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“ Bir yandan bilgisizliği ortadan kaldırmaya uğraşırken, bir yandan da 

memleket evladını toplumsal ve ekonomik hayatta aktif şekilde etkili ve verimli 

kılabilmek için zorunlu olan ilk bilgileri, uygulamalı bir biçimde vermek metodu 

eğitimimizin temelini oluşturmalıdır. “ 
Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUŞ 

Bir kurumun, (hizmet verdiği kesimin 

ihtiyacına göre) kendisinden beklenen görevleri 

yerine getirebilmesi, doğru bir planlamaya ve bu 

planın doğru bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. 

Bu kurum eğitime hizmet ediyorsa planlama 

daha da önem kazanmaktadır. Çünkü eğitimde 

yapılan hataların geri dönüşü ve tamiri mümkün 

değildir. Okul öncesi eğitimi; 3-4-5 yaş grubundaki çocukların bedensel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, onları toplumun kültürel değerleri 

doğrultusunda yönlendiren ve temel eğitim bütünlüğü içinde ilköğretime hazırlayan 

örgün eğitimin ilk basamağıdır. Öğrenim sürecinin en önemli basamağı olan bu dönemde 

edinilen beceriler yaşantının bütün evrelerini etkiler. Kurumun yüklenmiş olduğu bu 

büyük sorumluluğun tüm çalışanlar açısından bilinmesi ve çalışmalara doğru yön 

verebilme ancak stratejik plan ile mümkündür. “ Stratejik Plan” kurum çalışanları 

açısından şeffaflık ve yarınını bilmektir. Tüm kurum çalışanlarının el ele verip daha 

ileriye giderken “Ben” değil , “Biz” diyebilmesidir. Okulumuz, daha iyi bir eğitim 

seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke 

edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak 

üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı, toplumla iliğiler ve 

kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015–2019 stratejik planı hazırlanmıştır. Arsin Merkez 

Anaokulu olarak en büyük amacımız, çocuklarımıza sadece iyi bir bakım sağlamak değil, 

girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, 

bizleri daha da ileriye götürecek bireyler yetiştirmektir. Arsin Merkez Anaokulu Stratejik 

Planı (2015–2019)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve 

kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Planın 

hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize, Okul Stratejik Plan Ekibi’ 

ne teşekkür ederim.                                                                           

                                                                        

   Selma KILIÇ 

                                                                           Okul Müdürü 
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GİRİŞ 
 
 
 
Stratejik plan, günümüz gelişim anlayışının geçmişteki anlayışlardan en belirgin farkının 
göstergesidir. Zira stratejik plan yaklaşımı geleceğe hazır olmayı değil, geleceği planlamayı 
hedefleyen bir yaklaşımdır. Bir anlamda geleceği bugünde yaşamaktır. Ancak stratejik plan tek 
başına bir belge olarak değerli değildir. Onu değerli kılacak olan şey, kurumun doğru karar 
alabilme yeteneği ve kararlılık gösterebilme gücüdür. Baktığımız yerden hala yıllardır 
gördüğümüz şeyleri görüyorsak, bakış açımızı ve yönümüzü değiştirmemişiz demektir. Bu 
bakımdan stratejik plan, öncelikle kurumumuza yeni bir yön ve yeni bir bakış açısı 
kazandıracak biçimde düşünülüp tasarlanmalıdır. Hiç şüphe yoktur ki bu yön, ülkemizin 
çağdaşlaşma hedeflerine uygun düşen ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma ülküsüyle 
örtüşen bir yön olmalıdır.  
 

Arsin Merkez Anaokulu 2015–2019 Stratejik Planında; kurumun tarihçesi, yasal 
yükümlülükleri, teşkilat yapısı, insan kaynakları, teknik altyapısı, mali durumu, Vizyon ve 
Misyonuna yer verilmiştir. Planın her aşamasında kurumdaki herkesin görüşlerine 
başvurulmuş ve bu katılımcı değerlendirmeler neticesinde oluşturulan kurumsal misyon ve 
vizyon doğrultusunda stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşmanın yolunu gösteren, sonuçları 
ölçülebilir stratejiler geliştirilmiş bu stratejilere ilişkin faaliyetler ve projeler belirlenmiştir. 
Okulumuzun 2015-2019 yılları arasında kaydedeceği aşama ile küreselleşen dünyanın eğitim 
ihtiyaçlarına cevap veren bir okul olacağına kuvvetle inanıyoruz. Bu stratejik plan, bu 
inancımızı gerçekleştirmek üzere düşünülmüş ve bizi hedefimize götürecek biçimde 
tasarlanmıştır. Bundan sonra başarılı olmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda 
büyük bir sorumluluktur.  
 
 
 
 
 
 

Stratejik Planlama Ekibi 
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TANIMLAR 

Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder. 
Eğitim arama motoru: Sadece eğitim kategorisindeki sonuçların görüntülendiği ve kategori 
dışı ve sakıncalı içeriklerin filtrelendiğini internet arama motoru. 
Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve 
verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve 
tutumlar ile alanlara özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır.  
Önceki öğrenmelerin tanınması: Bireyin eğitim, iş veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla 
hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleştirdikleri öğrenme için yeterlilik belgesine sahibi 
olmalarına imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme 
çerçevesinde elde edilen belgelendirilmemiş öğrenme kazanımlarının belirli bir standart 
çerçevesinde tanınması sürecidir. 
Örgün eğitim dışına çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi 
birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.  
Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış 
programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, 
ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. 
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): Çeşitli nedenlerle, 
bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden 
anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder. 
Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar (dezavantajlı gruplar): Diğer gruplara 
göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli 
işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder. 
Özel yetenekli bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel 
akademik alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade 
eder. 
Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi 
bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve 
yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte 
çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama 
etkinliklerinin bütününü ifade eder. 
Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı 
programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan 
ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, 
mesleki ve teknik öğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder. 
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           I.BÖLÜM 

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının hazırlanmasında Arsin İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı temel alınmış ve aşağıdaki model benimsenmiştir. 
 

Durum Analizi 

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

Tarihi 
Gelişim 

Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları 
ile Sunulan 
Hizmetler 

Paydaş 
Analizi 

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

Analizi 

Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi 

Vizyonun Belirlenmesi 

Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Tedbirlerin Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

Nihai Stratejik Plan  

Performans Programı 
Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

İzleme ve Değerlendirme 
Faaliyet Raporu 
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Şekil 1: Stratejik Planlama Modeli 

 

A. Arsin Merkez Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci: 

Tüm çalışanların seferber edildiği ve tüm paydaşların beklentilerinin dengelendiği, 

kurumumuz misyonu ve vizyonuna yönelik etkinliklere temel oluşturacak Stratejik Planımızın 

hazırlık sürecinde çalışmalar; Bakanlığımız Strateji Geliştirme Şubesinin yayınlamış olduğu 

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

çerçevesinde yürütülmüştür. 

İlgili genelge ve Bakanlığımız Stratejik Plan Takvimi doğrultusunda Arsin Merkez 

Anaokulu Müdürlüğü bünyesinde öncelikle “Stratejik Plan Üst Kurulu” oluşturulmuştur. 

Daha sonra, Stratejik Planlama çalışmalarının doğrudan yürütülmesi ve Üst Kurul’a belirli 

dönemlerde rapor sunmak, Üst Kurul’un önerileri doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmek 

üzere “Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi” oluşturulmuştur. 

Arsin Merkez Anaokulu Stratejik Plan Koordinasyon Ekibinin hazırlık döneminde 

yaptığı toplantılara, şubelerden ve okullardan araştırma ve raporlaştırma süreçlerine hâkim, 

çalışmalara yeterli zamanı ayırabilen, farklı uzmanlık alanlarına ve bilgi birikimine sahip birer 

ARSİN 
MERKEZ 

ANAOKULU 
2015-2019 

STRATEJİK 
PLÂNI  

DIŞ PAYDAŞ 
ANALİZLERİ

  

OKUL 
DURUM 
ANALİZİ 

İÇ PAYDAŞ 
ANALİZLERİ 

STRATEJİK 
PLAN ÜST 

KURUL 
TOPLANTILA

RI 

YASAL 
MEVZUAT 
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personelin katılımının sağlanmasına dikkat edilmiştir. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 

tarafından, Stratejik Planlama için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme çalışmaları 

amacıyla örgüt içi her türlü yapısal ve güdülemeyi sağlayıcı önlemler alınarak yürürlüğe 

konulmuştur.   

Stratejilerin belirlenmesi aşamasında yöneticilerin, denetçilerin, uygulayıcıların ve 

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

hedefe nasıl başarıyla ulaşacağını belirlemeleri, alternatif eylemlerin ya da stratejilerin 

maliyetleri, yararları ve olası sonuçları tahmin etmeleri beklenmiş, çalışma sonunda en etkili 

ve verimli stratejiler seçilmeye çalışılmıştır. 

