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SUNUŞ 

Çağdaş dünya 21.yy’a girerken kamu yönetiminin yeniden yapılanması tartışmalarında gelinen 

nokta itibariyle; yerinden/yerel, şeffaf, katılımcı, önceden hedefleri belirlenmiş, üretilen kamu 

hizmetinin ölçülebilir performans kriterlerine endeksli, dolayısı ile başarı ya da başarısızlığın izafi 

olmayan, tamamen objektif ve bilimsel parametrelerinin olmasını öngörmektedir. “Stratejik Plan” adı 

altında ileriye dönük bir şekilde önceden kamuoyuna deklare edilen ve yöneticilerin kamuoyu önünde 

kendilerini adeta sorumluluğa mahkûm etmeleri “İdeal Toplum Yöneticilerinin” en belirleyici özelliği 

anlayışından hareketle bu plan hazırlanmıştır. Günümüzde resmi kurum ve kuruluşların, kaynaklarını 

etkin kullanmaları gerektiği; toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayan, işlevsel olmayan atıl 

yatırımların; gelişme, kalkınma ve sosyal refahın artmasında engel teşkil edeceği kaçınılmazdır. 

Stratejik plan hazırlama aşamasında öncelikle kurumumuzun; güçlü ve zayıf yönlerinin, 

fırsatlarının ve tehditlerinin vurgulandığı mevcut durum analizi yapılmış daha sonra dünyada, 

ülkemizde ve ilimizde yaşanan ve gelecek zaman sürecinde yaşanabilecek olan gelişimler veri kabul 

edilerek stratejiler, hedefler, faaliyetler ve projeler çalışması yapılmıştır. Bu doğrultuda da performans 

kriterleri belirlenmiştir. Ülkemizde okul bazında stratejik planlama çok yeni bir uygulamadır. Bu 

planın hazırlanması sürecinde elde edilen bilgi birikimi ve deneyimler gelecekteki planlamalar 

açısından yol gösterici olacak ve ayrıca uygulama kabiliyetinin gelişmesinde de önemli katkı 

sağlayacaktır. Stratejik planda öngörülenlerin etkin, verimli ve kısa zamanda gerçekleştirilebilmesi 

için azami ihtimam gösterilecektir. 

Okulumuzun 2015-2019 yıllarını kapsayan bu stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen, 

başta stratejik plan hazırlama komisyonu olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor; hazırlanan 

bu planın Yomra Merkez Anaokulumuzun daha iyi ve her zaman ileriye giden örnek bir okul olmasına 

katkı sağlamasını diliyorum. 

                                                                                                                Doğanay GÜNAYDIN 

                                                                                   Okul Müdürü 
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KISALTMALAR 

AR-GE : Araşrırma Geliştirme 

 

GZFT : GüçlüYönler,ZayıfYönler,FırsatlarVeTehditlerAnaliziİŞ- 

MEBBİS : Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri 

MEB : Milli Eğitim Bakanlığı 

MEM : Milli Eğitim Müdürlüğü 

SPKE : Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

  SPÜK : Stratejik Planlama Üst Kurulu 

 

  

TANIMLAR 

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

sakıncalı içeriklerin filtrelendiği 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.  

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. 

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. 
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                                                                              GİRİŞ 

 

Kamu yönetiminde stratejik planlamanın gündeme gelmesi, yönetimde reform anlayışının 

bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

Stratejik planlama, kuruluşların dış çevrede oluşan fırsatları kullanabilmesini ve tehditlere 

karşı bir yönetim aracıdır. Milli eğitimin temel amacı kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ilke ve 

amaçlar doğrultusunda sunulacak strateji ve yöntemlerin geliştirilmesi ile eğitim hizmeti sunmaktır.  

Hızla değişen dünya toplumların ayak uydurabilmesi lider ülke konumuna gelebilmemiz için 

milli eğitimin belirleyeceği strateji ve hedefler önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda ortaya konan 

hedef ve amaçlar topluma yol gösterici olmalıdır. 

