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“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen 

toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha 

sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler”.  

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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ĠSTĠKLAL MARġI 

Korkma, sönmez bu Ģafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  

O benimdir, o benim milletimindir ancak.  

 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!  

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu Ģiddet, bu celâl?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...  

Hakkıdır, Hakk‟a tapan, milletimin istiklâl!  

 

Ben ezelden beridir hür yaĢadım, hür yaĢarım.  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmıĢ? ġaĢarım!  

KükremiĢ sel gibiyim, bendimi çiğner, aĢarım.  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taĢarım.  

 

Garbın afakını sarmıĢsa çelik zırhlı duvar,  

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  

“Medeniyet!” dediğin tek diĢi kalmıĢ canavar?  

 

ArkadaĢ! Yurduma alçakları uğratma, sakın.  

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.  

Doğacaktır sana va‟dettiği günler Hakk‟ın...  

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:  

DüĢün altındaki binlerce kefensiz yatanı.  

Sen Ģehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:  

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.  

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?  

ġüheda fıĢkıracak toprağı sıksan, Ģüheda!  

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,  

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.  

 

Ruhumun senden, Ġlâhî, Ģudur ancak emeli:  

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.  

Bu ezanlar ki Ģahadetleri dinin temeli-  

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.  

 

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

Her cerihamdan, ilâhî, boĢanıp kanlı yaĢım,  

FıĢkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naĢım;  

O zaman yükselerek arĢa değer belki baĢım.  

 

Dalgalan sen de Ģafaklar gibi ey Ģanlı hilâl!  

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.  

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:  

Hakkıdır, hür yaĢamıĢ, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk‟a tapan, milletimin istiklâl. 

 

                                Mehmet Akif ERSOY 
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ATATÜRK’ÜN GENÇLĠĞE HĠTABESĠ 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve 

müdafaa etmektir. 

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

Ġstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların 

olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düĢersen, vazifeye atılmak için, 

içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve Ģeraitini düĢünmeyeceksin! Bu imkân ve Ģerait, çok 

nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ġstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düĢmanlar, bütün 

dünyada emsali görülmemiĢ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, 

bütün kaleleri zapt edilmiĢ, bütün tersanelerine girilmiĢ, bütün orduları dağıtılmıĢ ve memleketin 

her köĢesi bilfiil iĢgal edilmiĢ olabilir. Bütün bu Ģeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. 

Hattâ bu iktidar sahipleri Ģahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. 

Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düĢmüĢ olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! ĠĢte, bu ahval ve Ģerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve 

cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur! 

 

 

                                                             

                                                 Mustafa Kemal ATATÜRK 

 SUNUŞ 
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SUNUġ 

   Çok hızlı geliĢen, değiĢen teknolojilerle bilginin değiĢim süreci de hızla değiĢmiĢ ve baĢarı için 

sistemli ve planlı bir çalıĢmayı kaçınılmaz kılmıĢtır. Sürekli değiĢen ve geliĢen ortamlarda çağın 

gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayıĢını sistematik bir Ģekilde devam ettirebilmemiz, 

belirlediğimiz stratejileri en etkin Ģekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. BaĢarılı olmak da 

iyi bir planlama ve bu planın etkin bir Ģekilde uygulanmasına bağlıdır.  

   Kapsamlı ve özgün bir çalıĢmanın sonucu hazırlanan Stratejik Plan okulumuzun çağa uyumu ve 

geliĢimi açısından tespit edilen ve ulaĢılması gereken hedeflerin yönünü doğrultusunu ve tercihlerini 

kapsamaktadır. Katılımcı bir anlayıĢ ile oluĢturulan Stratejik Plânın, okulumuzun eğitim yapısının 

daha da güçlendirilmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır.  

   Belirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda hedefler güncellenmiĢ ve okulumuzun 2015–2019 

yıllarına ait stratejik plânı hazırlanmıĢtır.  

   Bu planlama; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği, Kamu kurumlarında 

stratejik planlamanın yapılması gerekliliği esasına dayanarak hazırlanmıĢtır. Zoru hemen baĢarırız, 

imkânsızı baĢarmak zaman alır.  

   Okulumuza ait bu planın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına 

katkıda bulunan idarecilerimize, stratejik planlama ekiplerimize, il ve ilçe Milli Eğitim 

Müdürlüğümüz Strateji GeliĢtirme Bölümü çalıĢanlarına teĢekkür ediyor, bu plânın baĢarıyla 

uygulanması ile okulumuzun baĢarısının daha da artacağına inanıyor, tüm personelimize baĢarılar 

diliyorum. 

 

Fahrettin TUNÇ 

   Okul Müdürü 
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GĠRĠġ 

    Stratejik plan, günümüz geliĢim anlayıĢının geçmiĢteki anlayıĢlardan en belirgin farkının 

göstergesidir. Zira stratejik plan yaklaĢımı geleceğe hazır olmayı değil, geleceği planlamayı 

hedefleyen bir yaklaĢımdır. Bir anlamda geleceği bugünde yaĢamaktır.  

    Ancak stratejik plan tek baĢına bir belge olarak değerli değildir. Onu değerli kılacak olan Ģey, 

kurumun doğru karar alabilme yeteneği ve kararlılık gösterebilme gücüdür.  

    Baktığımız yerden hala yıllardır gördüğümüz Ģeyleri görüyorsak, bakıĢ açımızı ve yönümüzü 

değiĢtirmemiĢiz demektir. Bu bakımdan stratejik plan, öncelikle kurumumuza yeni bir yön ve yeni 

bir bakıĢ açısı kazandıracak biçimde düĢünülüp tasarlanmalıdır. Hiç Ģüphe yoktur ki bu yön, 

ülkemizin çağdaĢlaĢma hedeflerine uygun düĢen ve çağdaĢ uygarlık düzeyinin üstüne çıkma 

ülküsüyle örtüĢen bir yön olmalıdır.  

    ÇağdaĢ bir ülke olabilmemiz için çağdaĢlaĢma savaĢını öncelikle okullarda kazanmamız 

gerekmektedir. Bilmek zorundayız ki, okullarda kazanılmamıĢ hiçbir savaĢ gerçekte hiçbir zaman 

kazanılmamıĢ savaĢtır. Bu konuda eksiklerimizin olduğunu kabul etmeli, ancak kendimizi güçlü 

amaçlarla besleyerek eksiklerimizin ve zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanmalı fakat bunun 

uzun süren bir yolculuk olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.  

    Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin dünyayı yöneten lider ülkelerden biri olacağını 

öngörüyoruz. Bu öngörüye paralel olarak okulumuzun 2015–2019 yılları arasında kaydedeceği 

aĢama ile bir paydaĢlarına öncü ve örnek bir okul olacağına kuvvetle inanıyoruz. Bu stratejik plan, bu 

inancımızı gerçekleĢtirmek üzere düĢünülmüĢ ve bizi hedefimize götürecek biçimde tasarlanmıĢtır. 

Bundan sonra baĢarılı olmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir 

sorumluluktur.  

 

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 
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Kurum Adı  Atatürk Ortaokulu 

Kurum Türü Ortaokul 

Kurum Kodu 754072 

Kurum Statüsü  Kamu                  Özel 

 

Kurumda ÇalıĢan Personel 

Sayısı 

 

Yönetici              : 6 

Öğretmen           : 118 

Memur               : 3 

Hizmetli             : 6 

Öğrenci Sayısı 1696 

Öğretim ġekli  Normal                 Ġkili               

Okulun Hizmete GiriĢ Tarihi 1931 

KURUM ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

Kurum Telefonu Tel. : 0 422 321 22 02 

Kurum Web Adresi http://malatyaataturk.meb.k12.tr 

Mail Adresi 754072@meb.k12.tr 

 

Kurum Adresi 

 

Mahalle: Kernek Mah.  

Sokak          : BeĢkonaklar Cad. 

Posta Kodu: 44300 

Ġlçe: Battalgazi 

Ġli: Malatya 

Kurum Müdürü Fahrettin TUNÇ GSM Tel: 505 711 46 91                

 

Kurum Müdür Yardımcıları 

Md. BaĢyard.: Kemal ÇALHAN   

Müdür Yard.: Güler DOĞAN   

Müdür Yard.: Hanifi ÖZDEMĠR   

Müdür Yard.: Nurettin TUNĞ  

Müdür Yard.: Vahap ARIKAN  

             

mailto:754072@meb.k12.tr
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STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 

1. Yasal Çerçeve 

   Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluĢlarının stratejik planlarını hazırlamaları 

ve kuruluĢ bütçelerini bu plan doğrultusunda oluĢturmaları öngörülmektedir.  DPT tarafından 

hazırlanan “Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu” ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 

16.09.2013 tarih ve 2013/26 sayılı Genelgesi Bakanlığımız merkez ve taĢra teĢkilatı birimlerinde 

yürütülmekte olan stratejik planlama çalıĢmalarının yasal çerçevesini oluĢturmaktadır. 

A) Planın Dayanağı(Stratejik Plan Referans Kaynakları)  

         Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama çalışmaları 16.09.2013 tarih ve 

2013/23 sayılı genelgenin yayımıyla başlatılarak süreç aşağıda belirtildiği şekilde işletilmiştir. 

        2015 yılı ocak ayı içerisinde Stratejik Planlama ÇalıĢmaları kapsamında okul personelimiz 

içerisinden „‟Stratejik Plan Üst Kurulu” ve “Stratejik Planlama Ekibi” kurulmuĢtur. Okulumuzun 

Stratejik Planına (2015–2019) Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından, 

03.01.2015 tarihinde okulumuzun öğretmenler odasında, çalıĢma ve yol haritası belirlendikten sonra 

taslak oluĢturularak baĢlanmıĢtır. 2015 yılı mart ve nisan ayları içerisinde önceden hazırlanan anket 

formları katılımcılara yöneltilmiĢtir. Mayıs ayında elde edilen verilerle SWOT analizi yapılarak 

strateji planımızın son Ģekli verilmiĢtir. Mayıs ayının son haftasında Battalgazi Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi`nden görüĢ alınıp düzenlemeler yapılarak stratejik planımızın 

son Ģekli verilmiĢtir. 

       Okulumuzun stratejik planının referans kaynakları Malatya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Battalgazi Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planları`dır. 

B) Stratejik Planın Amacı: Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dıĢ 

çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite 

standartlarına ulaĢmak üzere yeni stratejiler geliĢtirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve 

hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. 

C) Stratejik Planın Kapsamı: Bu stratejik plan dokümanı Battalgazi Atatürk Ortaokulu`nun mevcut 

durum analizi değerlendirmeleri doğrultusunda, 2015-2019 yıllarına dönük stratejik amaçlarını, 

hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. 

 

2. Stratejik Planlama ÇalıĢmaları: 

   Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı konulu 2013/26 sayılı Genelgesi ve Hazırlık 

Programı, Malatya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Battalgazi Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili 

yazıları gereği Ocak ayı içerisinde Stratejik Planlama ÇalıĢmaları kapsamında okul personelimiz 

içerisinden „‟Stratejik Plan Üst Kurulu” ve “Stratejik Planlama Ekibi” kurulmuĢtur. Stratejik Plan Üst 

Kurul ve Stratejik Plan Hazırlama Ekipleri listesi ilgili linkte belirtilen alanlara girilerek kayıt iĢlemi 



13 

 

tamamlanmıĢ ve tamamlanan giriĢlerle ilgili Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji GeliĢtirme 

Bölümüne üst yazıyla bilgi verilmiĢtir. 

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

Ekibi tarafından, 03.01.2015 tarihinde okulumuzun öğretmenler odasında, çalıĢma ve yol haritası 

belirlendikten sonra taslak oluĢturularak baĢlanmıĢtır. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 

gönderilen Stratejik Planlama ile ilgili evraklar Stratejik Planlama ekibimiz tarafından incelenmiĢtir. 

Stratejik Planlama süreci hakkında ekip bilgilendirilmiĢtir.  

   Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiĢ ve elde edilen 

veriler birleĢtirilerek paydaĢ görüĢleri oluĢturulmuĢtur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme 

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

toplanmıĢtır. 

Stratejilerin Belirlenmesi; 

   Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dıĢ paydaĢların görüĢ ve önerileri bilimsel 

yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalıĢmayla stratejik plan hazırlanmıĢtır. 

   Bu çalıĢmalarda izlenen adımlar; 

1. Okulun var oluĢ nedeni (misyon), ulaĢmak istenilen nokta  (vizyon) belirlenip okulumuzun tüm 

paydaĢlarının görüĢleri ve önerileri alındıktan sonra da vizyona ulaĢmak için gerekli olan stratejik 

amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; 

a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileĢtirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken 

alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, 

b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düĢünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan 

stratejik amaçlar, 

c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere iliĢkin stratejik amaçlar olarak da ele 

alındı. 

2. Stratejik amaçların gerçekleĢtirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili 

olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaĢılabilir, gerçekçi, zamana bağlı, sonuca odaklı, 

açık ve anlaĢılabilir olmasına özen gösterildi. 

3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, baĢlı baĢına bir bütünlük oluĢturan,  

yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet 

“amacımıza ulaĢtırır mı” sorgulaması yapıldı. 

4. Hedeflerin/faaliyetlerin gerçekleĢtirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 

5. Faaliyetlerin baĢarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 

6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan 

faaliyetler, paydaĢların önerileri, çalıĢanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değiĢiklikler 

ve GZFT (SWOT) çalıĢması göz önünde bulunduruldu. 
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7. GZFT çalıĢmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileĢtirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü 

yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalıĢıldı; önümüzdeki 

dönemlerde beklenen değiĢikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 

8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleĢtikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi yapıldı. 

Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi.  Maliyeti ve kaynağı 

hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. 

   ÇalıĢmalar gerçekleĢtirildikten sonra okulumuzun 2015-2019 dönemi stratejik planına son halini 

vermek üzere Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Strateji GeliĢtirme Bölümüne resmi yazıyla 

gönderilerek görüĢ istenmiĢtir. GörüĢleri doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son 

halini almıĢ ve onaya sunulmuĢtur. 

 

A) Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi 

STRATEJĠK PLAN ÜST KURULU 

ADI-SOYADI ÜNVAN ĠLETĠġĠM 

Fahrettin TUNÇ Okul Müdürü   

Hanifi ÖZDEMĠR Müdür Yardımcısı  

Enver TAġDEMĠR Öğretmen   

YaĢar KALKAN Okul Aile Birliği BaĢkanı  

Tarık KINAY Okul Aile Birliği Yönet. Kur. Üyesi  

 

STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ 

ADI-SOYADI ÜNVAN ĠLETĠġĠM 

Hanifi ÖZDEMĠR Müdür Yardımcısı  

Enver TAġDEMĠR Rehber Öğretmeni   

Meltem GÜL Ġngilizce Öğretmeni  

Ahmet KAPLAN Matematik Öğretmeni  

Ġbrahim CAN Rehber Öğretmeni  

Ġzzet ONUR Okul Aile Birliği BaĢkan Yrd.  

Solmaz KINAY Öğrenci Velisi  

Yasemin DOĞAN Öğrenci Velisi  
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         6.2 Üst Politika Belgeleri  

7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi  
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MEVCUT DURUM ANALĠZĠ 

 

1. Tarihsel GeliĢim 

a. Okulumuzun Tarihsel GeliĢimi 

    Okulumuz 1931 yılında ortaokul olarak bugün Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü`nün bulunduğu 

yerde ahĢap bir binada 17 öğretmen, 256 öğrenciyle eğitim ve öğretime baĢlamıĢtır. 

     1933 yılında lise kısmı açılarak Malatya Lisesi adını almıĢ; lise binası ahĢap olduğundan 1944 yılı 

24-25 Nisan gecesi bir ihmal nedeniyle çıkan yangın sonucu tamamen yanmıĢ olup yerine aynı yıl bir 

bina yapılmıĢtır. 