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

kurumun amaç ve hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini 

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

Programı, Arsin Merkez Anaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan Modeli,  Stratejik İş Akış 

Şeması ve Arsin Merkez Anaokulu Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı İş Takvimi’ne 

uygun olarak tamamlanmıştır.  

Tablo 1: Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

ARSİN ANAOKULU 

STRATEJİK PLAN KOORDİNASYON EKİBİ 

S.N ADI - SOYADI GÖREVİ 

1 Selma KILIÇ Müdür 

2 Mustafa KILIÇ Öğretmen 

3 Nursema AYDIN Öğretmen 

4 Gülçin DÜNDAR Öğretmen 

5 Abdullah ÖRNEK Veli 
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B. Stratejik Plan Modeli 

Geleceği karşılamak yerine onu öngörülen şekilde biçimlendirmek, kendi geleceğine 
sahip olmak hedefiyle başlatılan süreçte, Arsin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, İlçeMilli Eğitim 
Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nda 
yer alan modeli esas almıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015-2019 Stratejik Plan 
Taslağı da dikkate alınarak, kurumlara çalışmalarında rehberlik edecek planları, manevraları, 
modelleri, pozisyonları ve perspektifleri geliştirmek, odak noktası, uyum ve ahenk ile amaç 
yaratmak için çalışmalar yapılmıştır. 

Etkili stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol 
etmeye yönelik kararlar ve faaliyetler bütünü olarak tanımlanan stratejik yönetim anlayışımızı 
gerçekleştirmeye yönelik planımız, Arsin Merkez Anaokulu Müdürlüğü bünyesinde 
oluşturulan Stratejik PlanEkibi tarafından geniş paydaş katılımı ile beş aşamada 
hazırlanmıştır:  

-Planlama çalışmalarının sahiplenilmesi 

-Organizasyonun oluşturulması 

-İhtiyaçların tespiti 

-İş planının oluşturulması 

-Hazırlık programının yapılması 

II. BÖLÜM 
DURUM ANALİZİ 
Okulumuzda vizyon ve misyonumuz çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflere 

ulaşabilmek için; sahip olduğumuz kaynaklar, güçlü ve zayıf taraflarımız ile fırsat ve 
tehditlerimizi kapsayan mevcut durum analizi yapılmıştır. 

A. TARİHİ GELİŞİM 
Arsin Merkez Anaokulu Tarihçesi 

  Okulumuz ilköğretim binası iken yeniden düzenlenmiş, anaokulunun fiziksel şartlarına 
uygun hale getirilerek 2004 yılında eğitim öğretime açılmıştır. Okul binamız 250 metrekare 
olup Arsin Belediyesi tarafından düzenlenmiştir.  

 Okulumuz bünyesinde 4 derslik, 1 müdür odası, 1 rehber öğretmen odası, 1 müdür 
yardımcısı odası, mutfak, 2 öğrenci lavabosu (kız-erkek ayrı), 2 personel lavabosu 
mevcuttur. 
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  B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim 
Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre kurumumuzun 
görevleri: 

 
√ Ders etkinliklerine katılım: Öğrencilerin, sınıf veya okul içinde yaptıkları; 

eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi bilişsel, 
duyuşsal, psikomotor(1) alanındaki becerilerini kullanmasını ve geliştirmesini sağlayan, 
performansını değerlendirmeye yönelik çalışmalarını sağlamak. 

 
√ Destek eğitim odası: Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam 

eden çocuklar ile üstün yetenekli çocuklara ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim 
hizmetleri verilmesi için düzenlenmiş ortamı hazırlamak. 

 
√ Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek için bu fıkranın  (b) 

bendinde belirtilen sayıda başvuru olması hâlinde; okul müdürlüğünce Okul Öncesi 
Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için önem ve öncelik arz eden konuları 
kapsayan ve mülkî idare amirliklerince onaylanacak program çerçevesinde iki ayı 
geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilir. Yaz aylarında yapılan eğitime 
sadece okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocuklar kaydedilir. Talebin fazla olması 
durumunda gelecek eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklara öncelik 
tanınır. Yaz eğitimine katılmış olmaları, bu çocuklara yeni eğitim ve öğretim yılı için 
kayıtta öncelik hakkı sağlamaz. Ders yılı süresince eğitim almış çocukların yaz 
aylarındaki eğitim talepleri çocuk kulüpleri kapsamında karşılamak. 

 
C. FAALİYET ALANLARI ile ÜRÜN ve HİZMETLER 
Okulumuz yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmekle görevlendirilmiştir. 

Bu kapsamda analiz edilerek faaliyet alanları boyutlandırılmıştır.   
Arsin Merkez Anaokulu Müdürlüğü faaliyet alanları;  
 

1) Eğitim Öğretim Hizmetleri 
2) Sosyal ve Kültürel Hizmetler 
3) Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri 
4) Yönetsel Görevler 

Belirlenen ürün ve hizmetlerin birbirleriyle olan ilişkileri gözetilerek belirli 
faaliyet alanları altında toplulaştırılması, kuruluşun organizasyon şemasının ve 
faaliyetlerinin bütününün gözden geçirilmesi açısından faydalı bir çalışma olmuştur. 
Belirlenen faaliyet alanları, stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamalarında 
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dikkate alınmıştır. Ayrıca, paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada belirlenen 
faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülmüştür. 

Tablo 2: Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler 

Faaliyet Alanı-1: Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 
Faaliyet Alanı-1.1. Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler 
Sunulan Hizmet 1.1.1 Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak 
Sunulan Hizmet 1.1.2. Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, ders 

kitaplarının, öğretim materyallerinin ve eğitim araç-gereçlerinin etkin kullanımlarını 

sağlamak, 
Sunulan Hizmet 1.1.3. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak 
Sunulan Hizmet 1.1.4. Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 
Sunulan Hizmet 1.1.5. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak 
Sunulan Hizmet 1.1.6 Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, 
Sunulan Hizmet 1.1.7. Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 
Sunulan Hizmet 1.1.8 Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak 

 

 

Faaliyet Alanı-2 Temel Eğitim Hizmetleri 
Faaliyet Alanı-2.1 Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

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

 

Faaliyet Alanı-3 Destek Hizmetleri 
Sunulan Hizmet 3.1. Yayın faaliyetlerini yürütmek, 
Sunulan Hizmet 3.2. Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, 
Sunulan Hizmet 3.3. Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek 
Sunulan Hizmet 3.4 Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek. 

 

D.PAYDAŞ ANALİZİ 
Paydaş analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri 

olan katılımcılığın sağlanabilmesi için Arsin Merkez Anaokulu ile iletişim ve etkileşim 
içinde bulunan kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak stratejik planın karar 
vericiler ve uygulayıcılar tarafından sahiplenilmesine çalışılmıştır. 2014-2015 Stratejik 

Faaliyet Alanı-1: Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 
Faaliyet Alanı-1.2. İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler 

Sunulan Hizmet 1.2.1. Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek 
Sunulan Hizmet 1.2.2. Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 
Sunulan Hizmet 1.2.3. Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, 
Sunulan Hizmet 1.2.4. Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek 
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Planlama sürecinde katılımcılığa önem veren kurumumuz; tüm paydaşların görüş, talep, 
öneri ve desteklerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesini hedeflemiştir. Arsin 
Merkez Anaokulu, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyetlerin 
saptanması konularında başta iç paydaşlar olmak üzere; kamu kurum ve kuruluşları, 
işverenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan dış 
paydaşların büyük bölümünün, stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıştır.  

Kurumun dışarıdan algılanması ve kuruma ilişkin beklentiler ve durum tespiti, 
kurumsal işbirliği ve eşgüdüm, GZFT, önerilerin tespiti vb. gerçekleştirmeye yönelik 
olarak; ilimizde bulunan okul ve kurum yöneticileri ile toplantılar düzenlenmiş, 
paydaşların tümünü temsil etme niteliğindeki örneklem grubu belirlenerek paydaş listesi 
oluşturulmuştur. Etki/önem matrisi kullanılarak paydaş önceliklendirmesi yapılmış ve 
nihai paydaş listesi oluşturulmuştur. Önceliği belirlenen paydaşların özelliklerine göre 
görüş alma yöntemi belirlenmiş ve “İç Paydaş Mülakatı” ve “Dış Paydaş Mülakatı” 
geliştirilmiştir.  

Paydaşların kurumumuz açısından etkisi ve önemine göre takip edilecek 
politikalar “İzle”, “Bilgilendir”, “İşbirliği yap” ve “Birlikte çalış” olarak belirlenmiştir. 
Mülakatlarımızda kurumumuza yönelik algı, önem ve öncelik verilmesi gereken alanlar 
ile iç paydaşlarda kurum içi faktörlere, dış paydaşlarda ise talep ettikleri bilgiye ulaşım 
durumunu belirleyen maddelere yer verilmiştir. İç paydaş anketi Arsin Merkez Anaokulu 
Müdürlüğüne bağlı çalışan 7 kişiye, 2 türde belirlenen dış paydaşlara yarı yapılandırılmış 
mülakat uygulanmıştır.  