Etkin, esnek ve etkili bir kamu yönetiminin oluşturulması için saydamlık, katılımcılık, hesap 

verebilirlik, etkenlik, etkililik, kalite gibi araç, ilke ve kavramlardan yararlanılması gerekmektedir. 

  

Stratejik planın uygulamaya girdikten sonraki aşaması, izleme ve değerlendirme aşamasıdır. 

İzleme ve değerlendirme süreçlerinin sonunda stratejiler, faaliyet ve projeler planlandığı şekilde 

gerçekleşiyorsa, stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşma yolunda ilerleme beklentileri uygunsa plan 

doğrulanmış olacak ve uygulama devam edecektir.  

Ancak, bu hususlarda değişiklik olduğu takdirde ya da beklenmeyen sonuçlar ortaya 

çıktığında plan gözden geçirilecek ve yeniden değerlendirilerek güncellenmiş şekliyle uygulanmaya 

devam edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

I.BÖLÜM 

 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

Yomra Merkez Anaokulu 2015-2019 Stratejik Planının hazırlanmasında İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Stratejik Planı temel alınmış ve aşağıdaki model benimsenmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

 Stratejik Planlama Modeli 

 

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

Tüm çalışanların seferber edildiği ve tüm paydaşların beklentilerinin dengelendiği, 

kurumumuzun misyonuna ve vizyonuna yönelik etkinliklere temel oluşturacak stratejik planımızın 

hazırlık sürecinde çalışmalar; Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının yayınlamış 

olduğu 2013/26 sayılı Genelge ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü  Stratejik Planlama faaliyeti çerçevesinde yürütülmüştür. 

 

 

 

                                             Şekil 2: Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları 

 

 

İlgili genelge ve Bakanlığımız Stratejik Plan Takvimi ve Trabzon İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Stratejik Planlama faaliyeti doğrultusunda Yomra Merkez Anaokulu bünyesinde gerekli 

çalışmaları yürütmek üzere “Yomra Merkez Anaokulu Stratejik Plan Hazırlama Ekibi” 

oluşturulmuştur. 

            Yomra Merkez Anaokulu Stratejik Plan Hazırlama Ekibinin hazırlık döneminde yaptığı 

toplantılara, görevli öğretmenlerin katılımının sağlanmasına dikkat edilmiştir. Yomra Merkez 

Anaokulu 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, uygulayıcıların ve diğer kilit konumda 

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

Yomra Merkez Anaokulu Stratejik Plan Modeli ve Trabzon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2014-

2015 Eğitim-Öğretim Yılı İş Takvimine uygun olarak tamamlanmıştır. 

Tablo 1: Stratejik Plan Okul Koordinasyon Ekibi 

Sıra No Adı-Soyadı Görevi 

1 Doğanay GÜNAYDIN Okul  Müdürü 

2 Hatice TUNÇER Okul Müdür Yardımcısı 

3 Çiğdem ARSLAN Öğretmen 

 

B. Stratejik Plan Modeli 

Geleceği karşılamak yerine onu öngörülen şekilde biçimlendirmek, kendi geleceğine sahip 

olmak hedefiyle başlatılan süreçte, Trabzon İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı 

ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan model esas almıştır. Ayrıca İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 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, Yomra Merkez Anaokulu Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 

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

-Planlama çalışmalarının sahiplenilmesi 

-Organizasyonun oluşturulması 

-İhtiyaçların tespiti 

-İş planının oluşturulması 

-Hazırlık programının yapılması 
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II. BÖLÜM 

 

DURUM ANALİZİ 

Kurumumuzda vizyon ve misyonumuz çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflere 

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

tehditlerimizin saptanması amacıyla mevcut durum analizi yapılmıştır. 

