1.12. 
Sosyal faaliyetlere etkin 
katılım oranı 

%20 %25 %35 %45 %60 %75 

 

EYLEM PLANI 

No EYLEM İFADESİ 
EYLEM 

SORUMLUSU 

EYLEM 

TARİHİ 

EP.2.1.1. 

EP.2.1.2. 

Öğrencilerin derslere olan ilgisi ve 
başarı oranlarının artırılması için 
alternatif metotlar denenecek, 
teknolojinin ve günümüz 
imkanlarının kullanımı sağlanacaktır. 
Bu şekilde belge alan öğrenci sayısı ve 
mevcut başarı oranı artırılmaya 
çalışılacaktır. 

Okul Müdürü 

Tüm Öğretmenler 

Bütün Öğretim 

Dönemleri 

Süresince 

EP.2.1.3. 

EP.2.1.4. 

Eğitim-öğretim yılı içerisinde her ay 
bir değer ele alınarak, bu değerleri 
öğrencilerin hayatlarına aktarabilmesi 
için çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca 
okulumuzda eğitim gören bütün 
öğrencilerin bu faaliyete katılımı 
sağlanacaktır. 

Okul Müdürü 

Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi 

Öğretmeni 

Bütün Öğretim 

Dönemleri 

Süresince 

EP.2.1.5. 

Öğretmenlere EBA sistemi tekrar 
tanıtılacak ve ders sürecinde aktif 
olarak EBA’ nın kullanımı teşvik 
edilecektir. 

Okul Müdürü 01-20 Eylül 

EP.2.1.6. 

EP.2.1.7. 

Öğrencilerin yaşadıkları coğrafyada 
bulunan bilim merkezleri, müzeler, 
tarihi kalıntılar ve ören yerlerini 
ziyaret ederek öğrenmelerine katkı 
sağlanacaktır. 

Okul Müdürü 

Tüm Öğretmenler 

Veliler 

Mart-Haziran 

(Her Yıl) 

EP.2.1.8. 

Mevcut bulunan kütüphane 
düzenlenecek, kitap çeşitliliği 
artırılacak ve öğrencilerin okuma 
alışkanlığı kazanması için çalışmalar 
yapılacaktır. 

Okul Müdürü 

Tüm Öğretmenler 

Bütün Öğretim 

Dönemleri 

Süresince 



No EYLEM İFADESİ 
EYLEM 

SORUMLUSU 

EYLEM 

TARİHİ 

EP.2.1.9. 

EP.2.1.10. 

EP.2.1.11. 

Her dönem yapılan veli toplantısı 
sayısı sene başı sene ortası ve sene 
sonu olmak üzere kademeli olarak 
dönemlik 3 toplantıya çıkarılacak, 
bütün velilerin toplantıdan haberdar 
olması sağlanarak velilerin 
tamamının toplantılara katılması 
sağlanacaktır. 

Okul Müdürü 

Tüm Öğretmenler 

Okul Aile Birliği 

Ekim-Aralık-

Ocak 

Şubat-Nisan-

Haziran 

EP.2.1.12. 
Sosyal Faaliyetlerin artırılmasına 
yönelik çalışmalar yapılacak. 

Okul Müdürü 

Tüm Öğretmenler 

Bütün Öğretim 

Dönemleri 

Süresince 

 

Stratejik Hedef 2.2.  Etkin bir rehberlik anlayışıyla, öğrencilerimizi ilgi ve becerileriyle 

orantılı bir şekilde üst öğrenime veya istihdama hazır hale getiren daha kaliteli bir kurum 

yapısına geçilecektir.  

Üst öğrenime Hazır: Mesleki rehberlik faaliyetleri, tercih kılavuzluğu, yetiştirme kursları, 

sınav kaygısı vb. 

İstihdama Hazır: Kariyer günleri, staj ve işyeri uygulamaları, ders dışı meslek kursları vb. 

ele alınacaktır. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

No 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.2.2.1. 

Veli-okul ve öğrencilerle 
birlikte uygulanan faaliyet 
sayısı 

0 1 1 2 2 2 

PG.2.2.2. 

Rehber öğretmenler 
tarafından öğrenci 
davranışları ilgili yapılan 
görüşme sayısı 

      

PG.2.2.3. 
Yetiştirme ve Destekleme 
kurs alan (ders) sayısı   

3 5 5 6 6 6 

PG.2.2.4. 

Yetiştirme ve Destekleme 
kurslarına katılan öğrenci 
oranı 

%60 %70 %80 %85 %90 %100 

PG.2.2.5. 