     Eski adıyla Turan Emeksiz yeni adıyla Malatya Lisesi`nin binasının yapılmasıyla okulumuzdan 

lise kısmı ayrılıp yeni binasına taĢındıktan sonra orta kısım 1964-1965 öğretim yılında Atatürk 

Ortaokulu olarak eğitim ve öğretime baĢlamıĢtır. 

     11 Aralık 1989 yılına kadar Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Ģuan hizmet binası olarak kullandığı 

binada  eğitim ve öğretime devam edilmiĢ olup,11 Aralık 1989 yılında Ģimdiki binaya taĢınmıĢtır. 

     Okulumuz 1994-1995 eğitim-öğretim yılından itibaren ilköğretim okulu olarak  öğretime devam  

etmiĢtir. 6287 Sayılı Kanun gereği okulumuz 2013-2014 Eğitim-öğretim yılından itibaren ortaokul 

olarak devam etmektedir. ġimdiki eğitim ve öğretim yapılan bina sinema caddesinde, beĢ konaklar 

bölgesinde   bulunmaktadır. Konum itibariyle  binanın ana giriĢi kuzey yönüne oturtturulmuĢ; 

bodrum, zemin ve üç   kattan oluĢmaktadır. Tek bloktan ibarettir. Ek binası yoktur. Ana giriĢ 

yönünde   3000 m2 oyun alanı   mevcuttur.  

      4`ü anasınıfı olmak üzere toplam 61Ģubemiz mevcuttur. 2014-2015  Eğitim ve Öğretim yılı   

itibariyle öğrenci  sayımız 1696`dır. Okulumuzda ikili eğitim ve öğretim yapılmaktadır. 2014 

yılından beri müdür olarak Fahrettin TUNÇ görev yapmaktadır. 

      Mezun olan öğrencilerimiz arasında  önemli Ģahsiyetlerden; Hasan  Celal GÜZEL, Metin   

EMĠROĞLU, Recai  KUTAN, Selahattin  ALPAY ,Mehmet KIRÇUVAL, Yusuf ÖZAL, Hüsnü 

DOĞAN,  Hamdi ÖZER, Org.EĢref Turgut BĠTLĠS, Mehmet  Gazi BARUT, Oğuzhan ASĠLTÜRK  

gibi ünlülerimiz  bulunmaktadır. 
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2. Mevzuat Analizi(Yasal Yükümlülükler) 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK 

(GÖREVLER) 
DAYANAK(KANUN, YÖNETMELĠK, GENELGE, YÖNERGE) 

Atama 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm 

Kadrolarına ĠliĢkin Yönetmelik 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer DeğiĢtirmelerine 

ĠliĢkin Yönetmelik 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği 

Ödül, Disiplin 

Devlet Memurları Kanunu 

6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Ġle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline BaĢarı, Üstün BaĢarı ve Ödül Verilmesine Dair 

Yönerge 

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

Okul Yönetimi 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi 

MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin Karar  

TaĢınır Mal Yönetmeliği 

Eğitim-Öğretim 

Anayasa 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

222 Sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu 

6287 Sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına 

Dair Kanun 

Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim ÇalıĢmalarının Planlı Yürütülmesine ĠliĢkin 

Yönerge  

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci YetiĢtirme Kursları Yönergesi 

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği  

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencilerin Ders DıĢı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında 

Yönetmelik  

Personel ĠĢleri 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Ġzin Yönergesi 

Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 

Kamu Kurum ve KuruluĢlarında ÇalıĢan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği  

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki 

Yönetmelik  

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği  

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği  

Mühür, YazıĢma, ArĢiv 

Resmi Mühür Yönetmeliği 

Resmi YazıĢmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik  

Milli Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi  

Milli Eğitim Bakanlığı ArĢiv Hizmetleri Yönetmeliği 

Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler 
Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma Hizmetleri Yönet. 

Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliği 

Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği  

Öğrenci ĠĢleri 

Milli Eğitim Bakanlığı Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi 

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 

Ġsim ve Tanıtım 
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme 

Yönetmeliği  

Sivil Savunma 
Sabotajlara KarĢı Koruma Yönetmeliği  

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik  

Daire ve Müesseseler Ġçin Sivil Savunma ĠĢleri Kılavuzu  
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3. Faaliyet Alanları, Hizmetler 

   Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü`nün faaliyet alanları ve sunmuĢ olduğu hizmetler aĢağıdaki 

baĢlıklarda toplanmıĢtır. 

Atatürk Ortaokulu Faaliyet Alanları 

FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM  FAALĠYET ALANI: YÖNETĠM ĠġLERĠ 

Hizmet-1: Rehberlik Hizmetleri 

 Psikolojik DanıĢma 

 Sınıf Ġçi Rehberlik Hizmetleri  

 Meslek Tanıtımı ve Yönlendirme 

Hizmet-1: Öğrenci iĢleri hizmeti 

 Kayıt-Nakil iĢleri      

 Devam-devamsızlık      

 Sınıf geçme  

Hizmet-2: Sosyal-Kültürel Etkinlikler  

 Halk oyunları     

 Koro       

 Satranç  

 YarıĢmalar 

 Kültürel Geziler 

 Sergiler 

 Tiyatro 

 Kermes ve ġenlikler 

 Piknikler 

 Sosyal Kulüp ve Toplum Hizmeti 

ÇalıĢmaları 

Hizmet-2: Öğretmen iĢleri hizmeti 

 Derece terfi     

 Hizmet içi eğitim      

 Özlük hakları 

 Sendikal Hizmetler 

Hizmet-3: Spor Etkinlikleri 

 Futbol,     

 Voleybol    

 Basketbol   

 Badminton 

 GüreĢ 

Hizmet-3: Mali ĠĢlemler 

 Okul Aile Birliği iĢleri 

 Bütçe iĢlemleri 

 Bakım-onarım iĢlemleri 

 Burs iĢlemleri 

 TaĢınır Mal iĢlemleri 

  

FAALĠYET ALANI: ÖĞRETĠM FAALĠYET ALANI: YETĠġKĠN EĞĠTĠMĠ VE 

VELĠLERLE ĠLĠġKĠLER 

Hizmet-1: Öğretimin Planlanması 

 Planlar 

 Öğretmenler Kurulu 

 Zümre toplantıları 

Hizmet-1: Sağlık Hizmetleri 

 Ağız ve DiĢ Sağlığı Semineri 

 Çocuk Hastalıkları Semineri 

Hizmet-2: Öğretimin Uygulanması 

 Sınıf içi uygulamalar    

 Gezi ve inceleme  

 YetiĢtirme kursları 

 Ödevler, performans ve proje 

görevleri 

Hizmet-2: Kurslar 

 Okuma-Yazma kursları 

 Bilgisayar kursları 
 

Hizmet-3: Öğretimin Değerlendirilmesi 

 Dönem içi değerlendirmeler 

 Ortak sınavlar 

Hizmet-3: Velilerle Ġlgili Hizmetler 

 Veli toplantıları 

 Veli iletiĢim hizmetleri 

 Okul-Aile Birliği faaliyetleri 
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Atatürk Ortaokulu Hizmet Listesi 

Öğrenci kayıt, kabul ve devam iĢleri Eğitim hizmetleri 

Öğrenci baĢarısının değerlendirilmesi Öğretim hizmetleri 

Sınav iĢleri Toplum hizmetleri 

Sınıf geçme iĢleri Kulüp çalıĢmaları 

Öğrenim belgesi düzenleme iĢleri Öğrenim Belgesi 

Personel iĢleri Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler 

Öğrenci davranıĢlarının değerlendirilmesi Burs hizmetleri 

Öğrenci sağlığı ve güvenliği Bilimsel araĢtırmalar 

Okul çevre iliĢkileri Yaygın eğitim 

Rehberlik Mezunlar (Öğrenci) 

 

   Okulumuzda öğrencilerimizin kayıt, nakil, devam-devamsızlık, not, öğrenim belgesi düzenleme 

iĢlemleri e-okul yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. 

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

ve kbs sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Okulumuzun mali iĢlemleri ilgili yönetmeliklere uygun 

olarak yapılmaktadır. 

   Okulumuzun rehberlik anlayıĢı sadece öğrenci odaklı değildir. Okulumuzun donanımlı ve güçlü bir 

rehberlik servisi vardır. Rehber öğretmenlerimiz öğrenci ve velilere yönelik seminerler 

düzenlemekte, çeĢitli anket ve envanterler uygulamaktadır. Düzenli olarak veli görüĢmeleri 

yapılmaktadır. Okulumuzda davranıĢ problemi gözlemlenen sınıf ve öğrenciler güdülenerek olumlu 

davranıĢ kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Okulumuzda belirli dönemlerde sınıflar 

gezilerek okulun en temiz ve düzenli sınıfı seçilmekte ve ödüllendirilmektedir.  

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

yarıĢmalara katılmaktadır. Okulumuzda kültürel geziler, tiyatro, piknik, kermes gibi faaliyetler 

düzenlenmektedir. Yılsonunda ana sınıflarımız düzenlenen Ģenliklere katılmaktadır. Okulumuzda 

öğrencilerimize yönelik olarak hafta içi ve hafta sonu ders dıĢı etkinlik çalıĢmaları yapılmaktadır. 

Okulumuzda hafta sonları öğrencilerimiz için yetiĢtirme kursları açılmıĢtır. Ayrıca okulumuzda 

velilerimize yönelik seminerler düzenlenmektedir.  
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4. PaydaĢ Analizi 

   Atatürk Ortaokulu Stratejik Planlama Ekibi olarak planımızın hazırlanması aĢamasında katılımcı 

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

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

belirlenmiĢ, bunların önceliklerinin tespiti yapılmıĢtır.  

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

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

toplantıları, zümre toplantıları gibi toplantılarla görüĢ ve beklentiler tutanakla tespit edilmekte 

okulumuz bünyesinde değerlendirilmektedir. 

    

PaydaĢ Analizi ve Sınıflamasında Kullanılan Kavramlara ĠliĢkin Açıklamalar: 

PaydaĢ: Kurumun gerçekleĢtirdiği faaliyetlerden etkilenen taraflardır. PaydaĢlar Ģu baĢlıklarda ele 

alınmaktadır. 

Lider: Kurumda herhangi bir kademede görev alan çalıĢanlar içerisinde liderlik özellikleri olan 

kiĢilerdir. 

ÇalıĢan :  Kurum çalıĢanlarıdır. 

Temel Ortak: Kurumun faaliyetlerini gerçekleĢtirmek üzere kendi seçimine bağlı olmaksızın 

zorunlu olarak kurulmuĢ olan ortaklıklardır.(yapısal bağlılık gibi) 

Stratejik Ortak: Kurumun faaliyetlerini gerçekleĢtirmek üzere kendi seçimi üzerine kurduğu 

ortaklıklardır. 

Tedarikçi: Kurumun faaliyetlerini gerçekleĢtiren ihtiyaç duyduğu kaynakları temin eden 

kurum/kuruluĢlardır. 

Hizmet: Herhangi bir hizmet sürecinin çıktısıdır.  

 

5. Kurum Ġçi Analiz 

5.1. Örgütsel Yapı 
 

   Okulumuz ilk olarak 1931 yılında eğitim-öğretime baĢlamıĢtır.2013-2014 Eğitim-öğretim yılı 

itibariyle okulumuz bünyesinde 30 derslik, 2 Ana sınıfı, 1 Müdür odası, 3 Müdür Yardımcısı odası, 1 

Öğretmenler odası, 3 Rehberlik odası, 1 Memur odası, 2 BiliĢim Teknolojileri sınıfı, 1 Fen ve 

Teknolojileri laboratuvarı ve 1 kütüphane mevcuttur 

   2013-2014 Eğitim-öğretim yılında 1696 öğrenci, 1 Müdür, 5 Müdür yardımcısı, 5 Rehber 

Öğretmen,4 ana sınıfı öğretmeni, 118 branĢ öğretmeni, 3 Memur, 6 Hizmetli ile eğitim-öğretime 

devam etmektedir. 
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Atatürk Ortaokulu Organizasyon ġeması  

 

  

5.2. Ġnsan Kaynakları  

   Okul yöneticilerimiz,  insan kaynaklarına iliĢkin politika,  strateji ve planların oluĢturulması ve bu 

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

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

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

ÇalıĢanların,  mevcut ve gelecekteki yeterlilik gereksinimlerinin uygun hale getirilmesi amacıyla 

eğitim ve geliĢtirme planlarını,  tarafsız güvenilir ve herhangi bir baskı olmaması amacıyla gizli 

(isimsiz) olarak yapılan geri bildirimli anketler kullanırlar.  

   Ayrıca anketlere tam katılımın olmasını sağlayarak var olabilecek sapmayı aza indirgerler. Geri 

bildirim alınacak birçok yol olmasına karĢın,  bu yolların çoğunun güvenirlilikleri tarafsızlıkları da 

göz önünde bulundurularak uygulanırlar. Bunların baĢında dilek kutusu,  gözlemler gelir. 

   Okulumuzun insan kaynakları yönetime iliĢkin temel politika ve stratejileri Milli Eğitim 

Bakanlığının politika ve stratejisine uyumlu olarak “çalıĢanların yönetimi süreci” kapsamında 

yürütülmektedir. Ġnsan kaynaklarına iliĢkin politika ve stratejiler okulumuzun kilit süreçleri ile uyum 

içerisindedir. Okulumuzun kilit süreçleri Okul GeliĢim Yönetim Ekibinde “eğitim-öğretim süreci”,  

”okul-veli ve öğrenci iĢbirliği süreci” olarak belirlenmiĢtir.  

   Okulumuzda iĢe alma,  iĢten çıkarma ve ücretlendirme ile ilgili konular Milli Eğitim Bakanlığı 

kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmaktadır. Bunun dıĢında destek personel alımı,  

Okul GeliĢim Yönetim 

Ekibi 

 

   Okul Müdürü 

Okul-Aile Birliği 

Komisyonlar: 

Satın Alma 
Komisyonu 

Muayene ve Teslim 

Alma Komisyonu 
Eser Ġnceleme 

Komisyonu 

DemirbaĢ Sayımı 
Komisyonu 

 

Müdür BaĢ Yardımcısı 

Müdür Yardımcıları 

 

 

Kurullar: 

Öğretmenler Kurulu 
ġube Öğretmenler 

Kurulu 

Rehberlik ve Psikolojik 
DanıĢma Hizmetleri 

Komisyonu 
Öğrenci DavranıĢlarını 

Değerlendirme Kurulu 

 
Büro Hizmetleri 

Müdür Yardımcıları 

 

Yardımcı Hizmetler 

Zümre 

Öğretmenleri 

 

BranĢ Öğretmenleri Rehber Öğretmen 

 

Öğrenci Kulüpleri 
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mesleki yetkinlikleri ve yapılan iĢin niteliğine uygunluğu dikkate alınarak,  belirtilen yasa ve 

yönetmelikleri kapsayan Ģartlarda okul idaresi ve Okul Aile Birliği tarafından yapılmaktadır.  

   Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ders saati sayısına ve norm kadro esasına göre insan 

kaynakları planlaması yapılmaktadır.  

   ÇalıĢanın iĢten ayrılması (emekli olma, yer değiĢtirme) durumunda,  yerine atama Milli Eğitim 

Bakanlığı prosedürleri doğrultusunda yapılmaktadır. ÇalıĢanların kısa süreli (rapor,  izin vb.) 

ayrılmaları durumunda ise dersin boĢ geçmemesi için gerekli planlama yapılmaktadır. Yönetici veya 

dersi boĢ olan öğretmenler derslere girmektedir. 

   Okulumuzda her yıl bireysel, yetenek, bilgi ve beceri derslerinde ders sayısına göre ihtiyaç 

planlaması yapılarak ihtiyaç halinde ücretli öğretmen çalıĢtırılmaktadır.  