 

A.TARİHİ GELİŞİM 

İlk olarak 2 sınıf ile başlayıp öğrenci sayısı arttıkça ileriki yıllarda bir oyun odası sınıfa 

dönüştürülerek 2 sınıf, daha sonra yine öğrenci sayısı arttıkça şube sayısı da artarak eğitime 

devam etti.  

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında yeni binaya geçildi. Okulumuzda 4 derslik, 1 müdür odası, 

1 müdür yardımcısı odası, 1 öğretmenler odası, 4 çocuk wc, 2 yetişkin wc, 1 engelli wc, 1 

mutfak, 4 depo, 1 çok amaçlı salon, 1 santral odası bulunmaktadır.  

Okulumuzda ilk 3 yıl Aynur Tuncer görev yapmıştır. 2010-2012 tarihlerinde Sinan Acar görev 

yapmıştır. 2012-2014 tarihlerinde Dilek Baykuler müdür vekili olarak görev yapmıştır. 2014 

yılında Sevinç Özdemir  müdür vekili olarak, 2015 yılı Kasım ayı itibari ile Doğanay 

Günaydın okul müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 

    Okulumuzda 2010-2011 yılında 32 öğrenci,2011-2012 eğitim öğretim yılında 75 öğrenci, 

2012-2013 eğitim öğretim yılında 44 öğrenci,  2013-2014 eğitim öğretim yılında 47öğrenci, 

2014-2015 eğitim öğretim yılında 120 öğrenci eğitim görmektedir. Okulumuzda 2014-2015 

eğitim öğretim yılında 7 okul öncesi öğretmeni, 1 yönetici, 3 hizmetli, 3 ücretli öğretmen 

görev yapmaktadır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında 1 müdür, 1 müdür yardımcısı,8 

öğretmen, 4 hizmetli görev yapmaktadır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında 120 öğrenci eğitim 

görmektedir. 
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B.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

 

Tablo 2: Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 

KANUN 

YASAL 

DAYANAK 
05/01/1961 

222 Sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu  

YASAL 

DAYANAK 
23/07/1965 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

YASAL 

DAYANAK 
14/06/1973  

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

YASAL 

DAYANAK 
17/03/1981 

2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun 

YASAL 

DAYANAK 
30/05/1997 

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

YASAL 

DAYANAK 
08/02/2007 

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

YASAL 

DAYANAK 
25/08/2011 

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname 

YASAL 

DAYANAK 
16/04/2012 

2012/3073 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Ulusal ve Resmi 

Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde 

Yapılacak Tören  ve Kutlamalar Yönetmeliği 

YASAL 

DAYANAK  
26/07/2014 

29072 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği 
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C.FAALİYET ALANLARI ve SUNULAN HİZMETLER 

Tablo 3: 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 programını uygulamak 

Sunulan Hizmet 1.1.2. Ders kitapları, öğretim materyallerinin ve eğitim araç-gereçlerinin etkin kullanımlarını sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.1.3. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.1.4. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.1.5. Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, 

Sunulan Hizmet 1.1.6. Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 

Sunulan Hizmet 1.1.7. Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 

Sunulan Hizmet 1.1.8. Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, 

Sunulan Hizmet 1.1.9. Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. 

Faaliyet Alanı-1:      Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.2. Öğrencilere yönelik görevler 

Sunulan Hizmet 1.2.1. Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, 

Sunulan /Hizmet 

1.2.2. 

Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak 

Sunulan Hizmet 1.2.3. Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan iş ve işlemlerinin yürütmek 

Sunulan Hizmet 1.2.4. Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

Sunulan Hizmet 1.2.5. Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

Faaliyet Alanı-1:      Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.3. İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler 

Sunulan Hizmet 1.3.1. Eğitim kurumu Öğretmenlerin performanslarını izlemek ve değerlendirmek 

Sunulan Hizmet 1.3.2. Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 

Sunulan Hizmet 1.3.3. Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, 

Faaliyet Alanı-2 Temel Eğitim Hizmetleri 

Faaliyet Alanı-2.1 Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

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

Faaliyet Alanı-3 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

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

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

Sunulan Hizmet 3.1.2. Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak 

Faaliyet Alanı-4 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri 

Sunulan Hizmet 4.1. Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Faaliyet Alanı-5 Strateji Geliştirme Hizmetleri 

