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“Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın 

gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami 

derecede istifade etmek zorunludur.” 

 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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                                         İSTİKLÂL MARŞI 

 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak.  

 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 

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

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... 

  Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! 

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 

Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? 

 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın... 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

 

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. 

 

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- 

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

 

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

Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır  ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! 

 

Mehmet Akif ERSOY 
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                               ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ 

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

muhafaza ve müdafaa etmektir.  

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

hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, 

bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, 

vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! 

Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine 

kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine 

girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara 

sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar 

sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr 

u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

           Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk 

istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, 

mevcuttur!  
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GİRİŞ 

“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; 

ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.” M.KEMAL ATATÜRK 

 

 Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline getirecek olan eğitim, amaç 

ve hedefleri önceden belli olan, anlık kararlarla değil de belli bir strateji dâhilinde yürütülen 

eğitimdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözünde vurguladığı “eğitim” de ancak 

planlı bir eğitimdir. Bu nedenle Ahmet Yahya Subaşı İlk-Ortaokulu olarak 2015 – 2019 yılları 

arasında hedeflerimizi belirleyerek bu alanda çalışmalarımıza hız vereceğiz.      

 

Denetleyen insan başarılıdır. 

Davranışın seçimini denetleyebiliriz ancak sonucu denetleyemeyiz. 

 

Nesneler dünyasında “verimli” olabilirsiniz, ama insanlar dünyasında 

önce “etkili” olmanız gerekir. 

 

Önemli olan saatler boyu toplantı yapmak veya çalışmak değil, 

O saatleri dolu dolu yaşamaktır. 

 

Bir kurum yöneticisi, çalışanlarıyla birlikte bir bütün olarak, gelecekle ilgili bir 

vizyonu kalben ve kafaca paylaşabiliyorsa, o kurumun ürün veya 

hizmetinin kalitesi de o ölçüde artacaktır. 

 

Bu düşünceler ışığında okulumuzda TKY felsefesini uygulamaya başladık. 2007-2010 

dönemi Stratejik plan oluşturulduğunda; okulun gelecekte ulaşacağı noktanın öngörüsünü 

yaptık. Tüm iç ve dış paydaşlara bu öngörünün fotoğrafını göstermeye çalıştık. Bizim 

kararlılığımız ve heyecanımız karşısında büyük destek gördük.  

 

2007-2010 dönemi sonunda başlanılan nokta ile gelinen nokta karşılaştırıldığında; 

alınan yolun ve elde edilen başarıların ne kadar gurur ve mutluluk verici olduğu tartışılamaz. 

 

2011-2014 dönemi ise bir önceki planlama dönemine göre daha da yükselen bir grafik 

elde ettiğimizi gösterdi. Okulumuzun ismi ve yeri bilinmezken, şu an tüm iç ve dış paydaşlar 

tarafından tanınmaktadır. Bulunduğumuz nokta, diğer eş değer kurumlar arasında üst 

seviyelere çıkmıştır.  

Veliler arasında olsun öğretmenler arasında olsun tercih edilen bir okul olduk. Artık her atama 

döneminde sayısız öğretmen, okulumuzda tayin için sıraya girmektedir. Öğrenci, veli ve 

öğretmenler bir aile oldu. Okulumuza gelen tüm ziyaretçiler memnun bir vaziyette ve 
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gülümseyerek ayrılmaktadır. Oluşturulan kurum kültürü sayesinde ortamın sıcak olması 

sağlanmıştır.  

 

 Ahmet Yahya Subaşı İlk-Ortaokulu olarak bizler bilgi toplumunun gün geçtikçe artan 

bilgi arayışını karşılayabilmek için eğitim, öğretim, topluma hizmet görevlerimizi arttırmak 

istemekteyiz. Var olan değerlerimiz doğrultusunda dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime 

açık, çözüm üreten, yenilikçi, önce insan anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bizim temel 

hedefimizdir. 

 

 Ahmet Yahya Subaşı İlk-Ortaokulu stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti,  

yani okulun GZFT (SWOT)  analizi yapılarak başlanmıştır. GZFT analizi tüm idari personelin 

ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel 

sonuçların sadeleştirilmesi ise okul yönetimi ile öğretmenlerden den oluşan beş kişilik bir 

kurul tarafından yapılmıştır. 2015-2019 dönemi Stratejik Planın oluşturulmasında iki önemli 

amacımız vardır. Birincisi gelinen noktanın korunması, ikincisi ise bulunulan noktanın daha 

da yükseğe taşınmasıdır. 

  

Planlama dönemi öncesi tüm paydaşlara memnuniyet anketi uygulaması yapılmıştır. 

Anket değerlendirmesi sonucu okulun SWOT durum analizi çıkarıldı. Çıkış noktamız güçlü 

yönlerimiz ile zayıf yönlerimiz olmuştur. Paydaş analizleri tamamlandı. Mevcut durum 

analizi yapıldıktan sonra stratejiler belirlendi. Bu stratejik amaçları gerçekleştirebilmek için 

yapılacak proje ve faaliyetler kararlaştırıldı. Çalışma takvimi hazırlandı. 

 

GZFT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun 

amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı 

veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki GZFT analizi bir kilometre 

taşıdır, okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl 

hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir. Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi 

ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve 

gereken revizyonlar yapılacaktır. 

 

 Ahmet Yahya Subaşı İlk- Ortaokulu Stratejik Planı’nda  (2015-2019)’de belirtilen 

amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli 

katkılar sağlayacağına inanmaktayız. 

 

Planın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen, öğrenci, velilerimize, SP Üst Kurulu 

ve  Ekibi’ne ve planın tasarlanmasında ve uygulanmasında yardımı olan İl-İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve AR-GE birimine teşekkür ederim. 

                            Uzm.Öğrt.Ahmet YARDIM 

                                                                                                        Okul Müdürü 
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DMK Devlet Memurları Kanunu 

E 

EBA Eğitim Bilişim Ağı 

EUROSTAT Avrupa İstatistik Ofisi 

ECVE Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Sistemi 

F FATİH Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

G 
GZFT Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi 

GSMH Gayri Safi Milli Hâsılat 

H HBÖ Hayat Boyu Öğrenme 

I - İ 

İŞ-KUR Türkiye İş Kurumu 

ILO International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü) 

IEA Uluslararası Enerji Ajansı 

K KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi 

L LYS Lisans Yerleştirme Sınavı 

M 

MEM Milli Eğitim Müdürlüğü 

MEBBİS Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri 

MTE Mesleki Teknik Eğitim 

N NACE Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Sistemi 

O - Ö 
OECD İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

OGYE Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi 

P 

PESTLE Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Kurum Analizi 

PG Performans Göstergesi 

PISA 
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programmefor International Student 

Assessment) 

PIRLS 
Uluslararası Okuma Becerilerinde İlerleme Araştırması(Progress in International Reading 

LiteracyStudy 

R RG Resmi Gazete 

S 

SPKE Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

SPÜK Stratejik Planlama Üst Kurulu 

SGB Strateji Geliştirme Başkanlığı 

SPSS Statistical Packageforthe Social Sciences 

STK Sivil Toplum Kuruluşu 

T 

TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı 

TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TD Tebliğler Dergisi 

TTK Talim Terbiye Kurulu 

TIMSS 
Uluslararası Matematik ve Fen Bilimlerinde Eğilimleri Araştırması (Trends in International 

Mathematics and Science Study) 

U - Ü 
UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu 

UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

W - V WORLDBANK Dünya Bankası 

Y YGS Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı 

Tablo 5:  Kısaltmalar 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2F&ei=7br-VOynMoSpyQORvoKAAg&usg=AFQjCNGN1qZFSXnYaTRmRW24DF2fDzR7YA&sig2=EuSlKhScRmIr5hiAjAkAKA&bvm=bv.87611401,d.bGQ
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1.1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