    ĠĢ dağılımı yapılmadan önce çalıĢanların (yazılı veya sözel olarak) istekleri göz önüne alınarak 

ders planlamaları ve nöbet uygulamaları yapılmaktadır. ÇeĢitli görevlendirilmelerde ve görev 

dağılımında çalıĢanların uzmanlık alanları ve yetkinlikleri esas alınmaktadır.  

   ÇalıĢanların bilgi birikimi ve yeteneklerini artırmak,  performans geliĢimlerini sağlamak amacıyla 

hizmet içi eğitimler planlanmakta ve uygulanmaktadır.  

   Ġnsan kaynaklarına iliĢkin politika ve stratejiler belirlenirken çalıĢanlar bu sürece dâhil edilmekte 

ve bu stratejiler her yıl Okul GeliĢim Yönetim Ekibi tarafından güncellenmektedir. 

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

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

   Okul yöneticilerimiz, ilgili mevzuat ve kuruma özgü uygulamalar dâhilinde ödül sürecinin 

gerçekleĢtirilmesine ve geliĢtirilmesine; doğru zamanlama, tutarlılık, demokratik ve etik kurallar 

çerçevesinde katkıda bulunurlar.  

   ÇalıĢanların performanslarının değerlendirilmesi için maarif müfettiĢleri tarafından rehberlik ve 

denetimler yapılmakta, yapılan denetimler denetim raporlarıyla değerlendirilmektedir. ÇalıĢanların 

daha iyi performans göstermelerini sağlamak için performans değerlendirme ve geliĢtirme sistemi 

oluĢturulmuĢtur. Bu sistemle çalıĢanların yetkinlik değerlendirilmesi yapılmakta, kuvvetli yönleri ve 

iyileĢtirmeye açık yönleri belirlenerek çalıĢanlarla birebir paylaĢılması sağlanmaktadır.   

   ÇalıĢanları öğrenci ve liderler değerlendirmektedir. Performans değerlendirme sistemi sonucunda 

sözlü ve yazılı tanıma yapılarak çalıĢanın motivasyonu sağlanmaktadır.  

   Okul yöneticilerimiz, iyileĢtirme çalıĢmalarına birey ve ekip düzeyinde katılımı doğru 

görevlendirmelerle,  doğru süreç tanımlamalarıyla, gönüllük esasını kullanarak davet ederler.  

   Okul yöneticilerimiz, çalıĢanların ekip halinde çalıĢmalarının etkili halde gerçekleĢmesini,  

özverili,  uyumlu ekipler oluĢturarak,  onlara her konuda yardımcı ve önder olarak, okulun 

imkânlarını sunarak, çalıĢanları yüreklendirip zamanında ödüllendirerek sağlamaktadırlar.  
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   Okulumuzda iyileĢtirme çalıĢmalarına katılım, takım ruhuna sahip olma ilkemiz de göz önüne 

alınarak değiĢmeye ve geliĢmeye açık olma ilkemizden yola çıkarak gönüllülük ve yetkilendirme 

yapılarak sağlanmaktadır. 

   Okulumuz çalıĢanlarının grup dayanıĢmasını sağlamak için yılda bir kez piknik, en az bir kere 

çalıĢanların katılımıyla yemekler düzenlenmektedir. Ayrıca, özel çalıĢma proje toplantılarında 

kahvaltı ve yemek organizasyonları yapılmaktadır.  

   Okul yöneticilerimiz, bireysel ve ekip düzeyinde,  okulun bütününde öğrenme olanaklarını,  okulun 

tüm araç ve gereçlerini kullanıma sokarak, zaman vererek, öğrenme olanaklarını oluĢturmakta,  

katılımın davet yoluyla sağlanmasını,  istekleri karĢılayıp çalıĢmayı istekli ve özenli hale 

getirmektedir.  

   Ekip düzeyinde ise ekibin yanında yer alarak onlarında kendi içlerinde misyon ve vizyon 

yaratmasını sağlayıp,  yapılan iĢleri önemli ve önemsiz olarak ayırmadan saygı, sevgi ve güven 

ortamı yaratarak, öğrenme olanaklarını oluĢturmakta ve katılımları özendirmektedirler.  

   Okul yöneticilerimizin öncülüğünde belirlenen,  birey ve ekip düzeyindeki hedefler,  tüm birey ve 

ekiplerin ortak birer yansıması olarak ortaya çıktığından kurumun hedefleri ile uyumlu olmaktan 

öteye birbirini destekler nitelik taĢımaktadır. .  

   ÇalıĢanların performans göstermeleri için geri bildirimler alarak ve iĢin yakın takipçisi olarak,  

gözlemlerini de öz değerlendirmelerine ekleyerek belirleyip iĢin içinde yer alırlar. ÇalıĢanların 

performansının her adımını takip ederler, benimserler,  imkanlarını gerektiğinde zorlayarak 

isteklerini karĢılayarak yardımcı olurlar.  

   Okulumuzda eğitim-öğretim kalitesi yüksek, kendi alanlarında yetkin öğretmen kadrosu 

bulunmaktadır. ÇalıĢanlar Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatındaki değiĢikliklere göre 

bilgilendirilmekte, öğretmenlere yapılan anketlerde ihtiyaç duyulan konularla ilgili programlar Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile iĢbirliğine gidilip hizmet içi eğitim planları yapılmaktadır. Misyon ve 

vizyonumuzdaki değerlere ulaĢmak için çağdaĢ eğitim anlayıĢı ve çağdaĢ eğitim kalitesinde eğitim 

yapabilmek amacıyla çalıĢanlara kurumumuz örgüt kültürüne uygun,  hizmet içi eğitimleri 

verilmektedir. Öğretmenlerimizin bireysel düzeyde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ders dıĢı 

etkinlikler,  sosyal kulüpler,  ders dağıtım çizelgeleri planlanmaktadır. Ekip düzeyinde ise örgüt 

kültürünü yansıtmak, bireysel farklılıklara önem vermek ve takım ruhuna sahip olmak ilkelerimizle 

hareket eden, birbirleri ile iĢbirliğine açık öğretmenlerimiz tarafından öğrenme olanakları 

oluĢturulmakta ve katılıma özendirilmektedir. Öğrenme faaliyetlerine iliĢkin bilgiler çeĢitli 

ortamlardan elde edilmektedir. ÇalıĢanların kendilerini geliĢtirmeleri amacıyla öğrenme faaliyetleri 

desteklenmekte ve seminer,  toplantı,  eğitim vb. katılmaları sağlanmaktadır.  

   Okul yöneticilerimiz, çalıĢanların katılımını (örneğin okul içi seminer, konferans ve törenler 

düzenlenerek özendirilmesi) performanslarını doğru değerlendirerek, çalıĢanların baĢarılarını 
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paylaĢarak, onların kendilerini ortaya koymaları için olanak yaratarak,  kendilerini tanıtma 

süreçlerinde önderlik ederek, çalıĢanların katılımını özenli hale getirmekte ve desteklemektedir.  

   Yöneticilerimiz, insan kaynaklarına iliĢkin, politika, strateji ve planların oluĢturulmasını ve bu 

sürece çalıĢanların katılımını,  öncelikle çalıĢanlarını tanımayla baĢlayan süreçte, onların 

yeterliliklerini göz önüne alarak, doğru görevlendirmeler de bulunarak ödül mekanizmasını sağlarlar. 

Okulumuzda çalıĢanların ekip çalıĢmalarını özendirmek amacıyla eğitim verilmekte özellikle yeni 

oluĢturulan performans değerlendirme sisteminde iyileĢtirme çalıĢmalarına katılım, ekip sorumluluğu 

üstlenme yetkinlik olarak alınmıĢtır. Bununla birlikte okulumuzda sosyal kulüpler, kurul,  komisyon, 

kriter ekipleri ve komiteler ekip çalıĢmalarına örnek olarak verilebilir. Okul yöneticilerimiz, iletiĢim 

gereksinimlerini anket, soru-cevap, birebir görüĢme yöntemi ile saptarlar. Bu çerçevede iletiĢim 

politikalarını oluĢtururlar. OluĢan politika doğrultusunda teknolojiyi yakın takip edip, bu teknolojiyi 

okula getirerek kullanırlar. Yukarıdan aĢağıya, aĢağıdan yukarıya ve yatay iletiĢim kanallarını 

düzenledikleri etkinliklerle oluĢtururlar. (özel toplantılar, seminerler, piknik v.b.). Bu kanalların 

sürekli açık olup olmadığını denetleyerek, doğru zamanda doğru müdahalelerde bulunarak,  okulun 

hedeflerini gerçekleĢtirmek amacıyla kullanırlar.  

   Okul yöneticilerimiz, çalıĢanların görevleri ile ilgili kararları, duyduğu güvenle tam yetkilendirip, 

bu kararların içinde olarak cesaret vermektedirler.  

   Okul yöneticilerimiz okul içindeki dağılımında ilgili mevzuatlara dayanarak demokratik, laik, 

yenilikçi, çağdaĢ, özveri ilkelerini uygular. Okulun misyon ve vizyonuna uygun öncü kurumlardan 

biri olması için maddi, manevi her türlü katkıyı sağlar.  

   Yöneticilerimiz, çalıĢanların kararlara katılımını, yenilikçi ve yaratıcı giriĢimleri çalıĢanların 

fikirlerine saygı duyarak, ön yargısız, dinleyerek doğru ve özel zaman yaratarak onları 

cesaretlendirmekte ve bunları desteklemektedirler.  

   Yöneticilerimiz,  kariyer geliĢtirme sürecini çalıĢanların yetenekleri doğrultusunda görev vererek,  

istekli hale getirerek, özenti sağlayarak verimli olunabilecek, doğru zamanda doğru kararları 

alabilecek, öğrenciyi istenilen sürekli geliĢme ile Atatürk‟ün izinde baĢarılı saygılı ve öz değerlerini 

önemseyen,  koruyan yeni nesil yetiĢtirmek üzerine tasarlar. 

   Okul yöneticilerimiz, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri çalıĢanları iyi organize ederek 

öğrencilere bu tip etkinliklerin sağlayacağı bedensel ve ruhsal yararları doğru anlatarak 

özendirmekte. sosyal ve kültürel tüm faaliyetlerinde tam katılımı esas almaktadır. Bu çerçevede okul 

içinde yazılı ve sözlü güncel duyurularla en üst makamların da katılımlarını sağlayarak,  faaliyetlere 

önem vererek, takdir ederek, ödüllendirerek desteklemektedir. Okulumuz insan kaynaklarına ait 

bilgiler aĢağıya çıkarılmıĢtır. 
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    2014 yılı itibariyle kurumumuzda 1 müdür, 1 müdür baĢyardımcısı, 1`i kadın olmak üzere 4 müdür 

yardımcısı bulunmaktadır.  

    Okulumuzdaki yöneticilerin % 83`ü (5 kiĢi) lisans mezunudur. Yöneticilerin % 17`si (1 kiĢi) 

yüksek lisans mezunudur. YaĢ itibariyle yöneticilerin çoğunluğu 31–40 yaĢ aralığındadır. 

Yöneticilerin % 17`sinin yaĢı 41–50 aralığındadır. YaĢı 51`in üzerinde olan yönetici sayısı 1`dir. 

Ġdari personelimizin 2`sinin görev süresi 7-10 yıl arasında,1`inin görev süresi 11-15 yıl arasında, 

3`ünün görev süresi ise 16 yıldan fazladır.  

    Okulumuzda 2011 yılında bakanlığımızın uyguladığı rotasyonla 4 yönetici görevden ayrılarak 

yerine 4 yönetici görevlendirilmiĢtir. Okul müdürü ve müdür yardımcıları son dört yıl içerisinde 

toplam 8 hizmet içi eğitim programına katılmıĢtır. Bu hizmet içi eğitim programlarının çoğu 

mahallidir. 

Yönetici ve Öğretmen Norm Bilgileri: 

       

     Okulumuzda 4 okul öncesi,5 rehber, 17 Türkçe, 19 ilköğretim matematik, 10 sosyal bilgiler, 14 

fen ve teknoloji, 13 Ġngilizce, 7 beden eğitimi, 3 biliĢim teknolojileri, 7 teknoloji ve tasarım, 6 görsel 

sanatlar, 4 müzik, 9 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak üzere toplam 118 öğretmen 

bulunmaktadır. Öğretmenlerin 55`i erkek, 63`ü kadındır. 

Öğretmenlerin Eğitim Durumu: 

Eğitim Düzeyi 
2014 Yılı Ġtibari Ġle 

KiĢi Sayısı % 

Ön Lisans 0 0 

Lisans 108 92 

Yüksek Lisans 10 8 

2014 Yılı Ġtibari Ġle Yönetici ve Öğretmen Durumu 

Sıra No Unvan-BranĢı  Norm Mevcut Ġhtiyaç 

1 Müdür 1 1 0 

2 Müdür BaĢyardımcısı 0 1 0 

3 Müdür Yardımcısı 4 4 0 

4 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 4 0 

5 Türkçe 16 17 0 

6 Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği 18 19 0 

7 Sosyal Bilgiler 9 10 0 

8 Fen ve Teknoloji 14 14 0 

9 Ġngilizce 14 13 1 

10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 9 1 

11 Müzik 3 4 0 

12 Görsel Sanatlar/Resim 3 6 0 

13 Beden Eğitimi 6 7 0 

14 Rehber Öğretmen 5 5 0 

15 BiliĢim Teknolojileri 3 3 0 

16 Teknoloji ve Tasarım 6 7 0 

TOPLAM  116 124 2 
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    YaĢ itibariyle öğretmenlerimizin çoğunluğu 41–50 yaĢ aralığındadır. 20–30 yaĢ aralığında 7,31–40 

yaĢ aralığında 35, 41–50 yaĢ aralığında 45, 51 yaĢın üzerinde ise 31 öğretmen bulunmaktadır. 

Öğretmenlerimizin çoğunluğunun hizmet süresi 16 yıldan fazladır. Hizmet süresi 4 yıldan az olan 

öğretmen sayımız 5`tir. Görev süresi 4-6 yıl olan öğretmen sayısı 3, 7-10 yıl olan öğretmen sayısı 21, 

11-15 yıl olan öğretmen sayısı 19`dur. 

     Okulumuzdan 2011 yılında 8, 2012 yılında 43, 2013 yılında 7 öğretmen görevden ayrılmıĢtır. 

2012 yılında ayrılan öğretmen sayısının fazla olmasının sebebi okulumuzun ilkokul bölümünün 

kapatılıp ortaokul olarak dönüĢtürülmesidir. Bu nedenle okulumuzda göreve baĢlayan öğretmen 

sayısının da en fazla olduğu yıl 2012`dir. 2011`de göreve baĢlayan öğretmen sayısı 8, 2012`de 

göreve baĢlayan öğretmen sayısı 54, 2013`te göreve baĢlayan öğretmen sayısı 11`dir. Bu yıllar 

içerisindeki öğretmen sirkülasyon oranı % 23`tür. 

     Okulumuzdaki öğretmenlerin katıldıkları ortak hizmet içi eğitim programları okul sağlığı 

semineri, bilgisayar kullanım kursu ve temel bilgisayar kullanım kursudur. Bireysel olarak 

öğretmenlerimizin katıldıkları farklı hizmet içi eğitim programları da bulunmaktadır.  

Rehberlik Hizmetleri: 

 

Sene baĢı ve sonu veli toplantıları, bursluluk ve Teog gibi sınavların öncesinde öğretmen ve 

öğrenci bilgilendirme seminerleri rehberlik servisinin yıl içinde yaptığı çalıĢmalardır. 
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1.3 Teknolojik Düzey 

   Okulumuzda bilgiyi üretmek için eğitim teknolojilerinden yoğun olarak yararlanılmaktadır. 

Okulumuz eğitimde kalıcı öğrenmenin amacı ile „„Bilimin ıĢığında, değiĢmeye ve geliĢmeye açık 

olmak‟‟ ilkesinden, “Eğitim-öğretimde teknolojik alt yapının iyileĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması” 

stratejisinden hareketle, teknolojiyi en üst düzeyde kullanmaktadır. Bu amaçla gerekli bütçe 

oluĢturulmaktadır.  