Sunulan Hizmet 5.1. Okul stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak 

Sunulan Hizmet 5.2. Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, 

Sunulan Hizmet 5.3. Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet 5.4. Okul Bütçesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 5.5. Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek, 

Sunulan Hizmet 5.6. Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Faaliyet Alanı-6 İnsan Kaynakları Hizmetleri 

Sunulan Hizmet.6.1. Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, 

Faaliyet Alanı-7     Destek Hizmetleri 

Sunulan Hizmet 7.1. Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 7.2. Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek 

Sunulan Hizmet 7.3. Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 7.4. Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 
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D.PAYDAŞ ANALİZİ 

 

Yomra Merkez Anaokulu paydaşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini ve 

önerilerini dikkate alarak stratejik planlama çalışmalarına katılımları sağlanmaya çalışılmıştır.  

İç ve dış paydaşların görüş ve önerileri ile ilgili verilerin, nicel (anket çalışmaları) ve nitel 

yöntemle (karşılıklı görüşme yöntemi)toplanılması amaçlanmıştır.  

Okul Stratejik Planlama Ekibi, Yomra Merkez Anaokulu olarak paydaşlarının kimler olduğunun 

tespiti için faaliyetlerimizden etkilenenlerin kimler olduğu tartışılmış, sonuca ulaşılmaya 

çalışılmıştır. İç paydaş ve dış paydaş olarak ayrımları yapılmaya çalışılmıştır. 

Kurumumuzun tüm paydaşlarına ulaşılarak veriler liste halinde toplanmıştır.  Benzer olanlar 

gruplandırılarak görüşler belirlenmiş, planlama ekibinin görüşleri ışığında verilerden yararlanılarak 

kurumumuzun GZTF analizi yapılmaya çalışılmıştır. 

Okulumuza ait 2015-2019 arası stratejik plana ait politikalar, amaçlar, hedef ve tedbirler 

belirlenmiş; 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. 

Strateji planlaması sürecinde paydaşlardan nasıl, ne şekilde ve hangi aralıklarda görüş alınıp 

değerlendirme yapılacağı ekip tarafından belirlenmiştir.  
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E.KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

 

A. Kurum İçi Analiz 

Okul Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı ve birimlerin görevleri 26.07.2014 tarihli ve 29072 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mili Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzenlenmektedir.  

 

Yomra Merkez Anaokulu Müdürlüğü İnsan Kaynakları 

Yomra Merkez Anaokulu’nda 6 Okul Öncesi Öğretmeni ve 2 Ücretli Öğretmen, 2 Yönetici, 

4 Hizmetli olmak üzere toplam 14 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Tablo 4: Yomra Merkez Anaokulu  Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dağılımı (2014) 

YOMRA  MERKEZ ANAOKULU 

PERSONEL DURUMU 

Okul Kurum Yöneticisi Asil Vekil Toplam 

Okul / Kurum Müdürü 1 - 1 

Okul / Kurum Müdür Yardımcısı - 1 1 

Toplam   2 

Eğitim Öğretim Sınıfı Norm Mevcut İhtiyaç Toplam 

Öğretmen 6 6 - 6 

Toplam    6 

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ HARİCİ PERSONEL DURUMU 

Personel Görev ve Unvanı Norm Mevcut Durum İhtiyaç Toplam 

Hizmetli - 4 - 4 

Toplam - 4 - 4 

DİĞER STATÜLER 

Türü Toplam 

Ders Karşılığı Ücretli Öğretmen 2 

Toplam 2 

Genel Toplam 14 
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Tablo 5: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

 

Teknolojik Kaynaklar 

Okulumuzun web sitesi  ağı ile belirli gün ve hafta programlarında, gezilerde, sosyal faaliyetlerde 

yapılan etkinlikler  velilere sunulmuştur. Veliler bu araçla yapılan çalışmaları takip edebilmişlerdir. 