 

 

          Şekil 1: Stratejik Planlama Modeli Diyagramı 
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1. 1. 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ DİYAGRAMI 

 

          Şekil 2: Stratejik Plan Hazırlık Süreci Diyagramı 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

1.1.2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI 

 

N

S

EW

DURUM ANALİZİ
MEMNUNİYET ANKET 

SONUÇLARI

MİSYON-VİZYON 

BELİRLEME
İLKE VE DEĞERLERİ 

BELİRLEME

STRATEJİK AMAÇ VE 

HEDEFLERİ BELİRLEME
FAALİYET VE 

PROJELERİ BELİRLEME

İYİLEŞTİRME 

EKİPLERİNİN 

KURULMASI

İYİLEŞTİRME 

PLANLARININ 

HAZIRLANMASI

OKUL GELİŞİM PLANININ 

HAZIRLANMASI 

ÖĞRETMENLER

OGYE ÇALIŞMALARI

SON 

DEĞERLENDİRME

GÖZDEN GEÇİRME 

VE BİÇİMLENDİRİCİ 

DEĞERLENDİRME

DÜZELTİLMİŞ OKUL 

GELİŞİM PLANI

OKUL GELİŞİM 

RAPORU

STRATEJİK PLANLAMA 

EKİBİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM 

YILI BOYUNCA

2.DÖNEM
2.DÖNEM

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMI

2.DÖNEM
2.DÖNEM

 

Şekil 3:  Stratejik Planlama Süreci İş Akış Diyagramı
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          1.1.3. OKUL GELİŞİM SÜRECİ BASAMAKLARI DİYAGRAMI 

 

           

    

Şekil 4:  Okul Gelişim Süreci Basamakları Diyagramı 
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1.2. AYSİO 2015-2019 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ: 

 

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 Ahmet Yahya 

Subaşı İlk-Ortaokulu bünyesinde  “Stratejik Plan Üst Kurulu” oluşturulmuştur. Stratejik 

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

sunmak, Üst Kurul’un önerileri doğrultusunda çalışmaları yürütmek üzere “AYSİO Stratejik 

Plan Ekibi” oluşturulmasına karar verilmiştir.  

AYSİO-SPE’nin hazırlık döneminde yaptığı toplantılara, her branş ve her kesim iç 

paydaşlarla araştırma ve raporlaştırma süreçlerine hâkim, çalışmalara yeterli zamanı ayırabilen, 

farklı uzmanlık alanlarına sahip ve alanında bilgi birikimine sahip özellikteki bir personelin 

seçilmesine dikkat edilmiştir. 

Stratejik Planlama için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme amacıyla örgüt içi 

her türlü yapısal ve güdülemeyi sağlayıcı önlemler alınarak yürürlüğe konulmuştur.   

Stratejilerin belirlenmesi aşamasında yöneticilerin, iç paydaşların, 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. 

Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 

1.Kurumun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta  (vizyon) belirlenip 

okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonrada vizyona ulaşmak için 

gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar belirlenirken aşağıdaki hususları 

dikkate aldık; 

  √ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Plan Taslağı ile uyumu zorunda 

olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar, 

  √ Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya 

önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, 

  √ Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve 

atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, 
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  √ Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik 

amaçlar olarak da ele alındı. 

2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik 

amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman 

bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.  

3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük 

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

bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı. 

4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 

5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 

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

zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde 

beklenen değişiklikler ve GZFT(SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 

7. GZFT(SWOT) çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler 

bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark 

yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler 

alınmasına özen gösterildi. 

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

yapıldı. 

9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi.  Maliyeti 

ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak her bir stratejik amacın 

bütçesi ve oradan da toplam plan bütçesi ortaya çıkartıldı. 

 

Kurumun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eden, 

kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri 

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

Hazırlama Programı, AYSİO Stratejik Plan Modeli,  Stratejik iş akış şeması ve iş takvimine 

uygun olarak tamamlanmıştır.  
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1.2.1.AYSİO STRATEJİK PLAN ÜST KURULU  
 

AYSİO STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 

SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 

1 Uzm.Öğrt. Ahmet YARDIM Okul Müdürü 

2 Cem EYÜBOĞLU Müdür Yardımcısı 

3 Uzm. Öğrt. Hakan Rüştü CEYLAN TKY Formatörü/Sınıf Öğretmeni 

6 Nilüfer AKYILDIZ Görsel Sanatlar Öğretmeni 

7 Tuğba VAROL Teknoloji Tasarım Öğretmeni 

8 Hasan BULUT Okul Aile Birliği Başkanı 

9 Tülay ŞAHİN Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 

          Tablo 6: AYSİO Stratejik Plan Üst Kurulu 

 

 

1.2.2.AYSİ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 

 

AYSİO STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 

SIRA 

NO 

ADI 

SOYADI 
GÖREVİ 

1 Uzm. Öğrt. Ahmet YARDIM Okul Müdürü 

2 Ali DEMİRTAŞ Müdür Yardımcısı 

3 Uzm. Öğrt. Hakan Rüştü CEYLAN 
TKY Formatörü 

Sınıf Öğretmeni 

4 Uzm. Öğrt. Ömer ALCAY Sınıf Öğretmeni 

5 Uzm. Öğrt. Metin İNCE Sınıf Öğretmeni 

6 Alev ÇOLAK Ana Sınıfı Öğretmeni 

7 Nilüfer AKYILDIZ Görsel Sanatlar Öğretmeni 

8 Tuğba VAROL Teknoloji Tasarım Öğretmeni 

9 Muhammet Ali AKBAŞ Muhtar 

           Tablo 7: AYSİO Stratejik Planlama Ekibi 
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1.2.3. AYSİO GÖREV TANIMLARI 
 

 

OKUL MÜDÜRÜ 

 

 Okul gelişiminin sürekliğinden sorumludur. 

 Okul Gelişim Modeli uygulamaları için planlama, organizasyon ve görevlendirmeleri 

yapmak,  

 Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyonu kurmak, 

  Okul ile kurumlar arasındaki işbirliğini sağlamak  

  Okulda görevli tüm personelin mesleki gelişimlerini sağlamak. 

 İyileştirme planlarındaki zamanlamayı izler, Okul geliştirme çalışmalarının 

raporlaştırılması sürecini yönetir. 

 Eğitim, öğretim, üretim ve yönetimin verimliliğinin artırılması, sürekli gelişme için 

gerekli araştırmaların yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlar. 

 Öğretmen ve diğer personelden görevlerini başarılı olarak yürütenler ile yönetim, 

eğitim ve öğretimin etkinliğini artırmak için büyük çaba gösterenlerin 

ödüllendirilmesini önerir, personelin sicil raporlarını düzenler. 

 Millî kültür değerlerimizin korunması, yaşatılması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve 

tanıtılması çalışmalarını özendirir ve planlar; okul aile birliğini kurar, kulüpler 

oluşturarak etkin şekilde çalıştırılmasını sağlar. 

 Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımını yapar, çalışmalarını denetler. 

 Kurslara devam eden dezavantajlı veya özel eğitim gerektiren bireylerin yetiştirilmesi 

ile ilgili gerekli önlemleri alır. 

 İlgili kuruluşlarla iş birliği yaparak, her türlü tehlikeye karşı gerekli güvenlik 

önlemlerini alır. 

 Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve benzeri düzenlemelerle verilen diğer 

görevleri yapar. 