   Teknolojinin önemi ve çağdaĢ eğitim anlayıĢımızdan hareketle öğretmenlerimiz, ders ortamında 

bilgisayar, projeksiyon makinesi, fotoğraf makinesi, mikroskop, fotokopi makinesi, internet ve baskı 

makinesi vb. araç-gereçleri ihtiyaç duyduklarında kullanmaktadırlar. Ġnternet okulumuzdaki tüm 

bilgisayarlara ulaĢmaktadır. Ġdarecilerimizin odalarında, Öğretmenler ve Memur odasında, Rehber 

Öğretmen odasında, Çok Amaçlı salonumuzda ve tüm sınıflarımızda bilgisayar kullanılmaktadır. 

Ayrıca sınıflarımızın çoğunda projeksiyon makinesi mevcuttur. Ayrıca okulumuzun aktif bir internet 

sitesi bulunmaktadır. Okulumuzda öğrenciye soru çözme, konu öğrenme, deney yapma ve uygulanan 

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

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

kullanılmaktadır. Ayrıca okulumuzda bir biliĢim teknolojileri sınıfı bulunmaktadır. Okulumuzda 

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

Açığa çıkan kullanım fazlası araçlar imkânları olmayan okullara hibe edilmektedir. Okulumuz bilgi 

ve bilgi birikimi kavramlarını önemseyerek öğrenci ve çalıĢanlarla ilgili gerekli bilgileri düzenli ve 

sistemli bir biçimde dosyalamaktadır. 

   Üst yönetimden gelen ve okul içerisinde gerekli olan bilgiler paydaĢlara yazılı imza sirküleriyle ve 

sözlü olarak duyurulmaktadır.  

   Okulumuza kayıt olan öğrenciler için hazırlanan öğrenci bilgi formları dosyalanarak e-okul 

yönetim bilgi sistemine kaydedilmektedir. Bu sisteme okul idaresi yetkilileri kendi görev tanımları 

içinde ulaĢabilmekte ve bilgiler güncellenmektedir. Bu bilgilerin kaybolmaması için arĢivlenmesi ve 

yedeklenmesi yapılmaktadır.  

   Rehberlik ve psikolojik danıĢma bölümü, öğrencilerle ilgili yaptığı çalıĢmaları Rehberlik Yürütme 

Kurulunda kurul üyeleri ile paylaĢmaktadır. PaylaĢılan bilgiler dikkate alınarak önlemlerle ilgili 

planlama yapılmakta ve arĢivlenmektedir.  

   Okulumuzda çalıĢanlarla ilgili bilgiler yasal mevzuat doğrultusunda üst kurumdan gelen atama, 

özlük dosyaları teslim alınarak personel ile ilgili kademe, terfi iĢlemleri bilgi-iĢlem merkezinde 

iĢlenmektedir. Öğretmen özlük dosyalarında tüm bilgiler arĢivlenmekte ve yedeklenmektedir.   

   Ayrıca kurumumuzda tüm paydaĢlara ait gizlilik içeren yazı ve iĢlemler Okul Müdürü tarafından 

özel olarak arĢivlenmektedir. Öğrenciyi ilgilendiren not ve davranıĢ notu çizelgeleri, yazılı kâğıtları 

arĢive alınarak belli periyotlarla saklanmaktadır. Bu bilgiler; öğretmenlerin yaptığı planlar aracılığı 

ile Ģube, zümre ve çeĢitli toplantılarla öğretmen, veli ve öğrencilerle paylaĢılmaktadır.  
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   Öğrenci ve velinin bilgiye ulaĢımı; duyuru panoları, anons, birebir görüĢmeler, web sayfası, e-okul 

veli bilgilendirme sistemi, telefon zinciri ve toplantılar ile sağlanmaktadır. ÇalıĢanların bilgiye 

eriĢimi ise birebir görüĢmeler, internet, anons, telefon zinciri, duyurular,  panolar ve dosyalar ile 

gerçekleĢtirilmektedir. Okulumuzda Müdür ve Müdür yardımcıları arasındaki iç iletiĢim bilgi iĢlem 

merkezinde oluĢturulan kurum net aracılığı ile sağlanmaktadır. Ġdareciler, kendi alanlarını 

ilgilendiren öğrenci bilgilerini e-okul yönetim bilgi sistemine aktarmakta ve kullandıkları Ģifre ile bu 

bilgilere ulaĢmaktadır. Ayrıca okulumuzda dâhili telefonlarla haberleĢme sağlanmakta ve 

gerektiğinde anons sistemi de kullanılmaktadır. Okulumuzda bilginin geçerliliği sürekli 

güncellenerek yapılmaktadır. Bilgiler güncelliğini yitirdiğinde kamu ve Milli Eğitim Bakanlığı 

yönetmeliklerine uygun olarak arĢivlenmektedir. Ayrıca okulumuzda defterler ve desimal dosya 

sistemi, mevzuata uygun olarak tutulmaktadır. 

   Evraklar, desimal dosya sistemine uygun olarak numaralandırılmakta, gelen ve giden evrak 

defterine ve kurum net programına kaydedilmektedir. Yöneticilerimiz, okulumuz çalıĢanlarının bilgi 

birikimlerini artırmak için basını ve eğitim-öğretimle ilgili seminerleri sürekli izlemektedir.  

   Okul yöneticilerimiz okulun var olan teknolojik donanımının amaçlara yönelik kullanımını,  var 

olan teknolojik donanımlarını baĢlangıçta ortaya konulan çalıĢma planlarına göre sınıflandırır ve 

zaman çizelgesi oluĢturarak sağlarlar. 

   Okul yöneticilerimiz aktifleri,  politika ve stratejiyi destekleyecek Ģekilde,  konferans,  panel ve 

öğrencileri yönlendirme etkinlikleri alanında kurslar düzenleyerek, yardım fonları oluĢturarak,  

bilgisayar gibi teknolojileri yakından takip ederek, gerekli malzemeleri oluĢturarak kullanırlar.   

      Aktiflerin bakım-onarımı ve güvenliğini çalıĢanların yetenek ve becerilerinden,  konuda ilgili 

olanları yetiĢtirerek ve gerektiğinde profesyonel yardım alarak sağlarlar. Güvenliği ise okulda sürekli 

bir çalıĢan bulundurarak,  çevreyi bilinçlendirerek,  okula sahip çıkmalarını sağlayarak ve 

gerektiğinde kolluk kuvvetlerinden yardım alarak sağlarlar.  

   Okulumuz binasının dıĢ etkenlerden korunması amacıyla bakım,  onarım ihtiyaçları gerektiğinde 

yapılmaktadır. Okulumuzda araç ve gereçlerin oluĢturduğu tehlikeyi önlemek amacıyla bu araç-

gereçler uygun Ģekilde yerleĢtirilmektedir. Bina ve derslikte bulunan araçların periyodik bakımları 

yapılmaktadır.   

  Bunun dıĢında binanın elektrik sistemi, kalorifer kazanı, baca ve çatıların bakımı periyodik olarak 

yapılmaktadır. Okulumuzda bulunan yangın köĢesindeki yangın tüplerinin ve malzemelerinin bakım 

ve onarımları talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır. 

   Okul yöneticilerimiz okulu eğitimi ve toplumu etkileyecek teknolojik geliĢmeleri ihtiyaçlar 

doğrultusunda belirler ve imkânlar doğrultusunda karĢılarlar. Hedefe yakınlık derecesine göre de 

öncelik sırasına koyarak değerlendirirler. Sürekli takip ettikleri geliĢmeleri kendilerinde bulunan 

teknoloji ile karĢılaĢtırır ve zamanında eskiyen teknoloji ürünlerini kullanılmaz hale gelmeden önce 

değiĢtirirler. 
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   Okul yöneticilerimiz yeterli düzeyde malzeme stokunu,  okulun gereksinimlerini doğru planlayıp, 

derecelendirip, maddi kaynaklarını öngörü içinde kullanıp sağlamaktadırlar.  

   Okul yöneticilerimiz bilgi birikiminin politika ve stratejiye destek olacak biçimde yapılandırırlar. 

Demokratik özellikleri ile bilgi birikimlerini gerçekleĢtirilen toplantılarda,  bireysel fikir 

alıĢveriĢlerinde bulunulmasını sağlayıp,  uygun iĢe uygun çalıĢan mantığı ile görevlendirir ve yönetir. 

   Okul yöneticilerimiz okulun var olan teknolojik donanımının amaçlara yönelik kullanımını,  var 

olan teknolojik donanımlarını baĢlangıçta ortaya konulan çalıĢma planlarına göre sınıflandırır ve 

zaman çizelgesi oluĢturarak sağlar.  

   Okulumuzda atıkların azaltılmasına yönelik bilinçli kullanım için gerekli eğitimler verilmektedir.   

Okulumuzda olumsuz küresel kirlenmeye etki eden ürün kullanılmamaktadır. Toplanan pil, pet ĢiĢe, 

kâğıt ve kutular ilgili birimlere gönderilmektedir. Ayrıca Görsel Sanatlar, Teknoloji-Tasarım ve Fen 

ve Teknoloji derslerinde, atık maddelerden proje geliĢtirmede yararlanılmaktadır.  

   Okulumuz binalarının dıĢ etkenlerden korunması amacıyla bakım, onarım ihtiyaçları planlı ve 

gerektiğinde yapılmaktadır. Binaların zemin etüdü ilgili kurumlara yaptırılmıĢtır. Bina ve 

dersliklerde bulunan araçların, elektronik cihazların (tv, vcd, faks, bilgisayar, projeksiyon makinesi, 

fotokopi, baskı, beyaz eĢyalar, klimalar vb.)  bakım onarımları periyodik olarak yapılmaktadır. 

Ayrıca bina ve donanımların yangın, doğal afet, sabotaj ve teröre karĢı sigortası yapılmaktadır. 

Binaların elektrik sistemi, kalorifer kazanı, baca ve çatıların bakımı periyodik olarak yapılmaktadır.  

   Okulumuzda bulunan yangın köĢelerindeki, yangın tüplerinin ve malzemelerin bakım ve onarımları 

talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır.  

   Okulumuzda toplum sağlığını ilgilendiren, çalıĢanlara ve öğrencilerimize zarar verebilecek zararlı 

ve atık maddeler kullanılmamaktadır. Kaloriferle ilgili bakımlar periyodik olarak zamanında 

yapılmakta, baca temizliği, su depolarının bakımı ve dezenfektesi yaptırılmaktadır. Sınıflarda beyaz 

tahta kullanılmakta, çöpler kapalı çöp kutularında biriktirilmekte ve Battalgazi Belediyesi tarafından 

her gün düzenli olarak alınmaktadır.  

    Okulumuzda idari personele ait 4 oda bulunmaktadır. Öğretmenler ve memurlara ait birer oda 

bulunmaktadır. Okul aile birliğine ait özel bir oda bulunmamaktadır. Okulumuzda her katta birer tane 

olmak üzere rehberlik servisine ait 3 oda bulunmaktadır. Okulumuzda aktif 1 kütüphane salonu 

vardır. Resim ve müzik derslerinin yapıldığı birer sınıf bulunmaktadır. Okulumuza ait çok amaçlı bir 

salon yoktur. Teknoloji ve tasarım atölye sayısı 3`tür. Okulumuzda 2014 yılsonunda yenilenen 2 

biliĢim ve teknoloji sınıfı bulunmaktadır. Okulumuzun yemekhane, spor salonu ve otoparkı yoktur. 

Okulumuzda 2 adet açık spor alanı bulunmaktadır.  Ayrıca 1 kantin, 1 fen ve teknoloji laboratuvarı, 1 

eğitim araçları odası, 1 arĢiv bulunmaktadır. Okulumuzdaki toplam derslik sayısı 32`dir. Ancak okul 

çevresindeki nüfus artıĢı önümüzdeki birkaç yıl içerisinde okulu yetersizleĢtirecek durumdadır.  
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1.4. Mali Kaynaklar 

   Okulumuzda finansal ve fiziksel kaynakların yönetimi süreci kapsamında finansal kaynaklar 

yönetilmektedir. Okulumuzda finans kaynaklar yıllık bütçe planına göre oluĢturulmaktadır. 

Giderlerle ilgili düzenlemeler Okul Aile Birliği ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır. Okulumuz 

kar amacı gütmeyen bir kuruluĢtur. Yıllık bütçe gelirleri Okul Aile Birliğine yapılan veli bağıĢları, 

kantin, tiyatro, gezi, kermes, anasınıfı aidatlarından oluĢmaktadır. Okulumuz bütçesi oluĢturulurken 

çalıĢanlar bilgilendirilmektedir. Toplantılarda bireysel ve grup olarak belirlenen ihtiyaçlar okulumuz 

finansal kaynaklarından sağlanmaktadır.  

   DavranıĢlarda objektif olma ilkesine uygun olarak okulun gelir ve gider bilançosu altı ayda bir, 

ayrıca gelir-gider sonuçları aylık olarak panolara asılarak tüm paydaĢların bilgilendirilmesi 

sağlanmaktadır. Eğitim hizmetlerinin karĢılanmasında ihtiyaçlar sınırsız ama kaynaklar sınırlıdır.  

   Yatırımlar, okulumuzun politika ve stratejilerini destekleyecek doğrultuda öncelikli ihtiyaçlarına 

göre planlanmakta, satın alma komisyonu tarafından teklifler alınmakta ve değerlendirme yapılarak 

uygun teklif seçilmektedir. Alınan hizmet ve araç-gereçler, muayene ve teslim alma komisyonu 

tarafından teslim alınarak ilgili demirbaĢ defterine kaydedilmektedir.  

   Okulumuzda araç-gereçler ekonomik olarak tasarruf tedbirlerine uygun biçimde 

değerlendirilmektedir. Finansal kaynakların tasarrufuna yönelik tedbirler de alınmaktadır. 

   Giderlerimizin büyük bölümünü oluĢturan su ve elektrik kullanımının denetimleri yapılarak 

tasarruf sağlanmaktadır. Kırtasiye giderleri ilgili liderlerin kontrolünde oluĢturulan sistemle planlama 

yapılmakta, okulumuzun baskı, fotokopi ve yazılım hizmetleri için sorumlu kiĢiler 

görevlendirilmektedir.  

   Finansal risklerinin oluĢumuna yönelik tasarruf tedbirleri alınmakta, ortaya çıkabilecek bütçe açığı 

çalıĢanlara duyurulmakta ve alınan kararlar doğrultusunda Okul Aile Birliği ile iĢbirliğine gidilerek 

kaynak sağlanmaktadır. Eğitim-öğretim kalitemizin ve kurum kültürümüzün istendik davranıĢa 

yönelik geliĢimini sağlamak için öğrenci, veli ve iĢbirliği yapılan kuruluĢlarla sinerji yaratılarak 

birlikte çalıĢmalar yapılmaktadır. ĠĢbirliği yapılan kuruluĢlarla çeĢitli toplantılar ve birebir 

görüĢmelerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Süreç iyileĢtirme ekiplerine bu kuruluĢların 

temsilcilerinin de katılımları sağlanmaktadır.  