 

 

 

Kurum Dışı Analiz 

Okulun ilçe merkezine uzak bir yerde olması nedeniyle ulaşım servis ile sağlanmaktadır. Bu durum 

öğrenci sayısının az olmasına sebep olmuştur. Ayrıca bu durum veli okul işbirliğini de olumsuz 

olarak etkilemiştir. 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Durumu 
Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 

Sayı Oran(%) 

Yüksek Lisans (Tezli) - - 

Lisans 8 57,14 

Ön Lisans 2 14,28 

Lise 2 14,28 

İlköğretim 2 14,28 

İlkokul - - 

Genel Toplam 14 100 
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Tablo 6: Temalara göre GZFT 

Güçlü Taraflar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
-Kurumumuzun güçlü insan kaynakları 

yetişmiş personeliyle iletişim odaklı 

yaklaşımı sayesinde geniş toplumsal 

kesimlere ulaşabiliyor olması, 

-Kurum personelinin toplumun dilek, 

şikayet ve taleplerini dikkate alarak 

çalışma sistemini dizayn etmesi, 

-Kurum yönetimi ile toplum kesimleri 

arasında olumlu bir iletişim 

mekanizmasının var olması. 

 

-Okulumuz Eğitim çalışanlarının dinamik, 

deneyimli ve alanına hakim olması 

-Kurumumuzun sosyal, kültürel projelere 

faaliyetlere önem veriyor olması  

-Demokratik tavır sergileyen yönetim 

anlayışına sahip olması 

-Kurum çalışanlarına karşı toplumun 

güven, saygı ve koşulsuz destek 

vermesi.  

-Kurum kültürünün filizlenme ve 

yeşerme sürecinde olması 

-Kurumumuzun fiziki yapısının 

okulöncesi eğitime uygun olması  

-Kurumumuz personelinin güncellenen 

mevzuata ve teknolojik gelişmelere 

uyumunun eğitim yönetimindeki 

niteliği artırması 

 

Zayıf Taraflar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
-Veli okul işbirliğinin güçlü olmaması   

 

 

Fırsatlar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 -İlimizin Karadeniz Teknik 

Üniversitesi gibi köklü bir üniversiteye 

aynı zamanda vakıf üniversitesine 

sahip olması ve ülke genelindeki devlet 

ve vakıf üniversiteleriyle işbirliğinin 

gelişmiş olması.  

-Okul veli işbirliğinin artması 

-Eğitimde uygulanan “Fatih Projesi’nin 

teknolojik olarak eğitim-öğretime 

önemli destekler vermesi 

 
 

 -Okulumuzun ilimizdeki resmi ve özel 

kurumlarla ve İl-İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzle yakın işbirliği 

içerisinde bulunması. 

-Cadde gürültüsünden uzak bir yerleşkeye 

sahip olması 

- Bahçemizin açık hava aktivitelerimiz 

için uygun olması 

- Müzik ve tiyatro çalışmaları için ses 

sisteminin olması 

 

 

Tehditler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
-Bölgemizin coğrafi yapısı gereği 

yerleşimin dağınık olması.  

-Okulumuz bölgesindeki 

öğrencilerin çoğunluğunun servis 

kullanmak zorunda olması. 

-Artan öğrenci talebine 

okulumuzun kapasitesinin cevap 

veremeyecek olması. 

- Velilerin okul öncesi eğitimden 

beklentilerinin farklı olması. ( 

ilkokul seviyesinde toplama 

çıkarma, okuma yazma vb. ) 

 

-Kayıt bölgemiz velilerinin sosyo 

ekonomik düzeylerinin yetersiz 

oluşu. 