 

MÜDÜR YARDIMCISI 

 

 Planlı okul gelişim sürecinin yürütülmesinde gerekli okul içi koordinasyon ve 

organizasyondan sorumludur. 

 OGYE’nin toplantılarını düzenler, üyeleri toplantıya çağırır ve toplantılarda 

kullanılacak her türlü dokümanın çoğaltılmasını ve dağıtımını yapar, 

  Okul Müdürünün katılmadığı OGYE toplantılarına başkanlık eder, 

  İyileştirme Ekiplerinin kurulması için gerekli ön hazırlıkları yapar, süreç boyunca 

Çalışma Ekiplerinin etkinliklerini izler, 
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  Okul Gelişim Modeli ile okulda sağlanan gelişmelerden okul toplumunun 

bilgilendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve yürütür, 

   Okul personelinin mesleki gelişimi için onların hizmetiçi eğitim gereksinimlerini 

belirler ve okul personelinin katılımını sağlar. 

 Okul geliştirme çalışmalarının raporlaştırılması sürecinde okul müdürüne destek verir. 

Gerektiğinde çalışma ekiplerinde görev alır. 

 Merkezin bina, tesis, araç, gerecinin düzen, temizlik, bakım ve korunması ile her an 

kullanıma hazır durumda bulundurulmasını sağlar. 

 Okul aile birliği ve kulüp faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlar. 

 Taşınır kayıt, kontrol ve düşüm işlemleri ile eğitim, öğretim süresince kullanılacak 

değerlendirme form ve belgeleri hazırlar, kayıtları tutar 

 Öğretmenlerden not çizelgelerini alır, inceler ve müdürün onayına sunar, 

 Ders programlarının öğretmenlere dağıtımı ile ilgili çizelgeleri hazırlar. 

 Nöbet çizelgelerini hazırlar, müdüre onaylatır, öğretmenlerin ve diğer görevlilerin 

nöbet görevlerini kontrol eder. 

 Aylık maaş ve ders ücretleriyle ilgili iş ve işlemleri yapar. 

 

 

ÖĞRETMEN 

 

 Okulun öğretim kadrosunu temsil eder, süreç içerinde yapılacak her türlü çalışmanın 

planlanması, organizasyonu ve yürütülmesinden sorumludur. 

 Okul çalışma ekiplerinde görev alır, 

 İyileştirme ekiplerinin, amaca yönelik olarak etkili bir şekilde planlarını 

uygulamalarında onlara rehberlik ve liderlik yapar 

 İyileştirme ekipleri için gerekli, koordinasyon ve organizasyonu sağlar.  

 İyileştirme ekiplerinin, çalışmalarını zamanında yapmalarını sağlar.  

 Okul öncesi ve ilköğretim kurumu öğretmenleri, kendilerine verilen grup/sınıf/şubede 

eğitim ve öğretim faaliyetlerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre 

planlamak ve uygulamak, ders dışında okuldaki eğitim ve öğretim işlerine etkin bir 

biçimde katılmak ve bu konularda mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

 İlkokullarda sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak 

istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da okutabilirler. 

 İlkokullarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin alan 

öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak, ihtiyacın alan öğretmenlerince 

karşılanamaması durumunda bu dersler, yükseköğrenimlerini söz konusu alanlarda 
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yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim 

sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da 

mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir. 

 İlkokullarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, alan öğretmenlerince 

okutulduğunda sınıf öğretmenleri bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim ve 

öğretim görevlerini yapar. 

 Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Hastalık ve diğer mazeret 

izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez. 

 Öğretmenlere, eğitim, öğretim ve yönetim görevlerinden başka bir görev verilemez. 

 Öğretmenler, komisyon üyesi ve gözcü olarak görevlendirildikleri sınav 

komisyonlarında, okulda yapılan her türlü resmî toplantılar ve mahallî kurtuluş günleri 

ile millî bayramlarda bulunmak zorundadırlar. Öğretmenlere görevlendirme ve 

toplantıların zamanı, en az iki gün önceden yazı ile duyurulur. Toplantının gündemi 

öğretmenlerin de görüşü alınarak hazırlanır. Toplantılar, dersleri aksatmamak üzere 

çalışma günlerinde yapılır. 

 Okul öncesi eğitim kurumlarında sabah ve ikindi kahvaltısı esnasında çocuklarla 

birlikte bulunur, grubundaki çocukların düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlar. 

 

NÖBETÇİ ÖĞRETMEN 
 
 

 Bağımsız anaokulu ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik 

saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar. 

 Ana sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerine, boş geçen dersleri doldurma ve nöbet 

görevi verilmez. 

 Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar. 

 İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, 

normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul 

müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan 

okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet 

tutarlar. 

 Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı 

okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar. 

 Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 

hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak, ihtiyaç duyulması 

hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir. 

 Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren  bir yıl süre ile nöbet 

görevi verilmez. 
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 Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 

dakika sonra sona erer. Ancak bu süre okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu 

kararıyla kısaltılabilir. 

 Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak 

gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır. 

 Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul 

yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Öğretmenlere yazılı 

olarak duyurulur. 

 

 

OKUL REHBERLİK ÖĞRETMEN 

 
 

 Okul – veli, okul – çevre işbirliğinin geliştirilmesi ve öğrenci başarısının arttırılması 

çalışmalarına rehberlik ve danışmanlık eder. 

 Öğrencilerin, kişilik gelişimlerini sağlayıcı çalışmaları yürütür. 

 Başarıyı arttırıcı çalışmalarda bulunmak, 

 Öğrenme zorluğu çeken öğrencilerin başarısının artırılmasına yönelik çalışmaları 

yürütür. 

 Hızlı öğrenen öğrencilerin potansiyellerini etkili bir şekilde kullanmalarına yönelik 

çalışmaları yürütür. 

 İyileştirme ekiplerinin çalışmalarının daha verimli olmasını sağlayıcı tedbirler 

alınmasında yardımcı olmak. 

 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre ilkokul ile ortaokul ve 

imam-hatip ortaokullarında oluşturulan rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde 

yeterli sayıda rehber öğretmen görevlendirilir. 

 Rehber öğretmen, birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümleri çerçevesinde görev 

yapar ve alanı ile ilgili eğitim programını uygular. 

 Rehber öğretmen, öğrencilerin durumları ile ilgili olarak diğer öğretmenlerle iş birliği 

yapar. Okul müdürüne ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur. 

 

 
 

ŞUBE REHBERLİK ÖĞRETMEN 

 

 Okul müdürlüğünce eğitim ve öğretim yılı başında ortaokul ve imam-hatip 

ortaokullarının her şubesinde bir şube rehber öğretmeni görevlendirilir. İlkokullarda 

bu görevi sınıf öğretmenleri yürütür. 
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 Şube rehber öğretmenleri, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Hizmetleri Yönetmeliğinde sınıf rehber öğretmeni için belirtilen görevler ile bu 

Yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yaparlar. 

 Şube rehber öğretmeni, müdür ve ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur. 

 

DESTEK PERSONELİ 

 

 Okulun çevresinin, binasının, fiziki kaynaklarının, ekipmanlarının güvenliğinin, 

düzeninin, temizliğinin ve etkili kullanımını sağlar.  

 Okul eşyalarının ve ekipmanlarının korunması, temizliği ve etkili kullanımına yönelik 

çalışmaları düzenler. 

 Okul-çevre temizlik çalışmalarını yürütür. 

 Okulun fiziki mekânların kullanımını düzenler. 

 Okulun güvenliğine yönelik çalışmalarda rol alır. 

 Okul çalışma ekiplerinde görev alır. 