Arsin Merkez Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planı yapılan iç ve dış paydaş 
mülakatlarının veri tabanında toplanması işlemi tamamlandıktan sonra, elde edilen veriler 
analiz edilmiştir. İç ve dış paydaş analiz sonuçlarına göre paydaşlarımızın kurumumuza 
yönelik bakış açısı değerlendirilmiş, güçlü ve zayıf yönlerimizin belirlenmesine katkı 
sağlamıştır. 

1.Paydaşların Tespiti 

Bu aşamada okulumuz Stratejik Planlama Ekibi tarafından, kurumun tüm paydaşları 
ayrıntılı olarak belirlenmiş, paydaşların kurumla ilişkileri belirlenerek iç paydaş/dış 
paydaş/yararlanıcı olarak sınıflandırılması yapılmıştır. Paydaşlar iç paydaş, dış paydaş ve 
yararlanıcı temelinde ayrımlandırılmış; iç/dış paydaş ve yararlanıcıların, temel ve stratejik 
konumları da belirtilmiştir.  

Bu paydaşlar, kuruma girdi sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iş birliği içinde 
olunan, faaliyetlerimizden etkilenen ve faaliyetlerimizi etkileyen olarak, önceliklerine 
göre şekliyle sınıflandırılmıştır. 

2.Paydaşların Önceliklendirilmesi:  
Paydaşların önceliklendirilmesinde,  paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme 

gücü ile kurumun faaliyetlerinden etkilenme derecesi göz önünde bulundurulmuş ve 
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öncelik verilecek paydaşlar belirlenerek paydaş listesi hazırlanmıştır. Bu çalışmada 
paydaş önceliklendirme matrisinden yararlanılmıştır. 

 
3.Paydaşların Değerlendirilmesi: 
Stratejik Planlama Ekibi tarafından; paydaşın, kurumumuzun hangi 

faaliyeti/hizmeti ile ilgili olduğunu ve kurumumuz ile paydaşların birbiri için taşıdıkları 
önem ve etkileme gücünü belirten çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında 
özellikle iç paydaşlarımızın stratejik plan kapsamında önem derecesinin yüksel olduğu, 
planın sahiplenmesi ve uygulanması açısından büyük etkisinin olduğu belirtilmiştir. 

 
4. Paydaş Görüş ve Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi: 
Okulumuzun öğretmenler kurulu toplantı tutanak ve kararları, zümre ve şube 

öğretmenler kurulu toplantı tutanak ve kararları ile okul aile birliği toplantı tutanak ve 
kararları incelenerek gerek iç gerekse dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri sonucunda 
ortaya çıkan hususlar, stratejik amaçların ve hedeflerin belirlenmesi ile öncelikli stratejik 
alanların tespitinde büyük ölçüde belirleyici olmuştur. 

E.KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

A. Kurum İçi Analiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 2: Arsin Merkez Anaokulu Teşkilat Şeması 

 
Arsin Merkez Anaokulu İnsan Kaynakları 
Arsin Merkez Anaokulunun 5’i eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olmak 

üzere, toplam 7 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. 
 

Okul Müdürü 

ÖĞRETMENLER 

Zümre 
Öğretmenler 

Öğretmenler 
Kurulu 

Okul Aile 
Birliği 
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Tablo 3: Arsin Merkez Anaokulu İnsan Kaynakları Dağılımı (2014) 

 
ARSİN MERKEZ ANAOKULU PERSONEL DURUMU 

 

Okul Kurum Yöneticisi Asil Vekil Toplam 

Okul / Kurum Müdürü 1 - 1 

Okul / Kurum Müdür Baş Yardımcısı - - - 

Okul / Kurum Müdür Yardımcısı - - - 

Toplam 1 - 1 

Eğitim Öğretim Sınıfı Norm Mevcut İhtiyaç Toplam 

Öğretmen 5 4 1 5 

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ HARİCİ PERSONEL DURUMU 

Personel Görev ve Unvanı Norm 
Mevcut 

Durum 
İhtiyaç Toplam 

Memur     

Hizmetli     

DİĞER STATÜLER 

Türü Toplam 

Geçici Personel 2 

Sürekli İşçi - 

Ders Karşılığı Ücretli Öğretmen - 

Toplam - 

Genel Toplam 7 

 

Tablo 4: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Öğrenim Durumu 
Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 

Sayı Oran (%) 

Doktora - - 

Yüksek Lisans  - - 

Lisans 5 71,42 

Lise 2 28,58 

Ortaokul - - 

İlkokul - - 

Genel Toplam 7 100 
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Teknolojik Kaynaklar 

  Okulumuzun hizmet verdiği alanlarda güncel teknolojik araçlar etkin bir biçimde 

kullanılmaktadır. Bu kapsamda modüler bir yapıda kurgulanmış olan Millî Eğitim 

Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) ve e - okul kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin 

büyük bölümü yürütülmektedir. Aynı zamanda sistemde personel ve öğrencilerin bilgileri 

bulunmaktadır.  

  Okulumuzun, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda 

teknolojik altyapıyı iyileştirmek ve bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim 

süreçlerinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla Bakanlığımızın yürüttüğü FATİH 

Projesinin kapsamında yazıcı ve fotokopi makinası bulunmaktadır ve aktif olarak 

kullanılmaktadır. 

Mali Kaynaklar 

 Okulumuzun başlıca finans kaynaklarını öğrenci aidatları, diğer (etkinlik) 

kalemlerinden oluşmaktadır. 
Tablo 5 = Gelir Tablosu 

Kaynaklar 2011 2012 2013 2014 

Veli Aidatı 13.200.00 16.000.00 23.500.00 30.724.00 

Diğer (Etkinlik) - - - - 

Artış Oranı  %21,21 %46,71 %30,82 

TOPLAM 13.200,00 16.000,00 23.500,00 30.724,00 
 

 

Tablo 6 = Gelir- Gider Tablosu 

2014 -2015 Eğitim Öğretim Yılı Gelir - Gider Tablosu 

Gelir Gider 

Okul Aidatı 18 851,12 Bakım -Onarım 
546 

Geçen Dönemden 
Devreden 10 171,43 Malzeme Alımı 

700 

  
Kırtasiye ve Büro 
Malzemesi 

1.000 

  Personel Gideri 
14.800 

TOPLAM  29 022,55 TOPLAM 
17 046,00  
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KURUM DIŞI ANALİZ 

İnsanlık, tarihinin en keskin dönemeçlerinden birini çok hızlı bir biçimde 
geçmektedir. Değişimin kendisinin ötesinde, hızı bile toplumsal, siyasal ve kültürel 
depremler yaratmaktadır. Tüm bu gelişmeler sonrasında değişimin yönünü ve doğasını 
kavramış, hazırlıklı toplumların ayakta kalabileceği bir dünya ortaya çıkmaktadır.  

Ülkemizde eğitim teknolojilerinden hedef ve pratiklere kadar pek çok olgu, 
küresel bir algıyla yeniden tasarlanmaya başlanmıştır. Küreselleşme ve bilgi toplumunun 
dinamik oluşumlar olduğu dikkate alındığında eğitim, eğitimli insan, öğrenme, okul, okul 
yöneticisi, öğretmen ve öğrenci gibi kavramların yeniden tartışılması gerekmektedir. 

Kurumumuz, PEST Analizi ile sosyal, politik, ekonomik ve kültürel değişim 
alanlarını incelemekten çok, küreselleşme ve onun yansımalı bir süreci olarak öne çıkan 
bilgi toplumu ve eğitimdeki değişim konularını analiz etmek, bu alanda ortaya çıkan yeni 
eğilimleri takip ederek büyük resmi görmeyi hedeflemektir.  

Üst Politika Belgeleri 
Üst politika belgelerinde okulumuzun görev alanına giren konular ayrıntılı olarak 

taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar dikkate alınmıştır. Stratejik plan çalışmaları 
kapsamında taranmış olan politika belgeleri aşağıda verilmiştir. 
            -Trabzon il milli eğitim 2015-2019 stratejik plan 

- Arsin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 
- Arsin Belediyesi Stratejik Planı 
- Arsin Kaymakamlığı Stratejik Planı 
 

GÜÇLÜ TARAFLAR, ZAYIF TARAFLAR, FIRSATLAR, TEHDİTLER 

Tablo 7: Güçlü Taraflar, Zayıf Taraflar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) 

 

Güçlü Taraflar 
Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
1.Okulun veli ve öğrenciye rahat 
ulaşabilir durumda olması. 
2. Öğrenci devam probleminin 
az olması. 

1.İdareci ve öğretmenlerin 
kadrolu ve deneyimli olması.  
2. Okul personeli arasındaki 
işbirliği ve iletişimin iyi olması 
3.Okulumuzun temiz ve 
hijyenik olması. 
4. Öğretmen Veli Öğrenci 
iletişimin iyi olması. 
 