-Ailelerin çocuğa davranış 

konusunda yeterince bilinçli 

olmaması 

 

 

Okulumuz2015-2019 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında iç ve dış paydaşlarımızla 

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

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

taşıyan stratejiler için ön hazırlığımız tamamlanmış oldu. 
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III. BÖLÜM 

GELECEĞE YÖNELİM 

A. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER ve İLKELERİMİZ 

MİSYON 

Ulusal ve evrensel değerlere sahip ,Atatürk ilkelerini özümsemiş,kendini, toplumu,doğayı 

seven ve koruyan ,özgüvenli, lider olmaya aday bireyler yetiştirmek. 

VİZYON 

Nitelikli eğitim kadrosu ile evrensel değerlere, insana,topluma ve doğaya duyarlı , şeffaf 

eğitim anlayışı ile kabul gören okulöncesi eğitimde öncü çalışmalar yapan model bir kurum olmak. 

 

TEMEL DEĞERLERİ 

    Okul çalışanları olarak; 

1. Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız, 

2. Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve 

düşüncelerine değer veririz, 

3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu 

gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde 

değerlendiririz, 

4. Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip 

çalışmalarına gereken önemi veririz, 

5. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle 

sağlanacağına inanırız, 

6. Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak 

gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız, 

7. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp takdir 

ederiz. 

8. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.  

 

 



 

19 
 

 

İLKELERİMİZ 

1.Genellik ve eşitlik, 

2.Planlılık 

3. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları,      

4. Yöneltme, 

5. Eğitim Hakkı,       

6. Fırsat ve İmkân Eşitliği, 

7. Süreklilik        

8. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, 

9. Demokrasi Eğitimi,          

10. Laiklik, 

11.Bilimsellik,        

12.Karma Eğitim, 

13.Okul ve ailenin işbirliği, 

14.Her yerde Eğitim 

15.   Kalite 

 

16.   Hijyen 

 

17.   Sevgi ve Şefkat 

 

18.   Sabır 

 

19. Hoşgörü 

 

20.  Tarafsızlık 

 

21.Doğruluk ve Dürüstlük 

 

22.  Güven 
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

 

STRATEJİK AMAÇ-1 

Okulumuzun ve Okul Öncesi Eğitimin tanıtımını yapıp Okul Öncesi Eğitimi 

yaygınlaştırmak ve öğrenci sayısını artırmak 

  

Stratejik Hedef 1.1: Mevcut öğrenci sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 oranında 

artırmak 

STRATEJİK AMAÇ-2 

Okulumuzun mevcut fiziki alt yapısını Okul Öncesi Eğitimin gereklerine uygun düzeye 

çıkarmak. 

Stratejik Hedef 2.1: Plan dönemi sonuna kadar okul bahçesine oyun parkı yaptırıp zeminini 

kauçuk ile döşetmek, kum havuzu yaptırmak 

Stratejik Hedef 2.2:Plan dönemi sonuna kadar sınıflardaki eğitici köşelerin malzeme, araç 

ve gereç eksiklerini yenilemek, tamamlamak. 

 

STRATEJİK AMAÇ-3 

Okulun teknolojik alt yapısını güçlendirmek 

Stratejik Hedef 3.1: Plan dönemi sonuna kadar teknolojik donanımdan daha iyi 

yararlanabilmek için okula 2 bilgisayar, 1 fotokopi makinası, 1 projeksiyon cihazı kazandırmak. 

 

C. TEMA, AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 

 

TEMA 1- EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI 

 

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

kültürel ve demografik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar 

altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesidir. 

 

STRATEJİK AMAÇ-1 

Okulumuzun ve Okul Öncesi Eğitimin tanıtımını yapıp Okul Öncesi Eğitimi 

yaygınlaştırmak ve öğrenci sayısını artırmak 
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Stratejik Hedef 1.1: Mevcut öğrenci sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 oranında 

artırmak 

Hedefin Mevcut Durumu: 

Her yıl okulun bulunduğu mahalledeki 36-66 ay çocuklarının çağ nüfusu belirlenerek bu 

nüfustan okul öncesi eğiteme devam eden ve etmeyen çocukların sayısını belirlemek.  