   Diğer iĢ birliklerimiz ile Okul Aile Birliği çalıĢanları, Okul GeliĢim Yönetim Ekibi ve toplantılarda 

birlikte olunarak bilgi birikimi aktarılmaktadır. Ayrıca tüm gelir ve giderler Tefbis sistemine 

iĢlenmektedir. 
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Okul/Kurum Kaynak Tablosu:  

Kaynaklar 2014 2015 

Okul Aile Birliği  67.566 68.500 

Kira Gelirleri  22.960 24.000 

DıĢ Kaynak/Projeler  0 0 

TOPLAM  90.526 92.500 

 

5.5. Ġstatistikî Veriler 

      Okulumuzdaki toplam öğretmen sayısı 118`dir. 900 kız, 796 erkek olmak üzere toplam öğrenci 

sayımız 1696`dır. Öğretmen baĢına düĢen öğrenci sayımız 14`tür. Bu ortalamayla okulumuz il ve 

Türkiye ortalamasının altındadır. 2012 yılından 2014 yılına kadar yeni okulların açılmasıyla 

okulumuzdaki öğrenci sayısında düĢüĢ olmuĢtur. 2012 yılında öğrenci sayısı 2148, 2013 yılında 

2032,2014 yılında ise 1986 olmuĢtur. 

      Öğrenci sayısındaki azalmayla yıllara göre sınıf mevcutlarında ve öğretmen baĢına düĢen öğrenci 

sayısında düĢüĢ olmuĢtur. 2012 yılında ortalama sınıf mevcudu 35, 2013 yılında 34, 2014 yılındaysa 

33 olmuĢtur. Öğretmen baĢına düĢen öğrenci sayısı ise 2012`de 18, 2013`te 17, 2014`te ise 16 

olmuĢtur. Okulumuzdan 2012 yılında 350, 2013 yılında 329, 2014 yılında 572 öğrenci mezun 

olmuĢtur. 

      Okulumuzda 2012 yılında toplam 148 sosyal ve kültürel faaliyet düzenlenmiĢtir. Bu faaliyetler 

arasında en çok yapılan veli toplantısıdır. 2013 yılında toplam 158 faaliyet düzenlenmiĢtir. Bu yıl 

içerisinde 120 veli toplantısı yapılmıĢtır. 2014 yılında toplam 157 faaliyet düzenlenmiĢtir. 2012–2014 

yılları arasında okulumuzda konser, söyleĢi ve dinleti etkinlikleri yapılmamıĢtır. Yapılan 

etkinliklerde öğrenci, öğretmen ve veli katılımı sağlanmaktadır. 

       Okul kütüphanesindeki kitapların yıllara göre dağılımı Ģu Ģekildedir: 2012 yılı 4986 kitap, 2013 

yılı 5250 kitap, 2014 yılı 5600 kitaptır. Kütüphanemizde 2012-2014 yılları arasında ortalama 1600 

öğrenci yararlanmıĢtır. Sosyal kulüplerin aktif çalıĢması “Malatya Okuyorum” kitap okuma projesi 

ve okul içi yapılan yarıĢmalarında etkisiyle kütüphane aktif olarak kullanılmaktadır. Kütüphane 

görevlisi nezaretinde isteyen öğrenciler araĢtırma yapmakta kitap alabilmekte ve 

okuyabilmektedirler. 

       Okulumuzun toplam alanı 7869 metrekare olup, bu alanın 2578 metrekaresi Milli Eğitim 

Müdürlüğünce kullanılmaktadır. Okul binasına ait alan 1280 metrekare, bahçeye ait alan ise 3831 

metrekaredir. Okulumuzda yemekhane, toplantı salonu ve seminer salonu bulunmamaktadır. 50 

metrekarelik alana sahip 50 kiĢilik bir kantin, 400 metrekarelik alana sahip 150 kiĢilik bir sığınak 

bulunmaktadır. 

       Okulumuz sportif faaliyetlerde aktif olarak iĢlev görmekte beden eğitimi öğretmenlerinin 

gayretli çalıĢmaları sayesinde her yıl birçok baĢarıya imza atmaktadırlar. 
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6. Çevre Analizi 
         

       Okulumuzun basketbol alanı 840 metrekarelik ve 60 kiĢilik kapasitededir. Futbol sahası 490 

metrekare ve 80 kiĢilik kapasitedir. Okulumuzun kapalı spor salonu yoktur. 

 

6.1 PEST Analizi 

      Çevre analizinde; okulumuzu etkileyebilecek dıĢsal değiĢimler ve eğilimler değerlendirilmiĢtir. 

Okulumuzda PEST Analizi, politik(siyasi), ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörlerin incelenerek 

önemli ve hemen harekete geçirilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin olumlu (fırsat) veya 

olumsuz (tehdit) etkilerini ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir. Politik, ekonomik, sosyal ve 

teknolojik değiĢimlerin sakıncalı(tehdit) taraflarından korunmak, avantajlı(fırsat)  taraflarından 

yararlanmaya çalıĢmaktır. Okulumuz politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlardaki çevre 

değiĢkenlerini değerlendirmiĢ, bu değiĢkenlerin okulun geliĢimine nasıl katkı sağlayacağını ya da 

okul geliĢimini nasıl engelleyeceği belirlenmiĢtir. Bu değiĢkenlerden okulumuzun geliĢimine katkı 

sağlayacak olanlar bir fırsat olarak değerlendirilmiĢtir. Bunun yanı sıra okul geliĢimini 

engelleyebilecek olan değiĢkenler ise tehdit olarak alınmıĢ ve planlama yapılırken bu tehditler göz 

önünde bulundurulmuĢtur. Sosyal faktörler çevrenin sosyokültürel değerleri ve tutumları ile ilgilidir. 

      Bu değer ve tutumlar okulumuzun çalıĢanları ve hizmet sunduğu kesimler açısından önemlidir. 

Çünkü bu konular örgütün stratejik hedeflerini, amaçlarını etkileyebilir, kurum açısından bir fırsat ya 

da tehdit oluĢturabilir. Sosyal açıdan çevre analizi yapılırken kurumun bulunduğu çevredeki yaĢantı 

biçimi, halkın kültürel düzeyi, toplumsal gelenekler vb. konular dikkate alınmalı, bu konuların kurum 

açısından bir fırsat mı yoksa tehdit unsuru mu olduğu tespit edilmelidir. Teknolojik alandaki hızlı 

geliĢmeler, telefon, radyo, televizyon ve internet gibi günümüz haberleĢme araçları çevrede olup 

bitenlerden zamanında haberdar olma olanakları yanında, yazılı haberleĢmenin ifade güçlüklerini 

ortadan kaldırmıĢ, hatta birtakım olayları görerek anında izleyebilme olasılığını gerçekleĢtirmiĢ 

bulunmaktadır.  

      Herhangi bir haber, mesaj veya önemli bir olay, herhangi bir yere vakit geçirmeksizin çok çabuk 

ulaĢmakta; herhangi bir yerden baĢka bir yere bilgi ve deneyim transferi gerçekleĢtirilebilmektedir. 

Bu durum bilimsel, teknik ve düĢünsel alanlarda meydana gelen geliĢmelerin iyi veya kötü 

sonuçlarıyla yayılmasını sağlamaktadır. Böylece, kiĢiler arası iliĢkilerde olduğu kadar, grup ve 

uluslararası iliĢkilerde de sosyokültürel yönden hızlı değiĢimler meydana gelmektedir. Bilimsel, 

teknik ve düĢünsel değiĢimler, eğitim ve öğretim alanındaki sistem ve yöntemleri de temelinden 

değiĢime zorlamaktadır. 
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PEST (ÇEVRE) ANALĠZĠ 

 

POLĠTĠK FAKTÖRLER 

OLUMLU OLUMSUZ 
*Milli Eğitim Bakanlığı ve Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 2015–2019 Stratejik Planlarının incelenmesi 

*Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi 

*Personelin yasal hak ve sorumlulukları 

*OluĢturulması gereken kurul ve komisyonlar. 

*Okul çevresindeki politik durum 

*Öğrencilerin değiĢik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine 

ve ilgi alanlarına odaklanması  

*Eğitime verilen önem ve eğitim sürelerinin artması 

yönünde Battalgazi`de geliĢen bilinç ve atılan 

adımlar 

 * Battalgazi`de kurumsal ve bireysel bazda sürekli 

geliĢmeyi hedefleyen bilinç düzeyinin artması 

*Mevzuatta günün yaklaĢım ve ihtiyaçlarına uygun 

gerçekleĢtirilen değiĢimler 

*Bakanlığımızca, eğitimde öğrenci merkezli ve 

yapılandırmacı eğitim yaklaĢımları ile mesleki 

eğitimde yeterliğe dayalı modüler eğitim sistemine 

geçilmesi 

*Bakanlığımızın ücretsiz ders kitabı dağıtımı 

uygulaması 

*Okulumuzun bulunduğu çevrenin, 

eğitime-öğretime eriĢebilirlik hakkında 

zorunlu eğitimi aĢan beklentileri 

*GloballeĢme ile birlikte geliĢmiĢ ülke 

ve yüksek teknolojiye sahip kurumlarla 

yaĢanan rekabetin olumsuz etkilerinin 

eğitim ve öğretime yansımaları 

*Eğitimde günümüzün ihtiyaçlarını 

karĢılamak amacıyla geliĢtirilen yeni 

araç-gereç ve teknolojik donanım 

ihtiyaçların karĢılanamaması 

*Yerinden yönetim anlayıĢının hayata 

geçirilememesi 

*Eğitim ve özellikle sınav sistemine 

dönük belirsizlikler-farklı uygulamalar 

 

 

 
 

EKONOMĠK FAKTÖRLER 

OLUMLU OLUMSUZ 
*Battalgazi`nin hızla kentleĢmesi  

*Ekonominin geliĢimiyle artan iĢ sahaları 

*TeĢvik ve kalkınma programlarında 

Battalgazi`nin yer alması 

*ĠĢ kapasitesi 

*Okulun gelirini arttırıcı unsurlar 

*Tasarruf sağlama imkânları 

*Mal ve hizmet satın alma imkânları 

*Kullanılabilir gelir 

*Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaĢmada itici güç 

olarak belirmesi 

*ÇalıĢanlarda değiĢik becerilerin ve daha fazla 

esnekliğin aranmasına yol açan küreselleĢme ve 

rekabetin gittikçe arttığı ekonomi 

*Ġstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet 

sektörüne kayıĢ 

*Kariyer yönü ve istihdamda değiĢiklikler içeren 

yeni kariyer yapıları 

*Ġhtiyaçların MEB tarafından karĢılanması 

*Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir 

durumu 

*ĠĢsizlik durumu 

*Velilerin sosyoekonomik düzeyi 

*Toplum kavramında, internet kullanımı 

sonucunda meydana gelen değiĢiklikler 

*Vasıfsız iĢlerdeki düĢüĢ ve istihdam için 

gerekli nitelik ve becerilerdeki artıĢ 

*Okulun giderlerini arttıran unsurlar 

*Üretimde kullanılan teknolojiler ve piyasa 

Ģartlarındaki değiĢmeler nedeniyle küçük 

iĢletmelerin yok olması sonucu ailelerin 

yaĢadığı 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 

*Eğitimde kullanılan ders araç, gereçlerine 

dayalı giderlerin artması nedeniyle 

ailelerin ve eğitim kurumlarının bu 

ihtiyaçları karĢılamada yetersiz kalması  
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SOSYAL FAKTÖRLER 

OLUMLU OLUMSUZ 
*Kariyer beklentileri 

*Ailelerin ve öğrencilerin bilinçlenmeleri 

*Aile yapısındaki değiĢmeler(geniĢ aileden 

çekirdek aileye geçiĢ, erken yaĢta evlenme vs.) 

*Nüfusun yaĢ gruplarına göre dağılımı 

*Doğum ve ölüm oranları 

*Hayat beklentilerindeki değiĢimler (Hızlı para 

kazanma hırsı, lüks yaĢama düĢkünlük, kırsal 

alanda kentsel yaĢam) 

*Göçler dolayısıyla artan mahallemizdeki okul 

çağı öğrenci sayısı 

*Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin 

azalması 

*Nüfus artıĢı 

*Göç 

*Hayat beklentilerindeki değiĢimler (Hızlı para 

kazanma hırsı, lüks yaĢama düĢkünlük, kırsal 

alanda kentsel yaĢam) 

*Göçler dolayısıyla artan mahallemizdeki okul 

çağı öğrenci sayısı 

*Kırsaldan kent merkezine yoğun göçle 

yaĢanan öğrenci yığılmaları 

*Çocukların geliĢen ve büyüyen çevreleri 

(kent yaĢamı, e-ortam vb) dolayısı ile olumsuz 

ortamlardan korunmalarına yönelik rehberlik 

ihtiyaçlarının artması 

 

TEKNOLOJĠK FAKTÖRLER 

OLUMLU OLUMSUZ 
*Teknoloji kullanma bakımından Türkiye 

ortalamasına yakın bir konumda bulunması 

*Okulumuzda 2 adet BT sınıfının kullanılır 

durumda olması. 

*E-Devlet sisteminin geliĢmesi  

*Bakanlığımızın e-okul internet hizmetlerinin 

veliler tarafından etkin kullanımı 

*Kitle iletiĢim araçlarında ve ulaĢımda yeni 

teknolojilerin kullanılması 

*Milli Eğitim Bakanlığı teknoloji kullanım 

durumu, 

*e-öğrenme, e-akademi, e-okul, eba, uzem 

internet olanakları 

*ÇalıĢan ve öğrencilerin teknoloji kullanım 

kapasiteleri, 

*Teknolojinin ilerlemesinin, yayılmasının ve 

benimsenmesinin artması 

*Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve 

etkileĢim-paylaĢım olanakları 

*Sürekli geliĢen ve değiĢen teknolojileri takip 

etme zorunluluğundan doğan maddi kaynak 

sorunu 

*Okulun yeni araçlara sahip olma imkânları  

*Teknolojinin eğitimde kullanımı, 

*E-ortamın güvenliğinin tam sağlanamaması 

*E-ortamdan kaynaklanan (Örneğin; Dönem 

ve yılsonu iĢlemler dolayısı ile gerçekleĢen 

yüklenmelere zaman zaman cevap 

verememesi) sorunlar 

*GeliĢen e-ortamın yersiz, kötüye kullanımları 

ve yeni geliĢen suçlar 
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ETĠK/YASAL KURALLAR 

OLUMLU OLUMSUZ 
*Uluslararası çocuk haklarına yönelik yasal 

düzenlemelerin, kuralların geliĢtirilmesi 

*Ġnsan hakları konusunda insanlığın her 

geçen gün olumlu yönde geliĢmesi 

* Tüm insanlık nezdinde eğitimin gereğine 

inanç, bilinç ve duyarlılığının artması 

*Eğitimde fırsat eĢitliğine yönelik alınan 

tedbirlerin her geçen gün daha artırılması 

hususundaki çabalar 

*Eğitimi kolaylaĢtıran eğitim araç-gereç ve 

teknolojik ekipmanların ucuzlaması 

dolayısı ile bunlara her öğrencinin ulaĢımın 

yaygınlaĢması 

 

*Eğitim çalıĢanlarının eğitim-donanım 

yönünden standartlarının artması 

* Psikolojik, sosyal ve hatta fiziksel 

Ģiddetin eğitim ve disiplin aracı olarak 

kullanılmasına son verilmesi 

 

*Uluslararasında ve ülkelerde gelir dağılımı ve 

eğitim yönünden bölgesel farklılıklarının tam 

anlamıyla giderilememesi 

*Bütün insanların çocuklarının eğitimine yönelik 

duyarlılıklarının aynı oranda olmaması 

*Disiplin aracı olarak kullanılan eski 

yöntemlerin kaldırılmasının ardından yerine 

doğru mekanizmaların konulamaması 

*Günümüzün ihtiyaçlarına cevap vereceği kabul 

edilen “GeliĢimsel Rehberlik” anlayıĢına uygun 

rehberlik hizmetlerinin nicel ve nitel yönden 

geliĢtirilememesi 

*Eğitim çalıĢanları ve eğitim paydaĢlarında; 

eğitim-öğretim, disiplin vb. alanlarda evrensel 

değerlerle yerel değerlerin olumlu yönde ve 

etkili bir Ģekilde harmanlanarak ortak asgari 

müĢtereklerin zihinlerde hemfikir hale 

getirilememesi 

*Ticaretin bazı dillerin tekeline girmesinin 

eğitimden beklentide farklı amaç ve düĢüncelerin 

geliĢmesine, bununda eğitimde amaç netliğinin 

kaybolmasına neden olması 

 