 

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANI 

 

 Okulun parasal kaynaklarının geliştirilmesine ve bu kaynakların en verimli ve etkili 

şekilde kullanılmasına katılır. 

 Bakanlık kanalıyla sağlanan ödeneklerin kullanımı için gerekli plânlamaları ve 

organizasyonu yapar. 

 Velilerin parasal desteğini sağlamak için uygun düzenlemeleri yapar. 

 Okulun parasal kaynaklarının kullanımı sonunda yapılan harcamaları gösteren mali 

raporların velilere ve kamuoyuna duyurulması için gerekli düzenlemeleri yapar. 

 Okul-çevre ve okul-veli işbirliğini geliştirir ve okulda sosyal yardımlaşma etkinliklerini 

düzenleyip yürütür. 

 Öğrencilerin başarılarını arttırıcı olarak alınan tedbirlerin bütün öğrenci velilerine 

duyurulmasını sağlamak ve bunlarla ilgili veli desteğini oluşturmak.  

 

 

OKUL AİLE BİRLİĞİ SINIF TEMSİLCİSİ 

 
 

 Kendi sınıfları ile ilgili bölümlerine katılarak, yapılan çalışmalara destek vermek ve 

sınıfın diğer velilerini hem bilgilendirmek ve hem de desteğini sağlamak. 
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VELİ 

 
 

 Okulun çevre ve diğer velilerle işbirliğini geliştirici önlemler almak,  

 Okulun fiziki kaynaklarının geliştirilmesi için önderlik etmek,  

 Yardıma muhtaç öğrencileri belirleyip onların gereksinimlerinin karşılanması için 

OGYE ile birlikte gereken önlemlerin alınmasını sağlamak.  

 Okul tanıtım çalışmalarını organize eder. 

 Okul yönetimi ve öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılır. 

 Çalışma ekiplerinde görev alır ve diğer velilerin çalışma ekiplerinde görev almalarını 

destekler. 

 

ŞUBE TEMSİLCİSİ ÖĞRENCİLER 

 
 

 Öğrenci temsilcisi, Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısından bir önceki rehberlik 

saatinde sınıf arkadaşlarıyla bir toplantı düzenler. 

 Öğrenci temsilcisi, Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısına katılır. Her öğretmen 

sınıf ile ilgili görüşlerini belirtirken, öğrenci temsilcisi de sırası gelince sınıf 

arkadaşlarının düşüncelerini iletir. Toplantı boyunca not tutar. 

 Sınıf defterinin takip sorumluluğu öğrenci temsilcisine aittir. 

 Öğrenci temsilcisi, her sabah sınıf defterini ilgili müdür yardımcısının odasının 

önünden alır ve ders bitimi, okul çıkışında geri getirir. Ders defterine, öğretmen 

tarafından öğrenci devamsızlıklarının ve ders konusunun işlenip işlenmediğini kontrol 

eder. Eğer eksikler varsa, öğretmenin ders dışında bunları tamamlamasını sağlar. 

 Öğrenci temsilcisi, sabah yoklama ve gecikme tezkerelerini ilk ders saati çağrısından 

sonra getirir. Geç kalan öğrencilerin okula geldiklerinde müdür yardımcılarına 

görünmelerini sağlar. 

 Öğrenci temsilcisi, müdür yardımcısının yanına giderek devamsızlıkla ilgili 

düzenlemeleri yerine getirmeyen öğrencilere bu konuda hatırlatma yapar. 

 

 

OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ TEMSİLCİSİ 

 
 

 Meclisi temsil etmek, 

  Genel Kurulu yönetmek, 

 Meclis başkanlığına hitaben verilmiş dilekçeleri kabul etmek, 

  Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Başkanlık Divanının gündemini hazırlamak, 

  Meclis tarafından alınan tavsiye kararlarını yönetime bildirmek, uygulanmasını takip 

etmek, 
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  Meclis ile yönetim arasındaki ilişkileri koordine etmek, 

  Olağanüstü durumlarda Meclisi toplantıya çağırmak, 

  Meclis toplantısının zamanını ve gündemini belirlemek, üyelere duyurmak, 

  Eğitim ve öğrencileri ilgilendiren toplantı, komisyon çalışması vb. çalışmalara 

katılmak, 

  Diğer kurum ve kuruluşlarda eğitim öğretimle ilgili yapılacak toplantılara gözlemci 

olarak katılmak, 

 Gerekirse il genel meclisi ve belediye meclisi toplantılarına gözlemci olarak 

katılmaktır. 

 

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN SEÇİLEN BİR TEMSİLCİ 

 
 

 OGYE’nin ve Çalışma Gruplarının teknik çalışmalarına katılmamakla beraber; Gerek 

Okul Gelişim Planının hazırlanmasında ve gerekse çalışma gruplarının faaliyetlerinde 

sivil toplum örgütlerinin desteğini sağlamak ve yapılan çalışmalarla ilgili sivil toplum 

örgütlerini bilgilendirmek. 

 

MUHTAR 

 
 

 OGYE’nin ve Çalışma Gruplarının teknik çalışmalarına katılmamakla beraber; Okulun 

her türlü çalışmaların da mahallenin hem desteğini sağlamak ve hem de mahalleliyi 

bilgilendirmek. 

 

 

1.3. STRATEJİK PLAN MODELİ 

 

Geleceği biçimlendirmek ve kontrol etmek amacıyla başlatılan süreçte, AYSİO 

Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı ile Kamu İdareleri İçin stratejik 

Planlama Kılavuzu’nda yer alan modeli esas almıştır.  

 

AYSİO Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Taslakları ve Ahmet Yahya Subaşı 

İlkokulu - Ortaokulu 2010-2014 Stratejik Planı da dikkate alınarak, okulumuza/kurumumuza 

çalışmalarımızda rehberlik edecek stratejiler alınmıştır. 

 

Etkili stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol 

etmeye yönelik kararlar ve faaliyetler bütünü olarak tanımlanan stratejik yönetim anlayışımızı 
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gerçekleştirmeye yönelik planımız, AYSİO 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 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 

2.1. OKULUMUZUN TARİHÇESİ 

   Okulumuz ilk kez 1968 yılında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmete açılmıştır. 

5 derslik olarak öğretime başlamıştır. 2001 yılında okulumuz yeni binasına kavuşmak suretiyle 

eğitim öğretimine devam etmiştir. Okulumuz eğitim öğretim hizmetine başladığı ilk yıldan bu 

yana çağdaş eğitim-öğretimin gerekleri; uygun fiziksel mekânların temini, eğitim-öğretim araç 

ve gereçlerinin sağlanması, eğitim-öğretim ve yönetim süreç standartlarının belirlenmesi ve en 

güzel şekilde yürütülmesi konusunda Trabzon’da var olan İlköğretim okulları içinde örnek 

teşkil etme yolunda güzel adımlar atmaktadır. 

Okulumuz ismini; okul arazisini bağışlayan Mustafa İhap Subaşı’nın babası merhum 

Ahmet Yahya Subaşı adına yaptırması ile almıştır.  
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1927 Trabzon doğumlu olan Mustafa İhap SUBAŞI, Ticaret Lisesi mezunudur. İstanbul 

Yüksek Ticaret Okulu son sınıftan ayrılan Subaşı, amatör lisansı ile futbolculuğunu müteakip, 

1949 yılından beri Gümrük Müşavirliği yapmaktadır. 

Trabzon Liselerinden Yetişenler Derneği Genel Başkanlığı, Kasımpaşa Spor Kulübü 

Yöneticiliği, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunan Subaşı, 

halen Trabzonspor Kulübü Kongre üyesidir. 