Okulumuzu ve Okul Öncesi Eğitimi anlatan broşür, afiş hazırlamak ve dağıtmak.  

Okulumuzda nasıl bir eğitim verildiğini, öğrencinin okulda bir gününün nasıl geçtiğini 

anlatmak.  

Çocukların yaptıkları etkinliklerden oluşan sergiler düzenlemek ve veli katılımını sağlamak. 

Özel günler ve yıl sonunda şenlikler düzenlemek.  

Ev ziyaretleri yapmak. 

Sınıf içi etkinliklere veli katılımı sağlamak. 

Belirli gün ve haftalarda kutlama yapmak ve geziler düzenlemek. 

 

 Tablo 7: Performans Göstergesi 1.1 

   

 

                         Performans Göstergeleri 

 

  

 

Türü 

 

Önceki Yıllar  

 

İlk 

yıl  

 

Sonraki Yıl Hedefleri 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Okula gelen çocukların okuldan memnuniyet oranı Kalite %10 %30 %40 %50 %60 %80 %100 

Okulda verilen eğitimin kalitesindeki artış oranı Kalite %20 %30 %40 %65 %75 %80 %90 

Öğrenci sayısındaki artış oranı Sonuç %4 %10 %15 %20 %22 %25 %30 

 

 

TEMA 2:   EĞİTİM – ÖĞRETİMDE KALİTE  

 

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

iyi şekilde kullanılarak her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, 

tutum ve davranışın kazandırılmasıdır. 

 

STRATEJİK AMAÇ-2 

Okulumuzun mevcut fiziki alt yapısını Okul Öncesi Eğitimin gereklerine uygun düzeye 

çıkarmak. 

Stratejik Hedef 2.1: Plan dönemi sonuna kadar okul bahçesine oyun parkı yaptırıp zeminini 

kauçuk ile döşetmek, kum havuzu yaptırmak.  
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Hedefin Mevcut Durumu 

Oyun parkı ve kum havuzu yapılmasında kullanılacak maddi kaynağı sağlamak için çeşitli 

kermesler düzenlemek. 

Okul bütçesinden kaynak ayırmak. 

Okul aile birliğinden destek sağlamak. 

 

 Tablo 8: Performans Göstergesi 2.1 

 

 

                  Performans Göstergeleri 

 

 

 

Türü 

 

Önceki Yıllar  

 

İlk 

yıl  

             

            Sonraki Yıl Hedefleri 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Okul bütçesinden ayrılan kaynak oranı Girdi %0 %0 %0 %5 %10 %15 %17 

Oyun parkı ve kum havuzu yapılması  Sonuç %0 %0 %30 %40 %45 %50 %55 

Ökul aile birliğinden destek oranı Girdi %0 %0 %10 %20 %22 %25 %30 

 

 

 

Stratejik Hedef 2.2:Plan dönemi sonuna kadar sınıflardaki eğitici köşelerin malzeme, araç 

ve gereç eksiklerini yenilemek, tamamlamak. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

Okuldaki mevcut oyuncakların bakım ve onarımını yapmak. 

Okul bütçesinden kaynak ayırmak. 

Velilerimizin ve öğrencilerimizin katkılarıyla oyuncak tasarımları hazırlamak. 

Bir oyuncağını okula getir kapsamında her çocuktan bir oyuncak temin etmek. 

 

 Tablo 9: Performans Göstergesi 2.2 

           

 

                     Performans Göstergeleri 

 

  

 

Türü 

 

Önceki Yıllar  

 

İlk 

yıl  

              

              Sonraki Yıl Hedefleri 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Okulun malzeme eksiğinin tamamlanması Sonuç %5 %5 %40 %50 %60 %80 %100 

Okulun oyuncak eksiğinin tamamlanması Sonuç %5 %5 %45 %60 %70 %80 %90 
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STRATEJİK AMAÇ-3 

Okulun teknolojik alt yapısını güçlendirmek 

Stratejik Hedef 3.1: Plan dönemi sonuna kadar teknolojik donanımdan daha iyi 

yararlanabilmek için okula 2 bilgisayar, 1 fotokopi makinası, 1 projeksiyon cihazı kazandırmak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu: 

Kermesler düzenleyip hayırsever vatandaşların katkılarının sağlanması. 