 

EKOLOJĠK FAKTÖRLER 

OLUMLU OLUMSUZ 
*Ġlçemizde  artan çevre bilinci 

*Çevre hakkında uluslararası bağlayıcı 

yasal düzenlemelerin yapılması 

* Çevre hakkında uluslararası duyarlılığı 

artırmaya yönelik STK‟ların kurulması ve 

çalıĢması 

*Çevreye zararlı müdahalelerin sınır 

tanımayan bir duyarlılıkla durdurulmaya 

çalıĢılması ve meydana gelen kazalara 

yönelik uluslararası yardım çabalarının 

geliĢmesi 

*Fosil yakıt yerine doğal enerji 

kaynaklarına yönelik bir yöneliĢin tüm 

dünyada geliĢmesi 

*Fosil yakıt kullanan araçların çevreye az 

atık üreten ve az tüketmeleri için 

teknolojilerin geliĢtirilmesi ve bu konuda 

Ar-Ge‟ye önem verilmesi 

*Doğal ortamların eğitim ortamlarını(okul) 

olumsuz etkilemesine karĢı(soğuk-sıcak-

yağıĢ-ulaĢım vb.) teknoloji ve tedbirlerin 

geliĢmesi 

*Kaybedilen ormanlık alanlarında yeni 

geliĢtirilen teknolojilerle hızlı ağaç 

yetiĢtirilmesinin sağlanması 

*GeliĢen sanayiden kaynaklanan atığın çevreye 

olumsuz yansımaları 

*Çevre koruma amaçlı geliĢtirilen uluslararası 

yasal düzenlemelere bazı ülkelerin onay 

vermemesi, gereklerini yerine getirmemesi 

*Tatlı su rezervlerinin kirlenmesi 

*Orman yangınlarının önlenememesi 

*Doğal orman ve su kıyılarının yapılaĢmasının 

önlenememesi 

*Bitki ve hayvan yetiĢtirilmesinde doğaya aykırı 

müdahalelerin(genlerle oynama) geliĢtirilmesi  

*Doğal kaynaklardan(malzemelerden) 

uzaklaĢılarak, 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 önlenememesi 

*Binlerce yılda meydana gelen tarıma uygun 

toprakların yoğun ve doğal olmayan 

müdahalelerle kullanılarak üretimi artırma 

çabalarının toprağı kirletmesi 

*DeğiĢen iklim koĢulları nedeniyle ilimizin 

gelirinin dayandığı meyveciliğin(kayısı) zarara 

uğraması 
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6.2. Üst Politika Belgeleri 

SIRA 

NO 
                     REFERANS KAYNAĞININ ADI 

1 Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü 2015–2019 Stratejik Planı 

2 Battalgazi Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015–2019 Stratejik Planı  

3 Atatürk Ortaokulu 2011–2014 Stratejik Planı 

 

7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 

     Okulumuzun performansını etkileyecek iç ve dıĢ stratejik konuları belirlemek ve bunları 

yönetebilmek amacıyla gerçekleĢtirilen durum analizi çalıĢması kapsamında Stratejik Planlama Ekibi 

tarafından GZFT Analizi yapılmıĢtır. Ġç paydaĢlarla çalıĢtay tekniği ile iki aĢamada gerçekleĢtirilen 

çalıĢmalar, dıĢ paydaĢ mülakatları kapsamında elde edilen görüĢ ve öneriler ve Stratejik Planlama 

Ekibi tarafından GZFT Analizine temel girdiyi sağlamıĢtır. PaydaĢlarla yapılan çalıĢmalar ile 

Stratejik Planlama Ekibi tarafından gerçekleĢtirilen diğer analizlerin birleĢtirilmesi neticesinde 

okulumuzun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditlerini içeren uzun bir liste oluĢturulmuĢtur. Analiz 

çerçevesinde ortaya konacak stratejik konuların daha gerçekçi ve ulaĢılabilir bir çerçevede ele 

alınması amacıyla GZFT analizinde bir önceliklendirme yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Önceliklendirmede; bir yandan analizde yer alan hususların ağırlıklandırılması, diğer yandan 

Stratejik Planlama Ekibinin bilgi birikimi ve tecrübesi ıĢığında konuların önem derecesine göre 

sıralanması yöntemleri uygulanmıĢtır.  

     Fırsatlar, okulumuzun kontrolü dıĢında gerçekleĢen ve okulumuza avantaj sağlaması muhtemel 

olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, okulumuzun kontrolü dıĢında gerçekleĢen, olumsuz 

etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır.  

     Çevre analizinde; okulumuzu etkileyebilecek dıĢsal değiĢimler ve eğilimler değerlendirilmiĢtir. 

GÜÇLÜ YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Okulun araç-gereç ve eğitim 

teknolojileri bakımından yeterli olması 

2. Teknolojik araçların kullanım 

oranının üst düzeyde olması 

3. Sosyal ve sportif faaliyetlere 

yönlendirilecek öğrenciler için Gençlik 

ve Spor Merkezinin okulumuzun  

4. Yapılan sportif ve sosyal 

faaliyetlerin velilerimiz tarafından 

olumlu karĢılanması 

5. Okulumuzdaki kursların çeĢitli ve 

yaygın olması 

6. Okulumuzun çevresinde 

öğrencilerin eriĢebilecekleri her 

kademe ve türde eğitim kurumlarının 

bulunması 

7. Sınavlarda elde edilen 

ortalamaların Türkiye ortalamasının 

üzerinde olması 

 

1. Okulun personelinin stratejik 

planlamayla ilgili bilgilendirilmesi 

2. Öğrencilerde disiplin uygulaması 

gerektirecek davranıĢların az olması 

3. Bilim ve sanat merkezlerinin 

ilimizde bulunması 

4. Yönetici ve çalıĢanlarıyla 

deneyimli bir kadronun bulunması 

5. Valiliğimiz ve MEM tarafından 

yürütülen projelere etkin katılım 

6. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin 

eğitim ve öğretim süreçlerinde 

kullanılması 

7. Yönetici ve öğretmenlerin 

akademik geliĢimlerine önem vermesi 

 

1. Okulun fiziki kapasitesinin yeterli 

olması 

2. Öğretmenler arasında mesleki ve 

sosyal dayanıĢmanın olması 

3. Okul personelinin yeniliğe açık 

olması 

4. Okul alanımızın geniĢ olması 

5. Öğrenci potansiyelinin yüksek 

olması ve öğrenci ailelerinin sosyo-

ekonomik durumlarının olması 

6. Okulda her türlü sunumun 

yapılabileceği laboratuvar, kütüphane, 

teknoloji ve tasarım, rehberlik 

servislerinin bulunması 

7. Yönetici ve öğretmen kadrosunda 

eksikliğin olmaması 
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ZAYIF YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Okul veli iliĢkisinin istenilen 

düzeyde olmaması 

2. Eğitim konusuna öğretim 

kadar önem verilmemesi, 

bütün beklentilerin öğretim 

üzerine odaklanması, sosyal 

faaliyetlere gerektiği kadar 

yer verilmemesi 

3. PaydaĢlarımızla yeteri 

iletiĢimin sağlanamaması 

4. ĠletiĢim kanalarının çift 

yönlü açık olmayıĢı 

5. Öğrenci kayıt iĢlemlerinde 

adrese dayalı kayıt 

sisteminin etkin 

iĢletilememesi 

6. Okulumuzda özel eğitime 

ihtiyacı olan bireylerin 

tespitine yönelik etkili bir 

tarama ve tanılama 

sisteminin olmaması 

7. Devamsız öğrencilere iliĢkin 

etkili bir izleme ve önlemeye 

dönük yaptırım 

mekanizmasının 

iĢletilememesi 

 

1. Okulumuzda spor salonu veya çok 

amaçlı bir salonun olmaması 

2. Kurum personelinin yeterince kendini 

güncelleĢtirecek çalıĢma yapmaması, 

her türlü değiĢimi takip edip 

kendisini geliĢtiren personel ile diğer 

personeller arasında farkın 

bulunmaması 

3. Hizmet içi eğitimlerin amacına uygun 

yapılmaması 

4. Öğretim programlarındaki değiĢimin 

yakından takip edilememesi 

5. Yönetici ve öğretmenlerin eğitimdeki 

geliĢmeleri takip etmemeleri 

6. Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel 

faaliyetlerin yetersizliği 

 

1. Okul kütüphanesindeki kitapların 

yetersiz olması ve 

modernizasyonunun yapılamaması 

2. TKY ile ilgili istenen çalıĢmaların 

yeterli seviyeye getirilememesi 

3. ÇalıĢanların kendisini yenilememesi 

4. Eğitim ve öğretimde 

öğretmenlerimizin teknolojiyi etkin 

kullanamamaları 

5. Mezunların bir üst öğrenim 

hayatlarının takip edilememesi 

6. Ġkili öğretim olması nedeniyle tüm 

öğretmenlerin sık sık bir araya 

gelememesi 

7. Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin 

istenen düzeyde olmaması 

8. Okul personelinde motivasyonun 

düĢük olması ve kurum kültürünün 

etkin olmaması 

 

FIRSATLAR 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Okul bölgemizde velilerin eğitim 

ve öğretime olumlu yaklaĢımı ve 

duyarlılığı 

2. Eğitimin sürdürülebilir ekonomik 

kalkınmadaki iĢlevi konusunda 

toplumsal farkındalık 

3. Ġlimizde bulunan üniversitenin 

olanakları 

4. Ġlimizdeki Mülki Amirlerin ve 

Milli Eğitim Müdürlerimizin 

eğitim-öğretime önem vermeleri 

5. Eğitimle ilgilenen sivil toplum 

kuruluĢlarının çokluğu ve 

duyarlılığı 

6. Yerel basının ve televizyonların 

eğitime desteği ve duyarlılığı 

7. UlaĢım ve eriĢim ağının geliĢmesi 

8. Öğrenci potansiyelimizin büyük 

çoğunluğunun merkezi yerleĢkede 

olması 

1. Eğitimle ilgili AB ve Dünya 

Bankasınca desteklenen eğitim 

projeleri ve kampanyalar 

2. Müfredat programlarının 

çağımızın gereklerine uygun 

olarak hazırlanması veya 

yenilenmesi 

3. Kaliteli eğitim ve öğretime iliĢkin 

talebin artması 

4. GeliĢen teknolojilerin eğitimde 

kullanılabilirliğinin artması 

5. Eğitimde teknoloji kullanımının 

artırılmasına yönelik büyük 

ölçekli(FATĠH, EBA vb.) 

projelerin yürütülmesi 

 

1. Okul bakım ve onarımında değiĢik 

meslek gruplarındaki velilerden 

yararlanılması 

2. Personel arasında iĢbirliğinin 

olması 

3. Gençlik ve spor merkezinin 

okulumuza yakın olması 

4. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün 

okulumuza çok yakın olması 

5. YerleĢkemizin sosyo-ekonomik 

yapısı ve kültürel seviyesi geliĢmiĢ 

bir semtte olması  
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TEHDĠTLER 

Eğitim ve Öğretime 

EriĢim 
Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Mevzuatta yapılan 

sürekli değiĢimler 

ve bunların 

yakından takip 

edilememesinden 

kaynaklanan 

aksaklıklar 

2. Öğretmenlerin özlük 

haklarındaki 

yetersizlikler 

3. Öğrencilerin okul 

dıĢında kontrolsüz 

oluĢumlara 

yönelmesi(internet 

kafe vb.) 

4. Medyanın eğitim-

öğretim üzerindeki 

olumsuz etkileri 

5. Öğrencilerimiz 

arasındaki sosyo-

ekonomik 

eĢitsizlikler 

 

1. Velilerin sınav kaygıları 

nedeniyle eğitim değeri 

olmayan salt sınav merkezli 

yersiz beklentileri 

2. Eğitim sorunlarının 

çözümünde eğitimcilerin 

görüĢlerine ikinci planda yer 

verilmesi 

3. Haftalık ders saatlerinin 

öğrencilerin geliĢim 

düzeylerine uygun olmaması 

4. Okulumuzda kitap okuma, 

spor yapma, sanatsal ve 

kültürel faaliyetlerde 

bulunma alıĢkanlığının 

yetersiz olması 

 

 

1. Okulumuzun çarĢı merkezinde bulunması 

2. Okul çevresinde trafiğin yoğun olması 

3. Öğrencilerde faklı yaĢ gruplarının ortak kullanım 

alanlarında birlikte bulunması 

4. DıĢ çevreden okulumuza yönelen Ģiddete dayalı 

oluĢumlar ve zararlı alıĢkanlıklar 

5. Okul saatleri dıĢında kontrolsüz yerlere 

öğrencilerin gidiĢine engel olunamaması 

6. Eğitimin niteliğini artırmaya yönelik bütçenin 

yetersizliği 

7. Sürekli göç alan ve göç veren bir mahalle 

olmamız dolayısı ile değiĢen demografik yapı 

8. Bazı velilerle iletiĢime geçilememesi  

 

8-Sorun/GeliĢim Alanları 

1-Eğitim ve Öğretimin geliĢtirilmesi 

 a-Okul öncesi eğitim 

 b-Ortaokul 

  1-Akademik baĢarının artırılması 

  2-Sosyal kültürel yönden geliĢtirilmesi 

  3-Bedensel geliĢim için sportif faaliyetlerin geliĢtirilmesi 

  4-Veli bilinç düzeyinin geliĢtirilmesi 

2-Ġnsan kaynaklarının geliĢimi 

 a-Yöneticilerin, öğretmen ve diğer personelin mesleki yönden geliĢtirilmesi 

 b-Okulumuzda performans kapsamında bireysel geliĢimlerin desteklenmesi 

3-Fiziksel kapasitenin geliĢtirilmesi 

 a- Ortaokullara yönelik okul ve derslik ihtiyacının giderilmesi 

 b-Sportif ve sosyal faaliyetlere yönelik ihtiyacın giderilmesi 
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4-Eğitim kurumumuzla ile çevre iĢbirliklerinin geliĢtirilmesi 

 a-Ġl/ilçe MEM ve okul/kurumlarla diğer kamu kurumları, çeĢitli kuruluĢlar ve STK‟lar 

arasında kurumsal düzeyde formal iĢbirlikleri ve ortaklıkların geliĢtirilmesi 

 b- Okulumuzda katılımcı yönetim anlayıĢına uygun geliĢtirmeler yapma 

 c- Okul-çevre iĢbirlikleri ve ortaklıkların geliĢtirilmesi 

 d- Okul-Üniversite ve okul-STK‟larla iĢbirliklerinin geliĢtirilmesi 

 e- Hayatboyu öğrenme faaliyetlerinin tanınırlılığı ve yaygınlaĢtırılması 

5-Bakanlığımız, Valiliğimiz ve diğer paydaĢlarımızla ortak projeler geliĢtirme 

6-Çevre(Ekolojik) bilinci 
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   3. BÖLÜM 

GELECEĞE YÖNELĠM 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GELECEĞE YÖNELĠM  

8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler  

9. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, 

Faaliyet/Projeler ve Stratejiler  

 

10. Ġzleme, Değerlendirme ve Raporlama  

11. Eylem Planları  
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GELECEĞE YÖNELĠM 

8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler 

     KarĢılıklı etkileĢime açık ve azami düzeyde katılımcılığın (paydaĢlar) sağlandığı çalıĢmalar 

çerçevesinde, okulumuzun misyonu (varoluĢ nedeni), vizyonu (geleceğe bakıĢı), ilke ve değerleri (iĢ 

yapıĢ tarzları) ile güçlü ve geliĢmeye açık alanları tespit edilmiĢtir. 

     PaydaĢ beklentilerinin çalıĢmaya yansıtılmasını sağlamak amacıyla farklı kademe ve birimlerde 

görev yapmakta olan kiĢilerin tespit edilmesine gayret gösterilmiĢtir. 