1965’den itibaren Milliyet gazetesinde spor yazarlığı yanında değişik gazete ve 

dergilere gümrük sorunları ve sair ekonomik konularda değerlendirmeler yapan Subaşı’nın 

“Gümrükten Yankılar” , “Karmakarışık” , “Trabzonspor Tarihi” ve “Gümrüklerimiz ve 

Yaşamla İlgili” adlı yayınlanmış dört de kitabı bulunmaktadır. 

Ayrıca “Süper Trabzonspor” isimli haftalık bir gazetenin sahipliğini de yapan Mustafa 

İhap SUBAŞI, 1992 yılından günümüze “Dünya” ve “Karadeniz” gazetelerinde sportif ve 

ekonomik konularla ilgili görüşlerini kaleme almaktadır. 

Mustafa İhap Subaşı evli ve üç çocuk babasıdır. 

Okulumuzun arazisini ve binasını yaptıran Mustafa İhap SUBAŞI halen yardımlarını 

bizlerden esirgememektedir. Her fırsatta iletişime geçerek ihtiyaçlarımız hakkında bilgi 

almaktadır. Kendilerine ve ailesine minnettarız. 
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2.2.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

 

Müdürlüğümüz, 18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî 

Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda iş ve 

işlemlerine devam etmektedir.  

 

A. Yönetim Hizmetleri  

 

1-Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerle kendile-

rine verilen görevleri yapmak, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını tespit 

ederek zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak. 

2-Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesini ve geliştirilmesini ve istenen 

bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili 

makamlara teklifte bulunmak, müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünü yapmak, 

yazışma ve işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve 

dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak. 

3-Okul/Kurum ve Bakanlık tarafından açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde 

geçmesini sağlamak. 

 

B. Personel Hizmetleri  

 

1-Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için 

personel bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda Bakanlık ile koordinasyonu 

sağlamak. 

2-Mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel 

ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek, öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, 

emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dâhilinde olanların 

sonuçlandırılmasını sağlamak, atama ve nakil işlerini yürüterek yetkili makamlara sunmak, 

konuyla ilgili olarak alt ve üst makamlarla koordinasyonu sağlamak. 
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3-“Disiplin Amirleri Yönetmeliği" gereğince; alt birimlerde görevli personelin sicil 

işlemlerini zamanında yürütmek ve gerektiğinde yetkisi dâhilinde bulunan cezaları vermek. 

4-Okul ve kurumlardaki personelden, görevlerinde üstün başarıları tespit edilenlerin 

taltif edilmelerini sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak, görev alanındaki 

personelin iş verimini artırmak, moral gücünü yükseltmek için; sosyal tesisler, dinlenme 

kampları ve benzeri tesislerin açılmasını sağlamak. 

 

C. Eğitim-Öğretim Hizmetleri  

 

1-Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen 

eğitim amaçlarının okul/kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlayarak, eğitim faaliyetlerinin 

Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, okul/kurumlar ile 

öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler 

almak, öğrencilerin bilgi seviyesini yükseltmek ve verimi artırmak için gerekli tedbirleri 

almak, Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar ile 

yakından ilgilenmek. 

2-Öğrencilerin problemlerini inceleyerek yaygın görülen problemler hakkında 

yönetici, öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak, öğrencileri ve gençleri kumar, içki, 

sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri 

almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek, öğrenci disiplin 

durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, öğrenci üst disiplin kurulu 

hizmetlerini yürütmek. 

3-Gençlere ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesini koor-

dine etmek, tüm öğretim kurumlarının beden eğitimi, spor, halk oyunları ve izcilik 

faaliyetlerine ait araç-gereç, ödül vb. ihtiyaçlarını gidermek, kamp ve spor tesislerinin 

kurulmasını sağlamak, faaliyetler yapmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği  
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içinde bulunmak, gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, 

izcilik, halk oyunları vb. amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma 

ve hizmetleri yürütmek. 

4-Okul ve kurumlarda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen 

aksaklıkları tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak, aynı programı 

uygulayan okullar arasında öğrenci seviyeleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak ve 

öğretmenlere değerlendirmeleri bakımından karşılaştırma yapma imkânını sağlamak 

amacıyla karşılaştırmalı sınavlar yaptırmak, öğretim metotlarının uygulanmasında birlik ve 

beraberliği sağlayarak geliştirmek ve sonuçları hakkında ilgili yerlere bilgi vermek. 

5-Görev alanıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yapılacak her türlü faaliyete 

katılacak öğretmen ve öğrencilerin görev ve izin işlerini yürütmek, yurt dışında öğrenim 

yaparken, yurda dönen ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin denklik işlemlerini yapmak. 

6-Millî ve mahallî bayram programlarının yapılması uygulanması ve sonuçlarının 

değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak. 

7-Halk eğitim merkezlerinin, halk dershanelerinin, okuma odalarının ve çıraklık 

eğitim merkezlerinin açılmasını, çalışmasını, gelişmesini ve denetlenmesini sağlamak, 

çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri almak ve yaygın eğitim 

kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesine yönelik 

işleri yapmak. 

8-Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya 

bitirmiş vatandaşların yaygın eğitim yoluyla, genel, meslekî ve teknik alanlarda eğitil-

melerini sağlamak ve hizmeti yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek. 

9-Vatandaşların genel, meslekî ve teknik eğitimlerinde görev alan örgün ve yaygın 

eğitim kurumlarındaki öğretmen, yönetici, usta öğretici ve eğitici ustalar için, yetiştirici 

kurs ve seminerler düzenlemek, çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması için gerekli olan bina, tesis, araç ve gereçleri zamanında sağlamak, bu  
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amaçla çeşitli kurumların bina, tesis ve imkânlarından yararlanmak, Çıraklık ve Meslek 

Eğitimi Kanunu'na ve bu Kanuna göre çıkarılmış diğer mevzuata göre işleri yürütmek. 

 

10-Sağlık eğitim merkezleri açılması için gereğini yapmak, sağlık hizmetlerinin en 

iyi şekilde yürütülmesi ve sağlık personelinin verimli çalışması için gerekli tedbirleri 

almak, okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve 

konferanslar düzenlemek, Müdürlüğe bağlı okul/kurumlarda öğrencilerin periyodik tarama 

ve aşılama işlemlerinin zamanında yapılmasını ve gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli 

sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, öğretmen ve diğer personeli sağlık 

hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmak, Bakanlık emirlerine uygun olarak sağlıkla 

ilgili her türlü fiş, belge ve dosyaların tutulması, kayda geçirilmesi ve saklanmasını sağla-

mak ve beslenme eğitim faaliyetlerini takip etmek. 

11-Okullarda rehberlik servislerinin kurulmasını, bunların personel, araç, gereç vb. 

bakımdan geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak, 

okullarda özel eğitim sınıflarının açılmasını sağlamak ve bunların ihtiyaca göre sayılarının 

artırılması için tedbirler almak, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ nin görevlerini 

yürütmelerinde resmî ve özel okul/kurum ve birimler arasında iş birliği ve koordinasyonu 

sağlamak, özel eğitim okul/kurumlarının çalışmalarını izlemek, denetlemek ve değerlen-

dirmek. 

12-Okul müzelerinin kuruluş donatım ve işleyişiyle ilgili tedbirler almak, eğitim araç 

ve gereçlerinin bakım ve onarımlarının yapılması ve kullanılması ile ilgili tedbirler almak. 