 

1.Sınıfların teknolojik donanıma 
sahip olması ve öğretmenin 
teknolojiyi aktif olarak kullanması. 
2. Eğitim malzemelerinin yeterli 
olması. 
3. Lavabo ve mutfak eşyalarının 
çocukların fiziksel yapısına uygun 
olması. 
4. Öğretmenlerin eğitimdeki yeni 
gelişmeleri kısa sürede 
uygulayabilmesi. 
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Zayıf Taraflar 
Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
. 1. Düzenlenen toplantı ve 

seminerlere veli katılımının az 
olması. 
 
 

1.Okulda kendi maddi imkanlarla 
çalıştırılan hizmetli sayısının yeterli 
olmaması 
2. Binanın eski olmasından dolayı 
çürüyen tavanların risk oluşturması. 

Fırsatlar 
Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
1.  Okul binasının merkezi bir 
yerde ve ulaşımın kolay 
olmasından dolayı velilerin 
servis sıkıntısı yaşamaması 
2. Öğrenci velilerinin okul 
yerleşkesine yakın oturmaları 
 

1. Düzenlenen toplantı ve 
seminerlere veli katılımının az 
olması. 
2. Değişik mesleklerden 
velilerimizin olması 
3. Belediyenin ilçemizdeki okul 
öncesi eğitime önem ve destek 
vermesi 
 

1. İlçedeki tek bağımsız anaokulu 
olmamız 
2.  Yerleşim yeri çevresinde huzur ve 
güven ortamının olması 
3. Sınıfların, mutfağın ve lavaboların 
geniş olması 
 

Tehditler 
Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
1.  İlçedeki özel kreşlerin 
öğrenci çekmelerinden dolayı 
öğrenci devam probleminin 
yaşanması. 
 

1.  Velilerin eğitim düzeyinin 
düşük olmasından dolayı eğitim 
farkında lığının yetersiz olması 
2.  Okulda düzenlenen 
Rehberlik ve bilinçlendirme 
çalışmalarına velilerin az katılım 
göstermesi  
3. Okul çevresindeki veli 
profilinin düşük gelir 
düzeyinden oluşması. 

 
 
 

1. Sosyal ve sanatsal faaliyetlerin 
gerçekleştirebilecek çok amaçlı 
salonunun ve oyun odasının olmayışı 
2. Okul bahçesi belediyeye ait olduğu 
için sürekli halka açık olması 

3.Okulun güvenliğini sağlayacak 
personel bulunmaması  
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Okulumuz 2015-2019 Stratejik Planının hazırlık aşamasında, iç ve dış paydaşlarla 
yapılan çalışmalar sonunda elde edilen GZFT verilerine göre kurumun güçlü, zayıf 
tarafları, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. Böylece kurumun, stratejik planı için hayati 
önem taşıyan STRATEJİLER için ön hazırlık tamamlanmıştır.  

 
Arsin Merkez Anaokulu Gelişim ve Sorun Alanları 

Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda okulumuzun faaliyetlerine 
ilişkin gelişim ve sorun alanları tespit edilmiştir. Belirlenen gelişim ve sorun alanları üç 
tema altında gruplandırılarak belirtilmiştir. 
 

Tablo 8: Gelişim ve Sorun Alanları 

 

Eğitim ve Öğretime 
 

Eğitim ve Öğretimde 
 

Kurumsal Kapasite 
-Okul öncesi eğitimde 
okullaşma 
-Taşımalı eğitim 
-Okul türlerinin tanıtımı 
-Özel eğitime ihtiyaç 
duyan bireylerin 
kendilerine uygun eğitime 
erişimi 
 

-Eğitim öğretim sürecinde 
sanatsal, sportif ve kültürel 
faaliyetler 
-Okuma kültürü 
-Okul sağlığı ve hijyen 
-Zararlı alışkanlıklar ve 
bağımlılıklar 
-Öğretmenlere yönelik 
hizmet içi eğitimler 
-Öğretmen yeterlilikleri 
-Program geliştirme 
sürecinde katılımcılık 
-Eğitimde bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımı 
-Örgün ve yaygın eğitimi 
destekleme ve yetiştirme 
kursları 
-İşyeri beceri eğitimi ve staj 
uygulamaları 
 

-İnsan kaynaklarının 
planlanması ve mesleki 
yetkinliklerinin geliştirilmesi 
-Çalışma ortamlarının iş 
motivasyonunu sağlayacak 
biçimde düzenlenmesi 
-Çalışanların ödüllendirilmesi 
-Hizmet içi eğitim kalitesi 
-Uzaktan eğitim uygulamaları 
-Okul ve kurumların sosyal, 
kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyet alanlarının yetersizliği 
-Donatım eksiklerinin 
giderilmesi 
-Okullardaki fiziki durumun 
özel eğitime gereksinim duyan 
öğrencilere uygunluğu 
-İnşaat ve emlak çalışmalarının 
zamanlaması 
-Ödeneklerin etkin ve verimli 
kullanımı 
-Okul-Aile Birlikleri 
-Kurumsal aidiyet duygusu 
-Stratejik planların 
uygulanabilirliği 
-Basın ve yayın faaliyetleri 
-Mevcut arşivlerin tasnif 
edilmesi 
-Bilgiye erişim imkânlarının ve 
hızının artırılması 
-Teknolojik altyapı 
eksikliklerinin giderilmesi 
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STRATE1JİK PLAN MİMARİSİ 

 

1.Eğitim ve Öğretime Erişim 

1.1.1.Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama 

   1.1.2.Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 

   1.1.3.Yükseköğretime katılım ve tamamlama 

   1.1.4.Hayat boyu öğrenmeye katılım 

   11.5.Özel eğitime erişim ve tamamlama 

   1.1.6.Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi 

   1.1.7.Özel öğretimin payı 

   1.1.8.Yurtdışında ikamet eden vatandaşların eğitim ve öğretime erişimi  

2.Eğitim ve Öğretimde Kalite 

2.1.Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

   2.1.1.Öğrenci 

2.1.1.1.Hazır oluş 

2.1.1.2.Sağlık 

2.1.1.3.Erken çocukluk eğitimi 

2.1.1.4.Kazanımlar 

   2.1.2.Öğretmen  

   2.1.3.Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 

    2.1.4.Rehberlik 

   2.1.5.Ölçme ve değerlendirme 

2.2.Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi  

   2.2.1.Sektörle iş birliği 

   2.2.2.Önceki öğrenmelerin tanınması 

   2.2.3.Mesleki rehberlik 

3.Kurumsal Kapasite 

3.1.Beşeri Alt Yapı  

   3.1.1.İnsan kaynakları planlaması 

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

3.2.Fiziki ve Mali Alt Yapı 

   3.2.1.Finansal kaynakların etkin yönetimi 

   3.2.2.Okul bazlı bütçeleme 

   3.2.3.Donatım  

3.3.Yönetim ve Organizasyon 

   3.3.1.Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.3.1.1.Bürokrasinin azaltılması 

3.3.1.2.İş analizleri ve iş tanımları 

   3.3.2.İzleme ve değerlendirme 

   3.3.3.Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim  

3.3.3.1.Çoğulculuk  

3.3.3.2.Katılımcılık  

3.3.3.3.Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

   3.3.5.Kurumsal iletişim 

3.4. Bilgi Yönetimi 

   3.4.1.Bakanlık hizmetlerinin e-devlet aracılığıyla sunumu 

   3.4.2.Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

   3.4.3.Veri toplama ve analiz 

   3.4.4.Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 

III. BÖLÜM 

GELECEĞE YÖNELİM 

A. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER ve İLKELERİMİZ 

MİSYON 

Kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, zamanın önemini bilen, geçmişine sahip 
çıkarak geleceğe daha emin adımlarla yürümeyi hedef edinen, emeğin değerini bilip 
emeğe gereken değeri verebilen, çevreye duyarlı, kendine güvenen, hoşgörülü kendini ve 
toplumu geliştirmek adına fedakârlıktan kaçınmayan bireyler yetiştirmek. 

VİZYON 
Bütün öğrencilerimizin kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, ahlaki değerlere önem 

veren, geçmişten dersler çıkararak geleceğe daha emin adımlar atabilen fertler olması, 

24 
 



 

bütün başarıların arkasında zamanı iyi kullanmanın olduğunu bilen, kendine güvenen, 
hedefleri doğrultusunda azimle çalışan, inceleyen, araştıran ve sorgulayan fertler olması, 
milli ve manevi değerlere saygılı, toplumsal olayları daha titizlikle analiz edebilen ve 
çevre bilinci oturmuş kişiler yetiştirmek. 