Hangi okullara 
gideceklerine dair anket 
çalışmaları planlanacak ve 
tanıtım yapılacak. 

12 18 20 20 30 30 



EYLEM PLANI 

No EYLEM İFADESİ 
EYLEM 

SORUMLUSU 

EYLEM 

TARİHİ 

EP.2.2.1. 

Okul-Öğrenci-Veli işbirliğini 
sağlayacak sosyal, kültürel, akademik 
faaliyetler planlanarak işbirliğinin 
kuvvetlenmesi sağlanacaktır. 

Okul Müdürü 

Tüm Öğretmenler 

Okul Aile Birliği 

Veliler 

Bütün Öğretim 

Dönemleri 

Süresince 

EP.2.2.2. 

Kurum rehber öğretmeni 
bulunmadığı için ilçe ram merkezi ile 
irtibata geçilerek öğrenci 
davranışlarıyla ilgili yardım 
alınacaktır. 

Okul Müdürü 

Bütün Öğretim 

Dönemleri 

Süresince 

EP.2.2.3. 

EP.2.2.4. 

Uygulanmakta olan DYK kurslarının 
nizami bir şekilde ve faydalı olarak 
uygulanması sağlanacaktır. Ayrıca 
ders çeşitliliği de artırılarak bütün 
öğrencilerin bu kurslardan 
faydalanması için çalışmalar 
yapılacaktır. 

Okul Müdürü 
Ağustos-Eylül 

Ocak-Şubat 

EP.2.2.5. 
Gidecekleri okul türleri ile ilgili 
belirleme ve e-okula giriş yapılması. 

Okul Müdürü 
Her yıl Şubat-

Mart Ayı. 

 

 

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE 

Kurumsal İletişim, Kurumsal Yönetim, Bina ve Yerleşke, Donanım, Temizlik, Hijyen, 

İş Güvenliği, Okul Güvenliği, Taşıma ve servis vb. konuları ele alınacaktır. 

Stratejik Amaç 3:  

Beşerî, fizikî, malî ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını 

iyileştirerek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli bir kurumsal 

yapıyı tesis etmek. 

Stratejik Hedef 3.1. Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir. 

 

 

 

 



PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

No 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

P.G.3.1.1. 

Öğretmen başına 
düşen hizmetiçi 
eğitim saati 

140saat 180saat 210saat 240saat 270saat 300saat 

P.G.3.1.2. 

Hizmetiçi Eğitim 
faaliyetlerine 
katılan öğretmen 
sayısı 

3 4 5 6 8 11 

P.G.3.1.3. 

Temel İlkyardım 
eğitimi almış 
personel sayısı 

5 7 9 11 11 11 

P.G.3.1.4. 

Temel İlkyardım 
eğitimi almış 
personel oranı 

%50 %65 %80 %100 %100 %100 

P.G.3.1.5. 

Lisansüstü eğitim 
(Tezli-Tezsiz) 
yapan öğretmen 
sayısı 

1 2 3 4 5 6 

P.G.3.1.6. 

Lisan üstü eğitim 
(Tezli-Tezsiz) 
yapan öğretmen 
oranı 

%15 %20 %30 %40 %50 %60 

P.G.3.1.7. 

Okullarda özel 
güvenlik 
elemanının varlığı 
(0-1) 

0 1 1 1 1 1 

P.G.3.1.8. 

Kullanıma 
sunulan bilgisayar 
sayısı 

3 18 18 18 18 18 

P.G.3.1.9. Kamera sayısı 6 7 7 8 8 8 

P.G.3.1.10. 

Okul internet 
sitesindeki 
bilgilerin güncel 
tutulması. (0-1) 

1 1 1 1 1 1 

P.G.3.1.11. 

Okul sağlığı ve 
hijyen konusunda 
yürütülen faaliyet 
sayısı 

1 2 4 6 8 10 

P.G.3.1.12. 

Okul/Kurum web 
sitesinde yapılan 
duyuru sayısı 

15 30 45 60 75 90 



P.G.3.1.13. 

Okul/Kurum web 
sitesinde yapılan 
duyuruların 
ziyaret edilme 
sayısı 

2572 5000 8000 12000 15000 20000 

PG.3.1.14. 
Elektrik tesisatının 
ve genel bakımının 
yapılması 

0 1 1 1 1 1 

 

EYLEM PLANI 

No EYLEM İFADESİ 
EYLEM 

SORUMLUSU 

EYLEM 

TARİHİ 

EP.3.1.1. 

EP.3.1.2. 

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel 
gelişimleri için hizmetiçi eğitim 
faaliyetleri öğretmenlere duyurulacak 
ve katılmaları sağlanacaktır. 