13-Görev alanında ölçme ve değerlendirme konularında araştırmalar yapılmasını 

sağlamak, araştırmaları değerlendirmek, uygulamak ve bu konularda öğretmenlere kurs ve 

seminerler düzenlemek, Seminer ve kursların yürütülmesinde karşılaşılan aksaklıkları 

rapor ile ilgililere bildirmek, okul/kurumlardaki öğrencilerin ve kursiyerlerin başarılarının 

artırılmasına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamak. 
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14-Özel okul, kurs, öğrenci yurdu, pansiyon vb. kurumlar açmak üzere başvuranların 

isteklerini incelemek ve gereklerini yerine getirmek, eğitim ve öğretim kurumlarının 

açılması, kapatılması ve bunlara ad verilmesi işlerini yürütmek, örgün ve yaygın eğitim 

kurumları ile ilgili çalışma takvimini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. 

 

D. Bütçe-Yatırım Hizmetleri  

 

1-İl sınırları içindeki Bakanlığa ait veya tahsis edilmiş bina, tesis, araç ve gereçler ile 

Bakanlığın diğer imkânlarından bütün okul ve kurumların bir program dahilinde dengeli 

olarak faydalanmasını sağlamak, okul ve kurumlar için arsa temin etmek ve eğitim 

tesislerinin yapım, bakım ve onarım işlerini yürütmek. 

2-Genel bütçelerden, müdürlüğe ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak dağıtım 

işlemlerini yaptırmak ve denetlemek, okul/kurumlardan gelecek bütçe tekliflerini 

incelemek, değerlendirmek ve gerekli ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte 

bulunmak, görev alanındaki yatırımlarla ilgili taslak programlarını usulüne uygun olarak 

hazırlamak ve zamanında ilgili makamlara iletmek. 

3-Personelin özlük haklarına ait tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek, diğer her 

türlü parasal işler, öğrencinin burs vb. işleriyle ayniyat talimatnamesi gereği olan işleri 

yapmak. 

4-İlin İlköğretime ilişkin Millî Eğitim bütçesini, il genel meclisinin açılmasından 

önce hazırlayarak gerekçeleri ile birlikte Valiliğe sunmak, Millî Eğitim hizmetlerine 

ayrılan ödeneklerin okul/kurumların ihtiyaçlarına göre ilçeler itibarıyla dağılımını 

sağlamak ve il daimi encümeninden gerekli karar alındıktan sonra gereğini yapmak. 

5-Millî Eğitim hizmetlerine ayrılan ödenek ve harcamaları her ilçe için ayrı ayrı ola-

rak fasıl ve maddeler üzerinden ödenek defterine kayıt ettirmek, programa alınan 

yatırımların zamanında ihale edilmesi ve bitirilmesi için gereken işleri yapmak ve 

yaptırmak. 
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E. Araştırma-Plânlama-İstatistik Hizmetleri  

 

1-Her türlü istatistikî bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve 

bunlarla ilgili formları hazırlamak ve geliştirmek, genel nüfus sayımlarına göre 

değerlendirme yapmak, öğrenci ve öğretmenlerin okullara dengeli bir şekilde dağılımını 

sağlamak, muhtemel öğrenci artışı ve ilgisini tespit etmek, bu tespitlere göre okul yapım ve 

dağılımını plânlamak. 

2-Müdürlüğüne bağlı okul/kurumları belli bir plân içinde denetlemek, eksiklik ve 

aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde öğretmen ve diğer 

personelle ilgili inceleme, soruşturma yapmak ve yaptırmak, öğretmen ve diğer personelin 

hizmetiçi eğitimi için gerekli programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak. 

3- Maarif müfettişlerinin çalışmalarını yönetmeliğe uygun yürütmek, düzenledikleri 

denetim raporlarını incelemek, değerlendirmek, soruşturma raporlarını adlî, inzibati, malî 

ve idarî yönden değerlendirmek, İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu’na ilişkin işleri yapmak, 

sonuçlarını değerlendirmek ve ilgili yerlere bildirmek.  

4-Görev alanındaki okul/kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programları 

düzenlemek, gerekli tespitler yapmak ve tedbirleri almak, Sivil Savunma Teşkilâtı ile 

koordinasyon sağlamak ve hizmetin aksamadan yürütülmesini temin etmek.  
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2. 3. YASAL DAYANAK BELGELERİ 

 

 

H
iz

m
et

 

B
ir

im
i 

 Hizmetler İşlemler 
Yasal Dayanak 

Belgesi 
Yasal Doküman İle İlgili Açıklamalar 

T
E

M
E

L
 

E
Ğ

İT
İM

 

Okulöncesi Eğitimi 

Hizmetleri 

Okul Öncesi 

Eğitimi Hizmetleri 

ile ilgili iş ve 

işlemler 

Millî eğitim bakanlığı okul 

öncesi eğitim ve İlköğretim 

kurumları yönetmeliği 

26. 07. 2014 – 29072 RG 

Ek ve Değişiklikler: 

23/10/2014 tarihli ve 29154 sayılı RG 

E
Ğ

İT
İM

 Ö
Ğ

R
E

T
İM

D
E

 O
R

T
A

K
 G

Ö
R

E
V

L
E

R
 

Eğitim-Öğretim ve 

Öğrenci İşleri 

Hizmetleri 

Eğitim Öğretim ve 

Öğrenci İşleri 

Hizmetleri İle İlgili 

İş ve İşlemler 

MEB İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği 

18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı RG 

MEB Eğitim Bölgeleri ve 
Eğitim Kurulları Yönergesi 

Kasım 1999/2506 TD 

Ek ve Değişiklikler: 

1) Nisan 2005/2571 TD  
2) Aralık 2006/2591 TD 

MEB İlköğretim ve Orta 
Öğretim Kurumları Sosyal 

etkinlikler yönetmeliği 

13.1.2005/25699 RG Şubat 2005/2569 TD 

Ek ve Değişiklikler: 

1) Nisan 2005/2571 TD  
2) Aralık 2006/2591 TD 

MEB Demokrasi Eğitimi 

ve Okul Meclisleri 

Yönergesi 

Eylül 2004/2564 TD 

Ek ve Değişiklikler:  
1) Eylül 2006/2588 TD 

MEB Denklik Yönetmeliği 

5.3.2004/25393 RG Nisan 2004/2559 TD 

Ek ve Değişiklikler: 

1)8.9.2004/25577 RG (Eylül 2004/2564 TD) 

2) 23.2.2005/25736 RG                                                                                                

3)12.8.2009/27317 RG Eylül 2009/2624  TD 
4)15.03.2011/27875 RG Nisan 2011/2643 TD  

Ulusal ve Resmî 

Bayramlar ile Mahalli 
Kurtuluş Günleri, Atatürk 

Günleri ve Tarihi Günlerde 

Yapılacak Tören ve 
Kutlamalar Yönetmeliği 

05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı RG 

Öğrenci Eğitim Kampları 

Lider Yetiştirme Kursu 
Seminer Yönergesi 

14/02/2001 / 45 B.K.K. 

Öğrenci Sağlık 

Hizmetleri 

Öğrenci sağlık 

hizmetleri ile ilgili iş 

ve işlemler. 

MEB ile Sağlık Bakanlığı 

arasında imzalanan “Okul 

Sağlığı Hizmetleri İşbirliği 

Protokolü” 

25.09.2008 tarihli 

MEB Sağlık İşleri Dairesi 

Bşk. Yazısı 
 

22.11.2005 Tarih ve 5522 Sayılı 
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H
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B
ir

im
i 

 Hizmetler İşlemler 
Yasal Dayanak 

Belgesi 
Yasal Doküman İle İlgili Açıklamalar 

E
Ğ

İT
İM

 Ö
Ğ

R
E

T
İM

D
E

 O
R

T
A

K
 G

Ö
R

E
V

L
E

R
 

Okul içi 
Beden 

Eğitimi, 

Spor ve 
İzcilik 

Hizmetleri 

Okul İçi Beden 

Eğitimi, 
Spor ve İzcilik 

Hizmetleri ile İlgili 

İş ve İşlemler 

Okul Spor Faaliyetleri 
Yönetmeliği 

05/11/2013 tarih ve 28812 sayılı RG 

MEB İzcilik Yönetmeliği 01/07/2010 tarih ve 27628 sayılı RG. 