TEMEL DEĞERLER 

 İhtiyaç Odaklılık 

 Tarafsızlık, Güvenilirlik, Adalet 

 Açık ve Dürüst İletişim 

 Çevreye ve Bütün Canlıların Yaşam Haklarına Duyarlılık 

 Girişimcilik, Yaratıcılık, Yenilikçilik 

 Katılımcılık 

 Analitik ve Bilimsel Bakış 

 Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik 

 İnsan Hakları ve Evrensel Değerlere Bağlılık 

 
A. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

 
STRATEJİK AMAÇ 1.  

Bireylerin tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmaları ve etkin bir şekilde 
tamamlamaları için ortam ve fırsat sağlamak.  
 
Stratejik Hedef 1.1. Örgün ve yaygın eğitimin bütün basamaklarında her alan bireylerin 
plan dönemi sonuna kadar katılımlarını artırmak ve devamsızlık ile okul terklerini 
azaltmak. 
 
STRATEJİK AMAÇ 2.  

Örgün ve yaygın eğitimden yararlanan bütün bireylere ulusal ve uluslararası 
ölçütlerde bilgi ve davranışın kazandırılması ile girişimci, özgüven sahibi, 
sorumluluklarının farkında, öğrenmeye açık bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.  

 
Stratejik Hedef 2.1. Öğrencilerin sosyal gelişimlerini ve akademik başarılarını 
destekleyecek faaliyetlere katılım oranını artırmak.  
 

Stratejik Hedef 2.2. Eğitimde yeni ve etkili teknikleri kullanarak öğrencilerin yabancı dil 
becerilerini artırmak ve daha çok öğrenci ile öğretmeni uluslararası projelerde aktif 
kılmak. 
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STRATEJİK AMAÇ 3.  
Eğitime erişimi kolaylaştıracak ve eğitimde kaliteyi artıracak kurumsal kapasiteyi 

oluşturmak için beşeri, fiziki, mali altyapıyı iyileştirmek, yönetim ve organizasyon 
yapısını güçlendirmek ve enformasyon teknolojilerini etkin kullanmak.  

Stratejik Hedef 3.1. Görev tanımlarına uygun bir şekilde istihdam edilen personelin, 
becerilerinin ve performanslarının geliştirildiği, verilerin elektronik ortamda toplandığı, 
kariyer yönetiminin uygulandığı bir insan kaynakları yönetim yapısını plan dönemi 
sonuna kadar oluşturmak.  

Stratejik Hedef 3.2. Günümüzün gerekliliklerine uygun şekilde hazırlanmış eğitim 
ortamlarını imkânlar doğrultusunda plan dönemi sonuna kadar kazandırmak ve verimli 
bir mali yönetim yapısı oluşturmak. 

Stratejik Hedef 3.3. Kurumsal yapının güçlendirilmesi adına bürokrasinin azaltıldığı, 
katılımcı, çoğulcu, performans yönetim sistemine dayalı yönetim ve organizasyon 
yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

C. TEMA, AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLER 

   TEMA : EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

1. Stratejik Amaç 
Bireylerin tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmaları ve etkin bir şekilde 

tamamlamaları için ortam ve fırsat sağlamak. 
1.1.Stratejik Hedef 
Kurumumuzda bireylerin plan dönemi sonuna kadar katılımlarını artırmak ve devamsızlık 
ile okul terklerini azaltmak. 

  Hedefin mevcut durumu: Kurumumuzda yapılan performans göstergelerine göre 
bireylerin eğitim ve öğretime katılım seviyelerinin %85 civarlarında seyrettiği tespit 
edilmiş olup bu seviyelerin dönem sonuna kadar yüzde 90 oranına kadar çıkarmak 
hedeflenmiştir.  

Tablo 9 :Performans Göstergeleri1.1. 

  
Performans Göstergeleri 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 
1.1.1 Okul öncesi 5 yaş eğitim alan öğrenci sayısı  30 45 60 100 
1.1.2 Özel eğitimden yararlanan birey sayısı  2 2 3 5 
1.1.3 Özel öğretimin payı (toplam) (%) Okulöncesi 11 12 12 14 

1.1.4 Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek için 
düzenlenen kampanya sayısı 

 1 2 4 7 

1.1.5 Kurumlar arası yapılan iş birliği sayısı  - 1 1 5 
1.1.6 RAM lar tarafından yapılan bilgilendirme sayısı  - - - 2 
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Tablo 10 : Stratejiler1.1. 

 Strateji Koordinatör Birim 

1. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını arttırmak için ailelere yönelik 
bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Okul öncesi eğitimin önemine 
dikkat çekmek için kampanyalar(sunumlar, afişler) düzenlenecektir. 

ÖĞRETMEN 

3. Okullaşma oranlarının arttırılması için öğretmen ve yöneticilere 
bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

ÖĞRETMEN 

6. Öğrencilerin okula devamlarını artırmak için ilçelerde rehberlik araştırma 
merkezleri tarafından devamsızlığı önleme faaliyetleri kapsamında veli- 
okul-öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. 

ÖĞRETMEN 

7. Devamsızlık takibine ilişkin  durum raporları hazırlanacaktır. ÖĞRETMEN 

 

TEMA: EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE 

2.Stratejik Amaç 

Örgün ve yaygın eğitimden yararlanan bütün bireylere ulusal ve uluslararası 
ölçütlerde bilgi ve davranışın kazandırılması ile girişimci, özgüven sahibi, 
sorumluluklarının farkında, öğrenmeye açık bireylerin yetişmesine imkân sağlamak 
 

2.1 Stratejik Hedef 
 
Öğrencilerin sosyal gelişimlerini ve ilköğretime hazırlık başarılarını 

destekleyecek faaliyetlere katılım oranını artırmak. 
 

Hedefin mevcut durumu: Öğrencilerin sosyal gelişimlerini destekleyici etkinliklere 
yer verilme durumunun yeterli olmamasından dolayı yapacağımız akademik başarı ve 
sosyal gelişimlerini destekleyici etkinliklerle katılım oranını azami düzeye çıkarmak 
hedeflerimizdendir. Mevcut durum katılım sayısının %92 olduğunu göstermektedir. 

Tablo 11 :Performans göstergeleri 2.1. 

 Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 
2012 2013 2014 2019 

2.1.1 Beyaz Bayrak sertifikı  - - - 1 
2.1.2 Kaliteli ve katkısız materyal kullanma oranı %  52 60 71 83 

2.1.3 ‘Öğrencilerin özgüvenlerini arttırıcı sosyal etkinliklere katılan 
toplam öğrenci sayısı 

 45 60 80 100 

2.1.4 Hizmet içi faaliyetlere öğretmen katılım sayısı  - 5 - 5 

2.1.5 Fatih projesinde eğitim alan öğretmen sayısı  - - - 2 

2.1.6 İlimizde düzenlenecek kitap fuarı ve sergilerine katılan öğrenci 
sayısı 

 - 40 - 65 
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Tablo 12 : Stratejiler2.1. 

 Strateji Koordinatör Birim 
1.  

İlkokula başlayan çocukların okul öncesi eğitim almalarını 
destekleyici çalışmalar yapılacaktır. 

        ÖĞRETMEN 

2. Öğretmenler ve öğrenciler daha fazla sosyal etkinlik yapılması 
konusunda teşvik edilecektir. 

 
 

ÖĞRETMEN 
3. ‘Değerler şehri Kayseri’ projesi ile öğrencilerin değerler eğitimi 

çalışmaları arttırılacaktır. 
ÖĞRETMEN 

4. 

 

Mesleki gelişim ve ilerlemeyi sağlayacak hizmet içi faaliyetler 
arttırılacaktır. 

OKUL İDARESİ 

5. Öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almaları 
sağlanacaktır. 

İLÇE MİİLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

6. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için 
paydaşlarla çalışmalar yapılacaktır.(ör: üniversite) 

İLÇE MİİLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

7. Öğretmenlerin özel eğitime gereksinim duyan bireyler hakkında 
bilgi ve becerileri geliştirilecektir. 

İLÇE MİİLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

8. Teknoloji okuryazarı öğretmen sayısı arttırılacaktır. OKUL İDARESİ 

9. Öğrenciler sosyal, kültürel faaliyetlere katılmaları için teşvik 
edilecektir 

ÖĞRETMEN 

10. Okullar öğrencilerin sosyal faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri 
ortamlar haline getirilecektir. 

OKUL İDARESİ 

11. E-içeriğin kullanılmasına yönelik eğitimler ve yaygınlaştırma 
çalışmaları yapılacaktır. 

ÖĞRETMEN 

12. Fatih projesi materyallerinin güncel tutulması ve taleplerin 
karşılanması sağlanacaktır. 

OKUL İDARESİ 

13. Hazırlanan program ve materyallere ilişkin paydaşlardan görüş ve 
öneriler alınacaktır. 

OKUL İDARESİ 

 

2.2.Stratejik Hedef 
Eğitimde yeni ve etkili teknikleri kullanarak öğrencilerin yabancı dil becerilerini 

artırmak ve daha çok öğrenci ile öğretmeni uluslararası projelerde aktif kılmak. 
 