Okul Müdürü 

Bütün Öğretim 

Dönemleri 

Süresince 

EP.3.1.3. 

EP.3.1.4. 

Acil durumlar karşısında personelin 
müdahale edebilmesi için temel ilk 
yardım eğitimi almamış personelin 
eğitim alması sağlanacak ve plan 
süresince eğitim almamış personel 
kalmayacaktır. 

Okul Müdürü 

Bütün Öğretim 

Dönemleri 

Süresince 

EP.3.1.5. 

EP.3.1.6. 

2023 Eğitim Vizyonu ile paralel 
olarak öğretmenlerin yüksek lisans 
eğitimine olan ilgilerini artırıcı 
görüşmeler yapılarak, öğretmenlerin 
tezli-tezsiz yüksek lisans yapmaları 
için çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü 

Bütün Öğretim 

Dönemleri 

Süresince 

EP.3.1.7. 

Her ne kadar köy okulu olsa da 
dışarıdan gelebilecek tehditlere ve 
sıkıntılara karşı okulumuza güvenlik 
personeli temini için ilçe milli eğitim 
müdürlüğü ile görüşmeler 
yapılacaktır. 

Okul Müdürü 2019-2020 

EP.3.1.8. 

Okulumuzda büro ekipmanı olarak 
kullanılan bilgisayarların bakımları 
yapılarak eğitim-öğretim yılına hazır 
hale getirilecek, bilgisayar 
laboratuvarında bulunan 
bilgisayarlarında aktif olarak 
kullanılabilir hale getirme çalışmaları 
yapılacaktır. 

Okul Müdürü 

 
Eylül – Ocak 

EP.3.1.9. 

Kurumumuzda mevcut bulunan ve 
eski olan kamera sisteminin 
yenilenmesi, kamera sayısının 

Okul Müdürü 

Okul Aile Birliği 
2019-2023 



No EYLEM İFADESİ 
EYLEM 

SORUMLUSU 

EYLEM 

TARİHİ 

artırılarak kör nokta bırakılmaması 
için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

EP.3.1.10. 

EP.3.1.12. 

EP.3.1.13. 

Okul web sitesinin her an güncel 
tutulması, güncel duyuruların okul 
web sitesinden yapılması için okul 
web yayın ekibiyle çalışma 
yürütülecektir. Okul web sitesinin 
ziyaretçi sayısının artırılması için veli-
öğrenciler bilgilendirilecek ve ziyaret 
sayıları hedeflenen rakamlara 
yükseltilmeye çalışılacaktır. 

Okul Müdürü 

Okul Web Yayın 

Ekibi 

2019-2023 

EP.3.1.11. 

Okul sağlık ve hijyen uygulamaları 
için öncelikli olarak “Beyaz Bayrak” 
projesinde başarılı olunacaktır. 
Okulun sağlık ve hijyeni için 
yardımcı personele gereken eğitimler 
verilecek, uyarılar yapılacak ve 
işlemlerin aksamadan devamı için 
gerekli olan takip yapılacaktır. Ayrıca 
öğrenci ve öğretmenlere yine sağlık 
ve hijyenle ilgili bilgilendirmeler, 
eğitimler planlanacaktır. 

Okul Müdürü 2019-2023 

EP.3.1.14. 

Eskiyen okul elektrik tesisatının 
bakım ve onarım işlemleri 
halledilecektir. Sınıflarda aydınlatma 
sistemlerinin kontrolü, onarımı 
yapılacaktır. İSG konusunda gerekli 
yerlere uyarı levhaları koyulacaktır. 

Okul Müdürü 2019 



BÖLÜM V. 

 

MALİYETLENDİRME 

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu 

 

KAYNAK TABLOSU 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam 

Genel Bütçe 0 0 0 0 0 0 

Valilikler ve Belediyelerin Katkısı 0 0 0 0 0 0 

Diğer (Okul Aile Birlikleri) 1500 8500 2000 9000 2500 23500 

TOPLAM 1500 8500 2000 9000 2500 23500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM VI. 

 

 İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Okulumuz/Kurumumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık 

Stratejik Planın izlenmesi ve 1 yıllık gelişim planın izlenmesi olarak ikili bir ayrıma 

gidilecektir.  

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, 

il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık denetim ve kontrollerine hazır halde 

tutulacaktır. 

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme 

toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda 

yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır.  



EKLER:  

1) Öğrenci Anketleri (98 Adet) 

2) Öğretmen Anketleri (8 Adet) 

3) Veli Anketleri (81 Adet) 