MEB Sosyal ve Kültürel 

Yarışmalar Yönetmeliği 
26.12.1995/22505 RG 1 OCAK 1996/2446 TD 

MEB İlköğretim ve Orta 

Öğretim Kurumları Sosyal 

Etkinlikler Yönetmeliği 

13.01.2005  /  25699 RG 

Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Gençlik ve 

Spor Kulüpleri 
Yönetmeliği 

8.7.2005/25869 RG 

 Ek ve Değişiklikler: 
19.1.2006/26054 RG 

Ulusal ve Resmî 

Bayramlar ile Mahalli 

Kurtuluş Günleri, Atatürk 
Günleri ve Tarihi Günlerde 

Yapılacak Tören ve 

Kutlamalar Yönetmeliği 

05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı RG 

Öğrenci Eğitim Kampları 
Lider Yetiştirme Kursu 

Seminer Yönergesi 

14/02/2001 / 45 B.K.K. 

Örgün ve Yaygın Eğitim 

Kurumları Arası Öğrenci 

Faaliyetlerine İlişkin Ödü 
ve Disiplin Yönergesi 

Aralık 2007/2603 TD 

Yurt ve Burs 

Hizmetleri 

Yurt ve burs 

hizmetleri ile ilgili iş 

ve işlemler. 

Millî Eğitim Bakanlığına 

Bağlı Okul Pansiyonları 

Yönetmeliği 

15/8/1983-83/6950 B.K.K. 30.10.1983/18206 RG 

Ek ve Değişiklikler: 

1)18/6/2001-2001/2680 B.K.K. (25.7.2001/24473 

RG)                                                                                                                                 

2)10/9/2012-2012/3698 B.K.K. 10.10.2012/28437 

RG 

İlköğretim ve 

Ortaöğretimde Parasız 

Yatılı veya Burslu Öğrenci 

Okutma ve Bunlara 

Yapılacak Sosyal 

Yardımlara İlişkin Kanun 

Kanun Numarası 2684 Kabul Tarihi 17/6/1982 

Resmî Gazete19.6.1982 /17729 

Ek ve Değişiklikler: 

1) 2947/9.11.1983(11.11.1983/18218RG) 

2)KHK/336 4.7.1988( 5.8.1988/19890Mük RG) 

3) 3612/7.2.1990 (16.2.1992/20435 RG) 

4) 3857/3.12.1992 (12.2.1992/21433 RG ) 

İlköğretim ve Ortaöğretim 

Kurumlarında Parasız 

Yatılılık, Burs ve Sosyal 

yardımlar Yönetmeliği 

Bakanlar Kurulu Kararı: 26/5/2008-2008/13763 

Resmî Gazete: 10.7.2008/26932 

Tebliğler Dergisi: Ağustos.2008/2611                                                                         

Ek ve Değişiklikler: 

1)12.03.2012-2012/2958 B.K.K.  

- 05.04.2012/28255 RG   

2)10.09.2012-2012/3697 B.K.K.  

- 10.10.2012/28437 RG 
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 Hizmetler İşlemler 
Yasal Dayanak 

Belgesi 
Yasal Doküman İle İlgili Açıklamalar 

D
İN

 Ö
Ğ

R
E

T
İM

İ 

Din Öğretimi 

Hizmetleri 

a) Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersi 

eğitim 

programlarının 

uygulanmasını 

sağlamak, 

MEB İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği 

18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı RG 

b) Seçmeli din 

eğitimi derslerini 

takip etmek, 
uygulanmasını 

gözetmek, 

c) Din eğitiminde 

kullanılan ders 

kitabı ve 

materyallerin 

teminini koordine 

etmek. 
 

Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği 

07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı RG. 

Ek ve Değişiklikler:                                                                

13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı RG 

Ö
Z

E
L

 E
Ğ

İT
İM

 V
E

 R
E

H
B

E
R

L
İK

 

H
İZ

M
E

T
L

E
R

İ 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik hizmetleri 

ile ilgili iş ve 

işlemler. 

Özel Eğitim Hakkında 

Kanun Hükmünde 

Kararname 

Kanun Numarası 573 Kabul Tarihi 6.6.1997 23011 

RG                                                                                                                        

Ek ve Değişiklikler:                                                                

25/4/2013 tarih ve 6462 sayılı kanun                                                           

 03.05.2013 / 28636 RG  

Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği 

31.05.2006/26184 RG HAZİRAN 2006/2585-EK 

TD                             

Ek ve Değişiklik:                                                                                                                  

1) 14.3.2009 / R.G. : 27169 

2) 31.7.2009 / R.G. : 27305 

3) 22.6.2010 / R.G. : 27619 
4) 21.7.2012 / R.G. : 28360 

Eğitim ortamlarında 

şiddetin önlenmesi ve 

azaltılması strateji ve 
eylem plânı (2006-2011+) 

MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanmıştır. 

Özel Eğitim Rehberlik ve 

Danışma Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’nün yazısı 

27/09 / 2012 tarih ve 3888  STD 

  
  

  
 H

A
Y

A
T

 B
O

Y
U

 Ö
Ğ

R
E

N
M

E
 

Çıraklık ve Yaygın 

Eğitim Hizmetleri 

Çıraklık ve Yaygın 

Eğitim Hizmetleri 

ile ilgili iş ve 

işlemler. 

Çıraklık ve Yaygın Eğitim 

Genel Müdürlüğüne Bağlı 

Halk Eğitimi 

Merkezlerindeki 

Yöneticiler Dışında 

Görevli Diğer Personelin 

Görev, Yetki ve 

Sorumlulukları ile Belge 

ve Değerlendirmelere 

İlişkin Yönerge 

Temmuz 2006/2586 TD 

Ek ve Değişiklikler: 

1) 11/7/2008 tarihli ve B.08.0.ÇYG.0.15.02.01/ 

004367 Sayılı Bakan Onayı                                                                                                          

2) Mayıs 2009/2620 TD  

MEB Mesleki Açık 

Öğretim Lisesi 

Yönetmeliği 

Resmi Gazete Tarihi : 24/12/2005 

Resmi Gazete Sayısı : 26033 

 Ek ve Değişiklikler:                                                                                                  

1)  RG-16/3/2009-27171                                                                                     

2)  RG-21/7/2012-28360 
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 Hizmetler İşlemler 
Yasal Dayanak 

Belgesi 
Yasal Doküman İle İlgili Açıklamalar 

B
İL

G
İ 

İŞ
L

E
M

 V
E

 S
IN

A
V

 

H
İZ

M
E

T
L

E
R

İ 
B

İR
İM

İ 

Bilgisayar ve Sınav 

Hizmetleri 

Merkezi Sınav 

Hizmetleri İle İlgili 

İş Ve İşlemler 

MEB Merkezî Sistem 

Sınav Uygulama 

Yönergesi 

Kasım 2000 / 2519 TD                                                                                        

 Ek ve Değişiklikler:                                                                                             

 Şubat 2011/2641 TD 

Bilgi Teknoloji 

Sınıfları İle İlgili İş 

ve İşlemler 

MEB’e bağlı örgün ve 

yaygın eğitim 

kurumlarında bilgisayar 

laboratuarlarının kurulması 

ve işletilmesi ile bilgisayar 

ve bilgisayar koordinatör 

öğretmenlerinin görevleri 

hakkındaki yönerge 

15 Mart 1993/2378 TD 

S
T

R
A

T
E

J
İ 

G
E

L
İŞ

T
İR

M
E

 