Hedefin mevcut durumu Eğitimde yeni ve etkili teknikleri kullanarak 

öğrencilerin yabancı dil becerilerini artırma ve daha çok öğrenci ile öğretmeni 
uluslararası projelerde aktif kılma oranımızın oldukça düşük olduğu tesptine varılmıştır. 
Oran olarak %12 olan katılımın planlanan süreç sonunda %35 gibi bir orana çıkarılması 
için çalışmalar yapılacaktır. Yapılacak bu çalışmalarda sektörlerle işbirliği yapılacak 
gerekli bürokratik işlemler hızlandırılacaktır. Mevcut durumun düşük olması nedeniyle 
velilerin de bu konu hakkında bilgilendirilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir. 
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Tablo 13 :Performans göstergeleri 2.2 
 Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

2.2.1 Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı  - - - 1 

2.2.2 UA projelerinde uygulanan proje sayısı  - - - 1 

2.2.3 Yerel yönetimlerle ve üniversitelerle yapılan işbirliği sayısı  - - - 1 

2.2.4 Kalkınma ajansları aracılığıyla alınan proje sayısı  - - - 1 

 

Tablo 14 : Stratejiler 2.2 

 Strateji Koordinatör Birim 

1. -Ulusal ve uluslar arası hareketlilik için fon sağlayan kuruluşlarla 
çalışmalar arttırılacaktır 

OKUL İDARESİ 

2. -İlimizde yerel yönetimlerle ve üniversitelerle işbirliği artırılarak 
öğrencilerimizin yabancı dil eğitimleri almaları için projeler 
üretilecektir. 

ÖĞRETMEN 

 
 

TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

3. Stratejik Amaç 
 
Eğitime erişimi kolaylaştıracak ve eğitimde kaliteyi artıracak kurumsal kapasiteyi 

oluşturmak için beşeri, fiziki, mali altyapıyı iyileştirmek, yönetim ve organizasyon 
yapısını güçlendirmek ve enformasyon teknolojilerini etkin kullanmak. 

 
3.1  Stratejik Hedef 

 
Görev tanımlarına uygun bir şekilde istihdam edilen personelin, becerilerinin ve 

performanslarının geliştirildiği, verilerin elektronik ortamda toplandığı, kariyer 
yönetiminin uygulandığı bir insan kaynakları yönetim yapısını plan dönemi sonuna kadar 
oluşturmak 

Hedefin mevcut durumu: Personelin yeterlilik ve performansı için elektronik 
ortamda toplayacak ve takip edecek bir sistemin bulunmadığı tespit edilmiştir. 
Performans ve yeterliliğin kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve teşviki için plan dönemi 
sonuna kadar bir veri tabanının oluşturulması ve kariyer yönetiminin uygulandığı bir 
insan kaynakları yönetiminin yapısını plan dönemi sonuna kadar gerçekleştirmek 
hedeflenmiştir. 
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Tablo 15 :Performans Göstergeleri 3.1. 

No Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Hedef 
2012 2013 2014 2019 

3.1.1 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Okul öncesi 17 17 20 20 

3.1.2 Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı 
(%) 

     

3.1.3 Hizmet içi eğitim alan kişi sayısı  - 5 2 7 
3.1.4 Yapılan iş tanımı sayısı  - - 2 3 

3.1.5 Gerçekleştirilen iş analizi sayısı  - - - 1 

3.1.6 Gerçekleştirilen kurum dışı eğitim sayısı  - - - 1 
3.1.7 Yüksek lisans yapan personel sayısı  - - - 4 

3.1.8 Doktora yapan personel sayısı  - - - - 
 3.1.9 YVTS(Yerel Veri Tabanı Sistemi) ile takip edilen proje sayısı  - - - 1 

 

Tablo 16: Stratejiler 3.1. 

 

    3.2.  Stratejik Hedef 
Günümüzün gerekliliklerine uygun şekilde hazırlanmış eğitim ortamlarını imkânlar 

doğrultusunda plan dönemi sonuna kadar kazandırmak ve verimli bir mali yönetim yapısı 
oluşturmak. 

 

 Strateji Koordinatör Birim 

1. Hizmet içi faaliyetler; ihtiyaçlar doğrultusunda uygun etkinliklerle fayda- 
maliyet analizleri gözetilerek planlanacaktır. 

OKUL İDARESİ 

2. Yöneticilere uygulanacak hizmet içi programlarla hizmet kalitesinin 
arttırılması sağlanacaktır. 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

3. Personelin çalışma motivasyonu ve iş tatminini artırmaya yönelik 
tedbirler alınacaktır. 

OKUL İDARESİ 

4. Kurum dışı eğitim olanakları geliştirilerek personelin bu eğitimlere 
katılımı teşvik edilecektir. 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

5. Lisansüstü ve doktora eğitim teşvik edilerek, lisansüstü eğitim yapmış 
personel sayısı artırılacaktır. 

OKUL İDARESİ 

6. YVTS(Yerel veri tabanı sistemi) kullanımının arttırılmasıyla güvenli veri 
toplama gerçekleştirilecektir. 

OKUL İDARESİ 

7. -Elektronik modüller teknolojik gelişmelere göre güncellenecektir. OKUL İDARESİ 

8. -Tüm kurumlarda teknolojik gelişmeler doğrultusunda internet hızının 
artırılması sağlanacaktır. 

OKUL İDARESİ 

9. - Personelin teknolojik okuryazarlık düzeyi arttırılacaktır. OKUL İDARESİ 
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Hedefin mevcut durumu Eğitim ortamımızın günümüzün gereklerine uygun düzenlendiği 
fakat binanın eski olmasından kaynaklanan problemlerin fazla olduğu görülmüştür. Özellikle 
eskiyen binanın çatısının su geçirmesinden dolayı tavanın risk oluşturması sorun teşkil 
etmektedir. Bu durumun plan dönemi sonuna kadar kesin çözüme kavuşturulması 
hedeflenmektedir. 

Tablo 17 : Performans Göstergeleri 3.2. 

 
No 

 
Performans Göstergeleri 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 
3.2.1 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Okulöncesi 17 20 20 20 

3.2.2 Okul ve derslik yapımı ile büyük onarımlar 
için hayırsever yardım miktarı 

 - - - 2 

 

Tablo 18 :  Stratejiler 3.2. 

 

               3.3. Stratejik Hedef 
Kurumsal yapının güçlendirilmesi adına bürokrasinin azaltıldığı, katılımcı, 

çoğulcu, performans yönetim sistemine dayalı yönetim ve organizasyon yapısını plan 
dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

 

 

 

Strateji Koordinatör Birim 

 
 

1. 

-Okullaşma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda 
oluşacak fiziki mekân ihtiyacını plan dönemi sonuna kadar 
karşılanması sağlanacaktır. 

 
 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

2. 

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

 
 

OKUL İDARESİ 

3. -İhtiyaçlara uygun proje çalışmaları yapılacaktır ÖĞRETMEN 

 
4. 

- Okulların yapım ve donatımına yönelik hayırsever 
vatandaşları teşvik edecek kampanyalar düzenlenecektir. 

OKUL İDARESİ 

 
5. 

- Yerel yönetimlerin eğitme olan katkılarından yararlanarak 
okullarımızın fiziki ortamlarının yenilenmesi sağlanacaktır. 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 
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Hedefin mevcut durumu: Belirtilen hedefimizin mevcut durumunun %70 orana sahip 
olduğu performans göstergeleriyle tespit edilmiştir. Mevcut durumun plan dönemi sonuna 
kadar yüzde 85-90 gibi bir düzeye kadar çıkarmak hedeflenmektedir.  

  Tablo 19 :Performans Göstergeleri 3.3. 

 
No 

 
Performans Göstergeleri 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.3.1 Yetki devri yapılan hizmet sayısı  - - - - 

3.3.2 YVTS yoluyla performansı ölçülen personel sayısı  - - - - 

3.3.3 Ortak çalışma yapılan kurum sayısı  - - - 2 

 

    Tablo 20 : Stratejiler 3.3. 

 Strateji Koordinatör Birim 

 
1. 

-Gereksiz bürokrasiye sebep olan durumlar sadeleştirilecek ve 
hizmet sunumunda kolaylık ve süratlilik prensibinde 
güncelleştirilecektir. 

OKUL İDARESİ 

 
2. 

-Daha fazla sayıda hizmetin elektronik ortama aktarılması 
sağlanacaktır. 

OKUL İDARESİ 

 
 

3. 

-Okullarda hizmet ve kalite standartlarının belirlenerek, kalite 
yönetim sisteminin kurulması ve değerlendirme modelleri ile 
performansların izlenmesi sağlanacaktır. 

OKUL İDARESİ 

 
4. 

-Stratejik planda oluşturulan amaçlar, hedefler ve stratejiler 
doğrultusunda, ilçelerin ve okulların performansları izlenecektir. 

OKUL İDARESİ 

 
5. 