 

MĠSYONUMUZ 

Hızla değiĢen dünyamızda, katılımcı veli, değiĢimlere açık öğretmen, araĢtırmacı öğrencilerle, 

güvenli bir nitelikli bir eğitim vermek  

 

VĠZYONUMUZ 

Evrensel eğitim ilkeleri doğrultusunda, geleceği bugünden yaĢayarak, eğitimde bir adım önde 

olmak  

 

Ġlkelerimiz ve Temel Değerlerimiz 

Ġlkelerimiz 

1 PaydaĢlar eĢitlikten yararlanır. 

2 PaydaĢların yöneltilmesi yapılır. 

3 PaydaĢlara fırsat eĢitliği tanınır. 

4 Veli-Öğrenci-Öğretmenin iĢbirliği içinde çalıĢmaları sağlanır. 

5 DeğiĢim ve yenileĢme uyum. 

6 Açıklık ve eriĢebilirlik. 

7 Katılım ve sorumluluk bir arada değerlendirilir. 

8 Sürekli ve sağlıklı iletiĢim. 

9 Hesap verebilirlik. 
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9. Temalar, Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler 

ve Stratejiler/Maliyetlendirme 

   Stratejik amaçlar; misyon, vizyon, ilke ve değerlerle uyumlu, misyonun yerine getirilmesine 

katkıda bulunacak ve mevcut durumdan gelecekteki arzu edilen duruma dönüĢümü sağlayabilecek 

nitelikte, ulaĢılmak istenen noktayı açık bir Ģekilde ifade eden ve stratejik planlama sürecinin sonraki 

aĢamalarına rehberlik edecek Ģekilde stratejik konulara uygun olarak tespit edilmiĢtir. Hedeflerin 

tespitinde; paydaĢ beklentileri, konulara iliĢkin alternatifler, mevcut durum analizi ve istatistikî 

verilerin varlığı ve verilere olan ihtiyaç göz önünde bulundurulmuĢtur. Stratejik planlama çalıĢmaları 

ile; kurumsal rol ve sorumluluklar çerçevesinde stratejinin operasyonlara dönüĢtürülmesi, hizmet 

birimleri arasında sinerji yaratılarak, tespit edilen stratejilerine yönlendirilmesi, bireysel stratejilerin 

kurumsal stratejiler ile iliĢkilendirilerek bütünleĢtirilmesi, bir baĢka ifadeyle stratejik yönetimin 

sürekli bir süreç haline getirilmesi ve herkes tarafından benimsenmesinin sağlanması hedeflenmiĢtir. 

     Temalarımız eğitim ve öğretime eriĢim, eğitim ve öğretimde kalite ve kurumsal kapasitedir. 

TEMA STRATEJĠK AMAÇLAR STRATEJĠK HEDEFLER 

E
Ğ

ĠT
ĠM

 V
E

 Ö
Ğ

R
E

T
ĠM

E
 

E
R

Ġġ
ĠM

 

1. Bütün bireylerin eğitim ve 

öğretime adil şartlar altında 

erişmesini sağlamak. 

 

1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar 

baĢta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve 

kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını 

artırmak. 

 

E
Ğ

ĠT
ĠM

 V
E

 Ö
Ğ

R
E

T
ĠM

D
E

 

K
A

L
ĠT

E
 

2. Bütün bireylere ulusal ve 

uluslararası ölçütlerde bilgi, 

beceri, tutum ve davranışın 

kazandırılması ile girişimci, 

yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri 

yüksek, iletişime ve öğrenmeye 

açık, öz güven ve sorumluluk 

sahibi sağlıklı ve mutlu 

bireylerin yetişmesine imkân 

sağlamak. 

 

1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel 

geliĢimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve 

öğrencilerin akademik baĢarı düzeylerini artırmak. 

 

2. Hayat boyu öğrenme yaklaĢımı çerçevesinde, 

iĢgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu 

bireyler yetiĢtirerek istihdam edilebilirliklerini 

artırmak. 
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3. Eğitimde yenilikçi yaklaĢımları kullanarak yerel, 

ulusal ve uluslararası projelerle;   bireylerin 

yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen 

hareketliliğini artırmak 

 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
A

P
A

S
ĠT

E
 3. Beşeri, fiziki, mali ve 

teknolojik yapı ile yönetim ve 

organizasyon yapısını 

iyileştirerek eğitime erişimi ve 

eğitimde kaliteyi artıracak etkin 

ve verimli işleyen bir kurumsal 

yapıyı tesis etmek. 

 

1.Eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin sunumunu 

sağlamak için; yönetici, öğretmen ve diğer 

personelin kiĢisel ve mesleki becerilerini geliĢtirmek. 

 

2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum 

standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek, 

etkin ve verimli bir mali yönetim yapısı oluĢturmak. 

3. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi 

sistemi oluĢturmak ve müdürlük hizmetlerinin 

sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini 

artırmak. 
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1.TEMA 

EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠM 

STRATEJĠK AMAÇ 1.  Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil Ģartlar altında eriĢmesini 

sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1: Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar baĢta olmak üzere, eğitim ve 

öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

No Performans Göstergeleri 

İl 

Ortalaması 

Hedef 

2014 2019 

1 Okul öncesi eğitimde net okullaşma oranı (5 yaş) (%) 46,89 80 

2 Ortaokul net okullaşma oranı (%) 96,26 100 

3 
Özel öğretimin payı  (Toplam) 
% 

Okul öncesi  9,21 30 

Ortaokul  3,52 10 

4 
Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri 
eğitime erişim oranı % 

75,85 85 

5 Burs alan öğrenci sayısı Ortaokulda 1.473 1686 

6 
Kız çocuklarının okullaşma 
oranı(%) 

Ortaokul 96,25 100 

       Ġlimizde örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde baĢta dezavantajlı bireyler olmak üzere, tüm 

bireylerin eğitim ve öğretime etkin katılımının artırılması planlanmaktadır. Bu nedenle eğitim ve 

öğretime katılımın artırılması ve tüm bireylere adil Ģartlarda sunulması hedeflenmektedir. 

Okulumuzda bu kapsamda aĢağıdaki tedbirler hedeflenmektedir. 

SIRA STRATEJİLER SORUMLU ŞUBE 

1 
İlkokula başlayacak çocukların okul öncesi eğitim almaları için gerekli çalışmalar 
yapılacaktır. 

Şube Öğretmenler 

Kurulu 

2 Okul öncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltacak düzenlemeler yapılacaktır. Okul-Aile Birliği 

3 

8. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim öğretim yılı içerisinde okul ve üst öğrenim 

kurumlarını tanıtım faaliyetleri düzenlenerek etkin bir yönlendirme 

gerçekleştirilecektir. 

Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma 

Hizmetleri  

4 
Okulumuzun faaliyetleri ve çalışmaları toplumla paylaşılarak okulumuza yönelik 
farkındalık arttırılacaktır. 

Okul Yönetimi 
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5 
Bütün sınıflarda devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken ayrılma nedenlerinin 

tespiti için araştırmalar yapılarak gerekli önlemler alınacaktır. 

Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma 

Hizmetleri 

Okul Yönetimi 

6 
Okul terki ve devamsızlığın azaltılması konusunda veli, yönetici ve öğretmenlere 
yönelik bilgilendirici toplantı, broşür vb. faaliyetler düzenlenecektir. 

Rehber 

Öğretmenler 

Şube Öğretmenler 

Kurulu 

7 Yatılılık ve Bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma 

Hizmetleri 

8 
Dezavantajlı grupların eğitime erişimleri desteklenecektir. Bu amaçla ailelere ilgili 

programları tanıtıcı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 
Okul Yönetimi 

9 
Özel eğitime muhtaç öğrencilerin okullara erişimini kolaylaştıran önlemler 

alınacaktır.  

Okul Yönetimi 

Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma 

Hizmetleri 

10 
Geçici koruma altındaki yabancılar olarak okulumuzda bulunanların da 

bulundukları sürece eğitim görmelerini sağlamak üzere bu öğrencilerin 

eğitim sistemine entegrasyonunun sağlanması 

Okul Yönetimi 

Öğretmenler 

Kurulu 

 

2.TEMA 

EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE 

STRATEJĠK AMAÇ 2.  Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve 

davranıĢın kazandırılması ile giriĢimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletiĢime ve 

öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetiĢmesine imkân 

sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1: Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimlerine yönelik faaliyetlere 

katılım oranını ve öğrencilerin akademik baĢarı düzeylerini artırmak. 

No Performans Göstergesi 

Türkiye 
Ortalaması 

Önceki Yıllar Hedef 

2014 2012 2013 2014 2019 

1 İlin merkezi sınavı(TEOG) puan ortalaması    334,81 350 

2 

Temel eğitimden 

ortaöğretime geçiş ortak 

sınavlarının net 

ortalaması 

Türkçe 
   13,75 15 

Matematik    9,38 12 
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Fen ve Teknoloji    11,93 14 

T.C. İnkılâp Tarihi ve 

Atatürkçülük 
   11,93 15 

Yabancı dil    9,39 11 

Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi 
   14,12 16 

 

3 

Öğrencilerin yılsonu 

başarı puanı 

ortalamaları 

 

5. Sınıf 
 69,2 68,9 69,8 72 

6. Sınıf 
 66,4 66,6 66,9 70 

7. Sınıf 
 66,8 67,4 65,6 68 

8. Sınıf 
 62,1 63,7 64,2 66 

 

4 

Öğrenci başına 

okunan kitap sayısı 
Ortaokul 15    25 

 

5 

Bir eğitim ve öğretim 

yılında sanat, bilim, 

kültür ve spor 

alanlarında en az bir 

faaliyete katılan 

öğrenci oranı 

Ortaokul     100 

 

6 

Onur veya İftihar 

belgesi alan öğrenci 

oranı 

İlköğretim 
kurumları 

3,41    6 

7 
Disiplin cezası alan 

öğrenci oranı 
Ortaokul 0,0007    0 

 

8 

Koruyucu Sağlık 

Hizmetlerinden 

Yararlanan Öğrenci 

Sayısı 

Aşılama  29.184    500 

Ağız Diş Sağlığı 36.021    1686 

Sağlıklı beslenme 12.000    1686 

9 
İlk yardım bilinci konusunda açılan eğitime 

katılan öğretmen sayısı 
350    118 

10 
Çocuklara şiddet ve çocuk istismarını 

önlemeye yönelik yapılan etkinlik sayısı 
4    6 

11 

Çocuklara şiddet ve çocuk istismarını 

önlemeye yönelik yapılan etkinliklere katılan 

yönetici, öğretmen ve personel sayısı 

532    118 
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12 
 Madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlar 

konusunda yapılan faaliyet sayısı 
5    6 

13 
Madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklar 

konusunda yapılan faaliyete katılımcı sayısı 
795    118 

 

       Kaliteli bir eğitim için okulumuzda bütün öğrencilerin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimlerine 

yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik baĢarı düzeylerinin artırılması 

hedeflenmektedir. 

       Özel eğitime muhtaç ve üstün yetenekli öğrencilerin yetiĢtirilmesi için etkili tanılama ve kaliteli 

bir eğitim ile bireylerin potansiyellerini açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak bedensel, ruhsal ve 

zihinsel geliĢimlerini desteklemek hedeflenmiĢtir. 

       Okulumuzda 2013–2014 öğretim yılında 6 temel ders ( Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, 

T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı dil ve Din kültürü ve Ahlak Bilgisi)  için uygulanan 

merkezi ortak sınav sonuçlarına göre öğrencilerimiz tüm derslerden Türkiye ortalamasının üzerinde 

puan almıĢlardır. Bu bağlamda öğrencilerimizin temel öğrenme kazanımlarının elde edinmesine 

yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

SIRA 
STRATEJİLER 

SORUMLU ŞUBE 

1 
Merkezi sınav sonuçları (TEOG) analiz edilerek, veriler öğretmenler kurulunda ve 
zümre toplantılarında yönetici ve öğretmenlerce paylaşılacak ve gerekli önlemler 
alınacaktır. 

Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma 

Hizmetleri 

Öğretmenler Kurulu 

2 
Tüm öğrencilerimize okuma ve yazma alışkanlığını kazandırmak amacıyla etkinlikler 
düzenlenerek, sonuçlar analiz edilerek değerlendirilecektir. 

Şube Öğretmenler 
Kurulu 

3 
Etkin ve işlevsel bir rehberlik anlayışı oluşturularak, Öğrencilerin bireysel 
yeteneklerine göre yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma 

Hizmetleri 

4 
Öğrencileri zihinsel, kültürel ve ahlaki yönden geliştirecek yerel, evrensel, milli ve 
manevi değerleri tanımaları ve benimsemeleri sağlanacaktır. 

Öğretmenler Kurulu 

5 
Teknolojik araç-gereçlerin yanlış kullanımı ve zararlarını engellemeye yönelik 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Şube Öğretmenler 
Kurulu, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma 

Hizmetleri 

6 
Okulumuzun her kademesinde gerçekleştirilen sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler 
ve bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısı artırılacaktır. 

Öğretmenler Kurulu 

7 
Öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarında katıldıkları faaliyetlerin izleme 
ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

Öğretmenler Kurulu 

8 
Tüm paydaşlara (yönetici, öğretmen ve veli) özel eğitime muhtaç bireylerin eğitimi 
konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma 

Hizmetleri 

10 
Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların 
bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır.  

Okul Yönetimi 
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11 Çocuklara şiddet ve çocuk istismarını önlemeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma 
Hizmetleri 

12 
Madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlarla mücadele ile Okul çevresinin güvenliğine 
yönelik çalışmalarda yerel yönetimlerle işbirliğine gidilecektir. 

Okul Yönetimi 

13 
Zararlı alışkanlıklarla mücadele konusunda veli, öğretmen ve öğrencilere yönelik 
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma 

Hizmetleri 

15 

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

Okul Yönetimi 

16 
Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen ve ilgili bireyler tarafından kullanımını 
artırmak amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek ve EBA’nın etkin 
kullanımının sağlanması için öğretmenlere hizmetiçi eğitimler verilecektir. 

Okul Yönetimi 

 

Stratejik Hedef 2.2: Hayat boyu öğrenme yaklaĢımı çerçevesinde, iĢgücü piyasasının talep ettiği 

beceriler ile uyumlu bireyler yetiĢtirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 

Stratejik Hedef 2.3: Eğitimde yenilikçi yaklaĢımları kullanarak yerel, ulusal ve uluslararası 

projelerle; bireylerin yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak 

No Performans Göstergesi 
İl Ortalaması Hedef 

2014 2019 

1 
Stratejik Planlama eğitimine katılan yönetici ve 

öğretmen sayısı 
410 20 

2 
“Bu Benim Eserim” proje yarışma konulu bilgilendirme 

toplantısı sayısı 
8 4 

3 

 “Bu Benim Eserim” proje yarışması eğitimine katılan 

öğretmen sayısı 

 

192 40 

 

4 

 

Bu Benim Eserim proje yarışmasında finale kalan proje 

sayısı 

 

3 

 

1 

5 AB Proje sayısı 8 1 

6 
Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine 

katılan öğretmen sayısı 
77 2 

7 
Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci 

sayısı 
248 5 



51 

 

8 Kabul edilen SODES proje sayısı 6 1 

9 SODES Projelerinden yararlanan öğrenci sayısı 12.000 500 

10 
SODES Projelerinden yararlanan yönetici ve öğretmen 

sayısı 
124 100 

 

       Günümüzde yapılan çalıĢmaların izlenmesi-değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesi için hemen her 

alanda araĢtırma yapılması, yapılan araĢtırma sonuçlarına uygun projeler üretilmesi ve iyileĢtirmeler 

yapılması gerekmektedir. Bu noktada okulumuzun, geliĢen yeni ihtiyaçlara ve kalite beklentilerine 

cevap verecek bir yapıya kavuĢması gerekmektedir. 