Okul bütçesinden kaynak ayırmak. 

 

Tablo 10: Performans Göstergesi 3.1 

 

 

                             Performans Göstergeleri 

 

 

 

Türü 

 

Önceki Yıllar  

 

İlk 

yıl  

               

              Sonraki Yıl Hedefleri 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Okulun projeksiyon sayısı Girdi - - 1 1 1 1 1 

Okulun fotokopi makinası sayısı Girdi 1 1 1 1 1 1 1 

Okulun bilgisayar sayısı Girdi 1 2 2 2 2 2 2 
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IV. BÖLÜM 

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

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

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

ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Stratejik planın yürütülmesinden sorumlu olan 

kişi ya da bölümler aynı zamanda hedef ve amaçların yerine getirilip getirilmediğini izlemekle de 

yükümlüdür. İzleme raporlama faaliyetleri objektif olarak yapılacak ve hazırlanan raporlar İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme birimin belirttiği periyotlarda ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

yoluyla AR-GE birimine gönderilecektir. 

 Öz değerlendirme ekibinin kurulması 

 Stratejik planın gözden geçirilmesi 

 Performans değerlendirilmesi ve ölçümü  

 Sonuçların izlenmesi 

 Sürekliliğin sağlanması ve geri bildirimler doğrultusunda değerlendirilerek 

güncelleme yapılması. 

2015-2019 yıllarını kapsayan Yomra Merkez Anaokuluna ait 4 yıllık Stratejik planda 

yer alan amaç, hedef ve performans çalışmalarının gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve 

değerlendirilmesi süreci ilgili ekipler tarafından yürütülecektir. Okul gelişim ve yönetim ekibi 

okul temsilcisi izleme ve değerlendirme sürecinde eğitim, danışmanlık hizmeti verecek ve 

ekipler arasındaki koordinasyonu sağlayacaktır. 

 

 

PLANIN DUYURULMASI 

1. Stratejik Plan öğretmenler kurulunda tanıtılacak ve gerekli açıklamalar 

yapılacak. 

2. Stratejik Plan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne onaylatılarak uygulama aşamasına 

geçilecek. 

3. Stratejik Plan okulumuzun web sayfasında yayınlanacak 

4. Stratejik Plan ekiplere dağıtılacak. 
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PERFORMANSIN İZLENMESİ 

1. Performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanarak 

değerlendirilecek. 

2. Gerçek performansın planlanan performansla karşılaştırılması yapılacak. 

3. Beklenen sonuçların gerçekleşmemesi halinde raporların sonuçları kullanılarak 

sorunlar tespit edilecek ve ihtiyaç duyulması halinde amaç ve hedefler yeniden 

belirlenecek. 

4. Stratejik Planlama süreci 6’şar aylık periyotlarla değerlendirilecek 

 

RAPORLAMA 

1. Okul gelişim ve yönetim ekibi tarafından okulun performans bilgilerinin 

toplanması ve raporlaştırılması yapılacak. 

2. Her ölçüde uygun veriler 6 ayda bir yapılacak. 

3. Sonuç raporlarında, sonuçlarla birlikte hedeflerde belirtilecek. Performans 

hedeflerinde değişmeler görülmesi halinde gerekli açıklamalar yapılacak. 

4. Raporlar anlaşılır şeklide yazılacak. Performans durumu hakkında gerekli 

bilgiler verilecek. 

5. Stratejik planlama ile ilgili olarak sürekli gelişmeler takip edilecek gerekirse 

güncellemeler yapılacak. 

 