-Projelerin, teklifi, yazımı, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği başta 
olmak üzere tüm süreçlerin etkin yönetimi sağlanacaktır. 

ÖĞRETMEN 

 
 

6. 

-İhtiyaç alanlarına göre en uygun projelerin belirlenmesi ve 
uygulamaya konulması sağlanacaktır. Biten projelerin iyi 
uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği adına 
gereken çalışmalar yapılacaktır. 

ÖĞRETMEN 

7. -Özel sektörün eğitime yatırım ve desteğinin arttırılması 
amacıyla katılımcılık ve işbirliği faaliyetleri arttırılacaktır. 

OKUL İDARESİ 

 
8. 

-Kongre, çalıştay gibi faaliyetlerle kurumlar arası iletişim 
arttırılacaktır. Yapılan çalışmalarla ilgili üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları ve uzman kurumlardan görüş ve öneriler 
alınacaktır. 

OKUL İDARESİ 

 
9. 

-Kurumsal hizmetlerin kalite standartları belirlenerek 
kurumların ölçülebilirliği sağlanacaktır. 

İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
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V.  BÖLÜM 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

A. ARSİN MERKEZ ANAOKULU 2010-2014 STRATEJİK PLANIN 
DEĞERLENDİRMESİ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde hayata geçirilen 
stratejik yönetim anlayışı kapsamında yürütülen Arsin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
stratejik planlama çalışmaları; 2006/55 sayılı Genelge ile 2006 yılı Eylül ayında başlamış 
ve 2009 yılı Aralık ayında Arsin Merkez Anaokulu Müdürlüğü’nün ilk stratejik planının 
kamuoyuna açıklanmasıyla tamamlanmıştır. 

 
  Arsin Merkez Anaokulu Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planında 2 tema altında 5 

stratejik amaç ve 8 stratejik hedef yer almıştır. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan planda 

yer alan amaç ve hedefler, benzer yöntemle hazırlanan performans programları 

vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  Performans programları, stratejik planda yer 

alan stratejik hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık performans hedefleri ile 

oluşturulamamıştır. Bu hedeflerin ve stratejik plan kapsamındaki diğer Müdürlük 

çalışmalarının gerçekleşme durumları değerlendirilememiştir.  

 

 Süreç içerisinde karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri, köklü bir geçmişe sahip 

olan Arsin Merkez Anaokulu Müdürlüğümüzde stratejik planlamanın nispeten yasal bir 

zorunluluktan ibaret olarak algılanmasıdır. Bir diğer önemli güçlük ise, yönetici 

kadrolarında yaşanan değişiklikler neticesinde planda yer alan stratejik hedeflerin 

gerçekleşmesine yönelik yürütülen çalışmaların zaman zaman duraksamasıdır. İkinci plan 

hazırlık döneminde bu konularda iyileşme sağlandığı, stratejik yönetime ilişkin 

farkındalık düzeyinin yükseldiği ve üst yönetim katkısının arttığı gözlemlenmiştir. 

 

Arsin Merkez Anaokulu Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı Gösterge 
Gerçekleşme Durumu 
   

Hazırlanan 2010 – 2014 Arsin Merkez Anaokulu Stratejik Planında belirlenen 
hedeflerin % 30’ una ulaşılmıştır. Yapılan stratejik planların verilerinin tutulmamış 
olması ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Öncesi kurumlarına yönelik bütçe 
oluşturmamasından kaynaklı maddi olanakların yetersizliğiyle hedeflerin %70 ine 
ulaşılamamıştır. Ayrıca okul idaresinin sık değişmesi okul rehberlik servisinin plan 
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dönemi sonuna kadar okulumuzda mevcut bulunamayışı da Stratejik Plan hedeflerine 
ulaşılmasında engel oluşturmuştur.  
 

 FATİH Projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte, kurumumuzda teknolojik donanımla 

ilgili Stratejik Plan hedeflerimizi kolaylıkla yakalamış; olduk.  

 

B. ARSİN MERKEZ ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 
İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 

Arsin Merkez Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının uygulanmaya 
başlanması ile birlikte varlık sebebimiz olan misyonumuz, ideal geleceğimizi ifade eden 
vizyonumuz ve kurumsal ilkeler, davranış kuralları ve yönetim biçimimizi anlatan temel 
değerlerimiz doğrultusunda yürütülecek çalışmaları izleme süreci başlayacaktır.  

İzleme ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki soruların cevapları aranacaktır; 

  -Ne Yaptık? 
  -Başardığımızı Nasıl Anlarız?  
  -Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor?  
  -Neler Değiştirilmelidir? 
  -Gözden Kaçanlar Nelerdir?  

Arsin Merkez Anaokulu Müdürlüğü stratejik planının izlenmesi sürecinde; 
  -Müdürlüğe bağlı birimlerin,  

-Okul/Kurumların stratejik planlarının gerçekleşme düzeyleri periyodik olarak  
  incelenecektir. 

Arsin Merkez Anaokulu Müdürlüğü stratejik planının gerçekleşme düzeyinin tam 
olarak belirlenmesi, sorun alanlarının tespit edilip zamanında müdahale edilebilmesi; 
gelişmelerin sağlıklı bir şekilde takibi amacıyla Arsin Merkez Anaokulu Müdürlüğümüze 
bağlı birimler, plan kapsamında yaptıkları çalışmaları içeren 6’şar aylık  “faaliyet raporları” 
hazırlayacaklardır.  

Böylece kurumsal performansın ölçülmesine olanak tanınacaktır. Performans 
hedeflerine ulaşmak için kullanılan yöntem ile yürütülen çalışmaların ve bunlardan elde 
edilen sonuçların değerlendirilmesi, Arsin Merkez Anaokulu Müdürlüğü SPKE tarafından 
gerçekleştirilecektir.  

İzleme raporları da göz önünde bulundurularak uygulama sonuçlarının amaç ve 
hedeflere kıyasla ölçülmesi, belirlenen amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun 
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karşılaştırmalı bir analizi yapılması sağlanacaktır. Buna ek olarak Arsin Merkez Anaokulu  
birimince yapılacak çalışmayla Müdürlüğümüzün çalışmalarının İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün hedefleri ve performans göstergelerine katkıları saptanacaktır. 

Okul/Kurumlar yılda iki kez izleme ve değerlendirme çalışması yapacak yalnız bir 
adet faaliyet raporu oluşturacaklardır. Okul/kurumların haziran ayı verilerine göre 
oluşturdukları rapor, süreci iyileştirme, sorun alanlarını belirleyip çözüm geliştirmede bir 
sonraki yılın çalışmalarına rehberlik edecektir.  

Arsin Merkez Anaokulu SPKE, okul ve kurumların Stratejik planlarında ortaya 
konulan amaç ve hedeflere ne ölçüde erişildiğini, belirlenen performans göstergelerinden de 
yararlanarak, sistemli bir şekilde izleyecek, okul “altı aylık gelişim raporu sonuçları” 
hazırlayacaktır. 

Arsin Merkez Anaokulu Stratejik Plan Hazırlama Birimince hazırlanan “Gelişim 
Rapor Sonuçları” Stratejik Plan Kurulu ile paylaşılarak, belirlenen sorun alanları kurulca 
belirlenecek bir sorun çözme yöntemiyle çözümlenecek, gerekli çalışmalar için ilgili 
kurum/birimlerle iletişime geçilerek, gerekli revizeler yapılacaktır. 

İlçeden gelen gelişim raporu da dikkate alınarak okullardan gelen raporların Okul 
SPKE tarafından incelenmesi sonucunda görevli birimlerce iletişime geçilerek gerekli 
revizeler yapılacak performans göstergeleri ve hedeflerde değişiklikler yapılabilecektir. 

   RAPORLAMA 

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

ölçülmesi ve değerlendirilmesi için gereklidir. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin 

etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda 

ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesini 

gerektirmektedir.  

2015–2019 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında geliştirilen performans gösterge 

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

Bir sonraki aşamada stratejik planın amacına uygun ve planlandığı şekilde 

yürüyüp yürümediğinin kontrolü için denetleme, performans izleme ve üst yönetime 

gerekli geribildirimi yapma, çalışmalar sırasında karşılaşılan problemleri belirleme, 

hedeflerdeki sapmalara erken müdahale etmek amacıyla bir raporlama sistemi 

oluşturulacaktır. 
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Tablo 21: İzleme ve Değerlendirme 

 

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

Kanun Numarası: 5018 Kabul Tarihi: 10/12/2003, Sayı: 25326, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 

5Cilt.Trabzon Valiliği İl  Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları(Osman Tokgöz, Hüseyin 

Albayrak)Trabzon il milli eğitim müdürlüğü 2015-2019 stratejik plan, Arsin ilçe milli eğitim 

müdürlüğü 2015-2019 stratejik plan, cumhuriyet ilkokulu 2010-2014 Stratejik Planı 
 

C. ARSİN MERKEZ ANAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI BİRİM 
SORUMLULUKLARI 

 Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planında yer alan stratejik hedeflere ilişkin olarak 
belirlenen stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalarda 
koordinasyonu yürütecek ve birlikte çalışılacak birimler ayrı ayrı tespit edilerek 2015-2019 
SP Birim Sorumluluk Tablosunda bu sorumluluklara yer verilmiştir.  