       Yerel, ulusal ve uluslararası projeler ile kiĢilere yeni beceriler kazandırılması, onların kiĢisel 

geliĢimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. 

 

SIRA 

NO 
STRATEJİLER 

SORUMLU 
ŞUBE 

1 
Okulumuzun stratejik yönetim yaklaşımına geçişi için yönetici ve öğretmenlere 

periyodik olarak stratejik yönetim ve planlama eğitimleri verilecektir. 
Okul Yönetimi 

2 

AB'ye üyelik sürecinde ülkemizin eğitim ve öğretim 2020 hedeflerine yönelik 

çalışmalarına okulumuz personelinin ERASMUS+  programı kapsamında aktif katkı ve 

katılımları sağlanarak hareketlilik düzeyi artırılacaktır. 

Branş 

Öğretmenleri 

3 
TÜBİTAK ve Bu benim Eserim Proje yarışmasına öğrenci ve öğretmenlerin katılımı 

artırılacaktır. 

Branş 

Öğretmenleri 

4 SODES projelerinden azami düzeyde yararlanılacaktır. Okul Yönetimi 

5 
Bu Benim Eserim proje çalışmalarının etkili ve verimli sonuçlar için öğrenci ve 
öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Branş 
Öğretmenleri 

 

3.TEMA 

KURUMSAL KAPASĠTE 

STRATEJĠK AMAÇ 3. BeĢeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını 

iyileĢtirerek eğitime eriĢimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli iĢleyen bir kurumsal 

yapıyı tesis etmek. 

Stratejik Hedef 3.1: Eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak için; yönetici, 

öğretmen ve diğer personelin kiĢisel ve mesleki becerilerini geliĢtirmek. 
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No Performans Göstergesi 
İl Ortalaması Hedef 

2014 2019 

1 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%) 1,39 2 

2 
Öğretmen başına yıllık mahalli hizmet içi eğitim süresi 
(saat) 

2,44 3 

4 
Mahalli HİE’ye katılan yönetici, öğretmen ve personel 

sayısı 
4.077 118 

6 Başarı belgesi verilen personel sayısı 156 3 

7 Üstün başarı belgesi verilen personel sayısı 24 1 

8 Ödül alan personel sayısı 33 1 

9 Norm kadro doluluk oranı 96,83 100 

10 
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

 
Ortaokul 14 14 

 

        Okulumuzun görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir Ģekilde yürütebilmesi ve 

nitelikli hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda 

okulumuzun beĢeri altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

 

SIRA 
STRATEJİLER 

SORUMLU ŞUBE 

1 
Okul personelinin kişisel ve mesleki gelişimi için, yıllık merkezi veya mahalli hizmet 

içi eğitim faaliyetlerinden en az birine katılımı sağlanacaktır. 
Okul Yönetimi 

2 Başarılı yönetici ve öğretmenlerin ödüllendirilmesi sağlanacaktır. Okul Yönetimi 

3 
Üniversite ve STK’larla işbirliği yapılarak, akademik kariyer yapmak isteyen yönetici 
ve öğretmenlere gerekli destek verilecektir. 

Okul Yöneyimi 

 

Stratejik Hedef 3.2: Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim 

ortamlarını tesis etmek, etkin ve verimli bir mali yönetim yapısı oluĢturmak. 
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No Performans Göstergesi 
İl Ortalaması Önceki Yıllar Hedef 

2014 2012 2013 2014 2019 

1 Derslik başına 

düşen öğrenci 

sayısı 

Ortaokul 27    24 

2 
Fen Laboratuvarında yararlanan öğrenci 

sayısı 
    1686 

3 
Çok amaçlı salon veya konferans salonunda 

yapılan etkinlik sayısı 
    1 

4 Kütüphanede bulunan kitap sayısı   4986 5250 5600 5800 

5 

Sivil savunma ve doğal afetler 

konusunda verilen eğitime katılan 

öğrenci sayısı 

25.000    1686 

6 

Sivil savunma ve doğal afetler 

konusunda verilen eğitime katılan 

yönetici,  öğretmen ve personel sayısı 

1.220    118 

7 

Sivil savunma, doğal afetler ve başlangıç 

yangınlarına müdahale çerçevesinde 

gerçekleştirilen tatbikat sayısı 

75    5 

 

SIRA 
STRATEJİLER 

SORUMLU 
ŞUBE 

1 
Okulumuzda ihtiyaç duyulan çok amaçlı salon oluşturularak öğrencilerin hizmetine 
sunulacaktır. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

2 Sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak ihtiyaçlar plan 
dönemi sonuna kadar karşılanacaktır. 

Okul Yönetimi 

3 
Okulumuzun ders ve laboratuvar araç-gereçleri, makine-teçhizat dâhil her 
türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını, öğretim programlarına ve teknolojik 
gelişmelere uygun olarak zamanında karşılanması sağlanacaktır. 

Okul Yönetimi 

4 
Okulumuzun yapım ve donatımına yönelik hayırsever vatandaşları teşvik edecek 
kampanyalar düzenlenecektir. 

Okul Yönetimi 

Okul Aile Birliği 

5 
Okulumuzun eğitim ortamları; fiziki mekân, sosyal mekân, donatım ve iş güvenliği 
esasları çerçevesinde oluşturulacaktır. 

Okul Yönetimi 

6 
Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme 
eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla 
okulumuzda fiziki altyapı güçlendirilecektir 

Okul 
Yönetimi,Rehbe
rlik ve Dan. H. 

7 
Sivil savunma ve doğal afetler konusunda okulumuzda sivil savunma planları ve 
sabotajlara karşı korunma planları kapsamında çalışmalar yapılacaktır. 

Yardımcı 
Hizmetler 
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Stratejik Hedef 3.3: Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluĢturmak ve 

okulumuz hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak. 

No Performans Göstergesi 

Türkiye 
Ortalaması 

Hedef 

2014 2019 

1 Okulumuzun ulusal ve yerel basında yer alma sayısı 625 3 

2 Alo 147’den gelen şikâyet-talep sayısı 345 0 

3 BİMER’den gelen şikayet-talep sayısı 690 0 

4 
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki şikâyet-
talep sayısı 

470 5 

5 
FATİH projesi kapsamında verilen eğitimlere katılan 
öğretmen sayısı 

2.071 118 

 

      Her geçen gün artan enformasyon teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından okulumuzun azami 

düzeyde istifade etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. VatandaĢların eğitim hizmetlerine doğru yerden 

eksiksiz belgelerle baĢvurması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla hazırlanan kamu hizmet 

standartları doğrultusunda okulumuzca sunulan hizmetlerin kalite ve memnuniyetin artırılması için 

tedbirler almaktayız. 

       Okulumuzun hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkin kullanımı ile; Hizmet 

memnuniyetinin artırılması, bürokrasinin azaltılması, kurumumuzun teknolojik altyapısının 

tamamlanması, hızlı ve güvenilir veri akıĢının sağlanması hedeflenmektedir. 

SIRA 
STRATEJİLER 

SORUMLU ŞUBE 

1 Okulumuzda internet hızının artırılması sağlanacaktır. 
Okul Yönetimi 

Branş Öğretmenleri 

2 Personelin teknolojik okuryazarlık düzeyi arttırılacaktır. 
Okul Yönetimi 

Branş Öğretmenleri 

3 
İnternet erişim sayfalarının yeni teknolojik alt yapıyı destekleyecek şekilde 

güncellemeleri tamamlanacaktır. 
Branş Öğretmenleri 

4 
Öğretmenlere EBA Eğitim Portalını kullanımı konusunda bilgilendirme 

çalışmaları yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 

Branş Öğretmenleri 

6 
Eğitim uygulamalarına yönelik; donanım, ağ altyapısı, erişim ve benzeri teknik 

altyapıyı güçlendirecek çalışmaları yapılacaktır. 

Branş Öğretmenleri 

Yardımcı Hizmetler 
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7 
Donanım, ağ altyapısı ve erişim bileşenlerinin dağıtım ve kurulum çalışmaları 

yürütülecektir. 

Branş Öğretmenleri 

Yardımcı Hizmetler 

9 
Hizmet üreten çalışanlar ve hizmet alanların memnuniyetinin artırılmasına 

yönelik çalışmalar yapılacaktır.  

Okul Yönetimi 

 

11 
Okulumuzun çalışmalarının kamuoyunda bilinirliğini artırmak amacıyla yerel ve 

ulusal basında yer alması sağlanacaktır. 
Okul Yönetimi 
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           4. BÖLÜM 

MALĠYETLENDĠRME 
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PLAN DÖNEMİ İÇİN TAHMİNİ MALİYETLER 

ÜTÇE KAYNAKLARI 

CARİ YIL PLAN DÖNEMİ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Okul Aile Birliği  67566 68500 69500 70500 71500 72500 

Kira Gelirleri  22960 24000 26000 28000 30000 33000 

TOPLAM 90526 92500 95500 98500 101500 105500 

 

AMAÇ VE HEDEF BAZINDA TAHMİNİ MALİYET TABLOSU 

Stratejik 

Amaç 

Stratejik 

Hedef 

Plan Dönemi 

2015 2016 2017 2018 2019 

Stratejik 

Amaç 1 

Stratejik  

Hedef 1.1 
15000 16000 17000 18000 19000 

1.AMAÇ TOPLAM 15000 16000 17000 18000 19000 

Stratejik 

Amaç 2 

Stratejik 

Hedef 2.1 
20000 21500 22000 22500 23000 

Stratejik 

Hedef 2.2 
- - - - - 

Stratejik 

Hedef 2.3 
5000 5500 6000 6500 7000 

2.AMAÇ TOPLAM 25000 27000 28000 29000 30000 

Stratejik 

Amaç 3 

Stratejik 

Hedef 3.1 
12500 13000 13250 13500 13750 
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Stratejik 

Hedef 3.2 

21500 21750 22000 22250 22500 

Stratejik 

Hedef 3.3 
13500 13750 14000 14250 14500 

3. AMAÇ TOPLAM 47500 48500 49250 50000 50750 

GENEL TOPLAM 87500 91500 94250 97000 99750 
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     5. BÖLÜM 

        ĠZLEME VE 

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

programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 

verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak 

üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve iĢleyiĢini düzenlemektir.  

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

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

vizyonlarını oluĢturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını 

önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.  

      Bu kapsamda Atatürk Ortaokulu 2015-2019 dönemine iliĢkin kalkınma planları ve programlarda 

yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde 

edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Atatürk Ortaokulu 

2015-2019 Stratejik Planı‟nı hazırlamıĢtır. Hazırlanan planın gerçekleĢme durumlarının tespiti ve 

gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Atatürk Ortaokulu 2015-2019 

Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Modeli geliĢtirilmiĢtir. 

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

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

ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

       Atatürk Ortaokulu, 2015-2019 Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Modeli‟nin çerçevesini; 

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

göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Gerekli tedbirlerin alınması, süreçleri oluĢturmaktadır. 

  

 Stratejik planda yer alan performans göstergelerinin gerçekleĢme durumlarının tespiti yılda iki 

kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Strateji GeliĢtirme 

Ekibi tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleĢme 

durumlarına iliĢkin veriler toplanarak raporlaĢtırılacaktır. Göstergelerin gerçekleĢme durumları 

hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere 

ulaĢılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

 Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; Strateji GeliĢtirme Ekibi tarafından harcama 

birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleĢme durumlarına ait veriler 

toplanarak raporlaĢtırılacaktır. Yılsonu gerçekleĢme durumları, varsa gösterge hedeflerinden 

sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici baĢkanlığında harcama birimler tarafından 

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

değerlendirme raporu hazırlanarak yönetimle paylaĢılacaktır. 
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Ġzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

GerçekleĢtiri

lme Zamanı 

Ġzleme Değerlendirme Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

Birinci 

Dönem 

Her yılın  

Temmuz ayı 

içerisinde 

       Stratejik planlama ekibi tarafından, çalıĢma ekipleri 

tarafından sorumlu oldukları performans göstergeleri  ile 

ilgili gerçekleĢme durumlarına iliĢkin verilerin 

toplanması ve raporlaĢtırılması 

        Performans göstergelerin gerçekleĢme durumları 

hakkında hazırlanan raporun stratejik planlama üst 

kuruluna sunulması 

Ocak-

Temmuz 

Ġkinci 

Dönem 

Ġzleyen yılın 

ġubat ayı 

sonuna kadar 

       Stratejik planlama ekibi tarafından, çalıĢma ekipleri 

tarafından sorumlu oldukları performans göstergeleri  ile 

ilgili gerçekleĢme durumlarına iliĢkin verilerin 

toplanması ve raporlaĢtırılması 

        stratejik planlama üst kurulunun, çalıĢma ekipleri 

tarafından yılsonu gerçekleĢmelerinin, gösterge 

hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin 

değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması 

Tüm yıl 
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KISALTMALAR 

GZFT  : Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler 

PEST : Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik 

DPT : Devlet Planlama TeĢkilatı 

GĠHS  : Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı 

THS  : Teknik Hizmetler Sınıfı 

YHS  : Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

PG  : Performans Göstergesi 

BT  : Bilgisayar Teknoloji 

OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development (Ekonomik 

ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü) 

TKY  : Toplam Kalite Yönetimi 

MTEM: Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MTEM) 

MEGEP: Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 

SGB: Strateji GeliĢtirme Bölümü 

SP: Stratejik Plan 

SPE: Stratejik Plan Ekibi 

DPT: Devlet Planlama TeĢkilatı 

KMYKK: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı 

MEM: Milli Eğitim Müdürlüğü 

AÖF: Açık Öğretim Fakültesi 

TCS: Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Sınavı 

VHKĠ: Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletmeni 

GZFT: Güçlü, Zayıf, Fırsat ve Tehdit 

PEST: Politik, Ekonomik, Siyasal, Teknolojik 

EARGED: Eğitim AraĢtırma ve GeliĢtirme Dairesi 

Ref. : Referans 

PLANDA KULLANILAN KAVRAM VE TANIMLAR 

-Brüt OkullaĢma Oranı: Ġlgili öğrenim türündeki tüm öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaĢ 

grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir.   



63 

 

A: Toplam öğrenci sayısı  

B: Teorik yaĢ grubundaki toplam nüfus  

Brüt okullaĢma oranı = A/B X100  

-Net OkullaĢma Oranı: Ġlgili öğrenim türündeki teorik yaĢ grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim 

türündeki teorik yaĢ grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir.  

A: Teorik yaĢ grubundaki öğrenci sayısı  

B: Teorik yaĢ grubundaki toplam nüfus   

Net okullaĢma oranı = A/B X 100 

Öğrencilerin bitirdiği yaĢ temel alınarak; okul öncesi teorik yaĢ 3-5, ilkokulda teorik yaĢ 6-9, ortaokulda teorik 

yaĢ 10-13, ortaöğretimde teorik yaĢ 14-17, yükseköğretimde teorik yaĢ 18-22 olarak kabul edilmiĢtir.   

-Okul/ Kurum: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya ilgili olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü 

fiziki ve sanal mekânlardır.  

-ġube: Okulun aynı düzeydeki sınıflarından her hangi birisidir.   

-Derslik: Öğrencilerin, bir öğretmenin gözetimi altında, anlatma, araĢtırma, küme çalıĢması vb. yollarla ve 

türlü eğitim araç ve gereçlerinden de yararlanarak ders yaptıkları yer, sınıf, dershane.  

-Eğitim Kademesi: Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyeleridir.   

-Okul Türü: Aynı eğitim kademesi içerisinde farklı program uygulayan okullardır.   

-Ġkili Eğitim: Aynı okulda ayrı öğrenci gruplarıyla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitim ve öğretimdir.  

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

-KaynaĢtırma Eğitimi: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de 

sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına 

dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