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman 

Kapsamı 

Okulun  
İzleme-
Değerlendirme 
Dönemi 

Her yılın 
Aralık ayı içerisinde 

-Okul ve kurumların 1 yıllık süreçte performans 
göstergeleri ve gerçekleşme durumunu içeren 
raporlarının ilçe SPKE birimine teslim edilmesi 
-Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları 
hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması 

Tüm yıl 

Okulun Faaliyet 
Raporunu İlçe AR-
GE Birimine 
Sunması 

Her yılın Ocak ayı 
içerisinde 

--SPKE tarafından sorumlu oldukları 
okul/kurumların performans göstergeleri ve 
gerçekleşme durumunu içeren raporların İlçe AR-GE 
birimine gönderilmesi 
-Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları 
hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması 

Temmuz-
Aralık 
Dönemi 

Okulun Faaliyet 
Raporunu İlçe AR-
GE Birimine 
Sunması 

Her yılın Temmuz  
ayı içerisinde 

--SPKE tarafından sorumlu oldukları 
okul/kurumların performans göstergeleri ve 
gerçekleşme durumunu içeren raporların İlçe AR-GE 
birimine gönderilmesi 
-Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları 
hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması 

Aralık-
Temmuz 
Dönemi 

Okulun 
İkinci 
İzleme-
Değerlendirme 
Dönemi 

İzleyen yılın Ocak 
ayı sonuna kadar 

-SPKE tarafından birimlerden sorumlu oldukları 
göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına 
ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi 
-Üst kurul başkanlığında harcama birim 
yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge 
hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerinin 
değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması 

Tüm yıl 
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 Buna göre söz konusu çalışmalarda ana sorumlu olan birimler, koordinatör birim olarak 
görevlerini yürüteceklerdir. Birimler çalışmaların sonuçlandırılmasından ve izleme faaliyetine 
yönelik olarak raporlanmasından da sorumlu olacaklardır.  
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TEMA STRATEJİK HEDEF 

 
No 

 
STRATEJİLER SORUMLU BİRİMLER ANA SORUMLU 
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. 

1. 

 
Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını arttırmak için ailelere yönelik 
bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Okul öncesi eğitimin önemine 
dikkat çekmek için kampanyalar(sunumlar, afişler) düzenlenecektir. 

 
 
 

ÖĞRETMENLER 

 
 
 
OKUL İDARESİ 

2. 
 
Ulaşım sorunları nedeniyle okula devam edemeyen öğrenciler için servis  
Firmaları ile görüşülecektir. 

 

ÖĞRETMENLER 

 

OKUL İDARESİ 

3. Okullaşma oranlarının arttırılması için öğretmen ve yöneticilere 
bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

 
İLÇE MİİLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 
İL MİİLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

4 

 
Öğrencilerin okula devamlarını artırmak için ilçelerde rehberlik araştırma 
merkezleri tarafından devamsızlığı önleme faaliyetleri kapsamında veli- 
okul-öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. 

ÖĞRETMENLER OKUL İDARESİ 

5. 
 

Devamsızlık takibine ilişkin  durum raporları hazırlanacaktır. 

 
ÖĞRETMENLER 

 
OKUL İDARESİ 

6. 

 
Yıl sonunda sergiler düzenlenerek velilerin ilgisi artırılacaktır. 
 
 

ÖĞRETMENLER OKUL İDARESİ 
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TEMA STRATEJİK HEDEF 

 
No 

 
STRATEJİLER 

 
SORUMLU BİRİMLER ANA SORUMLU 
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1 

 
İlkokula başlayan çocukların okul öncesi eğitim almalarını 

destekleyici çalışmalar yapılacaktır. 

 
 

 
 

OKUL İDARESİ 

 
 

 
 

REHBERLİK MERKEZİ 

 
 
2 

 
Öğretmenler ve öğrenciler daha fazla sosyal etkinlik yapılması 

konusunda teşvik edilecektir. 

 
 

OKUL İDARESİ 

 
 

OKUL İDARESİ 

 
3 

 
Mesleki gelişim ve ilerlemeyi sağlayacak hizmet içi faaliyetler 

arttırılacaktır. 

 

OKUL İDARESİ 

 

REHBERLİK MERKEZİ 
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STRATEJİK HEDEF 
 

No 
 

STRATEJİLER 
 

SORUMLU BİRİMLER ANA SORUMLU 
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4 Öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almaları 
sağlanacaktır. 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

OKUL İDARESİ 

5 
İlkokula başlayan çocukların okul öncesi eğitim almalarını 
destekleyici çalışmalar yapılacaktır. 

OKUL İDARESİ OKUL İDARESİ 

 
6 

Öğretmenlerin özel eğitime gereksinim duyan bireyler hakkında bilgi 
ve becerileri geliştirilecektir. 

   İLÇE MİLLİ EĞİTİM    
MÜDÜRLÜĞÜ 

OKUL İDARESİ 

 
7 

Öğrenciler sosyal, kültürel faaliyetlere katılmaları için teşvik 
edilecektir 

 
OKUL İDARESİ 

 
ÖĞRETMEN 

8 
 

Okullar öğrencilerin sosyal faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri 
ortamlar haline getirilecektir 

 

OKUL İDARESİ 

 

OKUL İDARESİ 

9 
İlimizde düzenlenecek olan kitap fuarı ve sergilere öğrencilerimizin 
katılımı teşvik edilecektir. 

 
OKUL İDARESİ 

 
ÖĞRETMEN 

10 
E-içeriğin kullanılmasına yönelik eğitimler ve yaygınlaştırma çalışmaları 

yapılacaktır. 

 
OKUL İDARESİ 

 
ÖĞRETMEN 

11 Fatih projesi materyallerinin güncel tutulması ve taleplerin karşılanması 
sağlanacaktır. 

 
OKUL İDARESİ 

 
OKUL İDARESİ 

12 Hazırlanan program ve materyallere ilişkin paydaşlardan görüş ve öneriler 
alınacaktır. 

 
OKUL İDARESİ 

 
OKUL İDARESİ 

13 
Yerel hibe fonları kullanılarak öğretmenlerin, mesleki eğitimlerini 
geliştirmede öğretim programları ve materyallerinde kullanması 

sağlanacaktır. 

 
 

OKUL İDARESİ 

 
 

OKUL İDARESİ 
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TEMA STRATEJİK HEDEF 

 
No 

 
STRATEJİLER 
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1 

Lisansüstü ve doktora eğitim teşvik edilerek, lisansüstü eğitim yapmış personel 
sayısı artırılacaktır. 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

OKUL İDARESİ 

2 -Daha fazla sayıda hizmetin elektronik ortama aktarılması sağlanacaktır. OKUL İDARESİ OKUL İDARESİ 

3 -Okullarda hizmet ve kalite standartlarının belirlenerek, kalite yönetim 
sisteminin kurulması ve değerlendirme modelleri ile performansların 
izlenmesi sağlanacaktır. 

 

OKUL İDARESİ 

 

OKUL İDARESİ 

4 -Stratejik planda oluşturulan amaçlar, hedefler ve stratejiler doğrultusunda, 
ilçelerin ve okulların performansları izlenecektir. 

 
OKUL İDARESİ 

 
OKUL İDARESİ 

5 -Projelerin, teklifi, yazımı, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği başta olmak 
üzere tüm süreçlerin etkin yönetimi sağlanacaktır. 

 

OKUL İDARESİ 

 

ÖĞRETMEN 

6 İhtiyaç alanlarına göre en uygun projelerin belirlenmesi ve uygulamaya 
konulması sağlanacaktır. Biten projelerin iyi uygulamalarının 
yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği adına gereken çalışmalar yapılacaktır. 

 
 
 

OKUL İDARESİ 

 
 
 

ÖĞRETMEN 

7 -Özel sektörün eğitime yatırım ve desteğinin arttırılması amacıyla 
katılımcılık ve işbirliği faaliyetleri arttırılacaktır. 

 
OKUL İDARESİ 

 
OKUL İDARESİ 

8 -Kongre, çalıştay gibi faaliyetlerle kurumlar arası iletişim arttırılacaktır. 
Yapılan çalışmalarla ilgili üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uzman 
kurumlardan görüş ve öneriler alınacaktır. 

 
 

OKUL İDARESİ 

 
 

OKUL İDARESİ 

9 Hizmet içi faaliyetler; ihtiyaçlar doğrultusunda uygun etkinliklerle fayda-maliyet 
analizleri gözetilerek planlanacaktır. 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM                  
MÜDÜRLÜĞÜ 

 
OKUL İDARESİ 
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