Stratejik Planlama 

Hizmetleri 

Stratejik Planlama 

Hizmetleri İle İlgili 

İş Ve İşlemler 

5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu 

Kabul Tarihi 10/12/2003 

Resmî Gazete24.12.2003/25326 

Ek ve Değişiklikler: 

1) K.No. 5263/1.12.2004 (9.12.2004/25665 RG) 

2) K.No. 5273/8.12.2004 (15.12.2004/25671 RG) 

3) K.No. 5286/13.1.2005 (28.1.2005/25710 RG) 

4) K.No. 5335/21.4.2005 (27.4.2005/25798 RG) 

5) K.No. 5345/5.5.2005 (16.5.2005/25817 RG) 

6) K.No. 5429/10.11.2005 (18.11.2005/25997 RG) 

7) K.No. 5431/10.11.2005 (18.11.2005/25997 RG) 

8) K.No. 5436/22.12.2005 (24.12.2005/26033 RG) 

Strateji geliştirme 

birimlerinin çalışma usul 
ve esasları hakkında 

yönetmelik 

18.02.2006 Tarih ve 26804 Sayılı Resmi Gazete 

MEB Strateji Geliştirme 

Başkanlığı “Stratejik 
Planlama” konulu 

genelgesi 

19/06/2006 Tarih ve 2006/55 Sayılı Resmi Gazete 

MEB Strateji Geliştirme 

Başkanlığı’nın 

“Çalışmaların 

Birleştirilmesi ve AR-GE 

birimi kurulması” konulu 

genelgesi 

26/09/2008 Tarih ve 2008/68 Sayılı Resmi Gazete 

S
T

R
A

T
E

J
İ 

G
E

L
İŞ

T
İR

M
E

 

TKY Hizmetleri 
TKY hizmetleri ile 

ilgili iş ve işlemler. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Eğitimde Kalite Yönetim 

Sistemi Yönergesi 

Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 31/12/2013 tarihli 

ve 99074258/10.04/ 4083213 sayılı onayı  

“MEB TKY Uygulamaları 
Ödül Yönergesi” 

Ocak 2005 Tarih ve 2568 Sayılı T.D. 
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 Hizmetler İşlemler 
Yasal Dayanak 

Belgesi 
Yasal Doküman İle İlgili Açıklamalar 

S
T

R
A

T
E

J
İ 

G
E

L
İŞ

T
İR

M
E

 

AB VE Proje 

Hizmetleri 

AB gençlik 

programları VE 

Proje hizmetleri ile 

ilgili iş ve işlemler 

MEB DIŞ İLİŞKİLER 

GENEL MD. 

30 Haziran 2004 Tarih ve 2004/52 Sayılı Resmi 

Gazete 

“ Avrupa Birliği Eğitim 

Gençlik Programları” 

konulu genelgesi 

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet 

Genel Müdürlüğü “Hizmet 

Damgalı Pasaportlar” 

konulu genelgesi 

02/03/2006 Tarih ve 2006/21 Sayılı Resmi Gazete 

Hükümetimiz ile Dünya 

Bankası arasında 
imzalanan “ Orta Öğretim 

Projesi İkraz Anlaşması 

28 Nisan 2006 Tarih ve 26152 Sayılı RG 

31 Mart 2006 Tarih ve 2006/10275 Sayılı B.K.K. 

Kantin ve Açık alan 

İşletmeleri 

Hizmetleri 

Kantin ve açık alan 

işletmeleri 

hizmetleri 

MEB Okul-Aile Birliği 

Yönetmeliği 
09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı RG. 

H
U

K
U

K
 

Teftiş, Rehberlik 

ve Soruşturma 

Hizmetleri 

Teftiş, rehberlik ve 

soruşturma 

hizmetleri ile ilgili iş 

ve işlemler 

657 Sayılı DMK 

Kanun Numarası: 657 

Kabul Tarihi: 14/7/1965 

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23/7/1965 Sayı: 

12056 

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044 

1702 Sayılı İlk ve Orta 

Tedrisat Muallimlerinin 

Terfi ve Tecziyeleri 

Hakkında Kanun 

Kabul Tarihi: 10/6/1930 

Resmî Gazete: 29.6.1930 /1532 

4357 Sayılı Hususi 

İdarelerden Maaş Alan 

İlkokul Öğretmenlerinin 

Kadrolarına, Terfi, Taltif 

ve Cezalandırılmalarına ve 

Bu Öğretmenler İçin Teşkil 

Edilecek Sağlık ve İçtimai 

Yardım Sandığı ile Yapı 

Sandığına ve Öğretmen 

Alacaklarına Dair Kanun 

Kabul Tarihi : 13/1/1943 

Resmî Gazete : 19.01.1943/5308 

 

4483 Sayılı Memurlar ve 

Diğer Kamu Görevlilerinin 

Yargılanması Hakkında 

Kanun 

Kabul Tarihi : 2/12/1999 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/12/1999 Sayı: 

23896 

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5, Cilt: 39, Sayfa: 

5580 Sayılı Özel Öğretim Kabul Tarihi: 08.02.2007 
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 Hizmetler İşlemler Yasal Dayanak Belgesi Yasal Doküman İle İlgili Açıklamalar 

H
U

K
U

K
 

Teftiş, Rehberlik 

ve Soruşturma 

Hizmetleri 

Teftiş, Rehberlik ve 

Soruşturma 

Hizmetleri ile ilgili 

iş ve işlemler 

Kurumları Kanunu 14 Şubat 2007 Tarih ve 26434 sayılı Resmi Gazete 

5442 İl İdaresi Kanunu 18/06/1949 Tarih ve 7236 Sayılı Resmi Gazete 

MEB İlköğretim Müfettişleri 

Başkanlıkları 

Yönetmeliği 

Resmî Gazete: 13.8.1999/23785 Tebliğler Dergisi: 

EKİM 1999/2505 

Ek ve Değişiklikler:  

1) 21.7.2005/25882 RG 

2) 8.8.2006/26253 RG ( Eylül 2006/2588 TD) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Rehberlik ve Denetim 

Başkanlığı ile Maarif 

Müfettişleri Başkanlıkları 

Yönetmeliği 

24.05.2014  /   29009 RG 

İN
S

A
N

 K
A

Y
N

A
K

L
A

R
I 

İnsan Kaynakları 

Yönetimi 

Mebbis Hizmetleri 

İle İlgili İş Ve 

İşlemler 

“İLSİS PROJESİ” konulu 

genelge 
12.04.2002 Tarih ve 31 Sayılı 

657 Sayılı DMK 54.55.56. ve 57. Maddeleri 

Adaylık hizmetleri 

ile ilgili iş ve 

işlemler. 

Aday Memurların 

Yetiştirilmelerine Dair Genel 

Yönetmelik 

BKK: 21.02.1983 – 83/6061 RG: 27.6.1983 / 

18090 

Ek ve Değişiklikler: 

1) 03.03.1990 – 90/205 B.K.K. (13.4.1990/20491 

RG) 

2) 19.1.1998 – 98/10566 B.K.K. (6.2.1998/23250 

RG)                                                                                                      

3) 05.05.2011 - 2011 B.K.K. (15.06.2011/27965 

RG ) 

Terfi İntibak 

Hizmetleri ile ilgili 

iş ve işlemler 

657 Sayılı DMK 
64.65.66.67.68.69.70.71.maddeleri                                                                                                           

Değişik: 13/2/2011-6111/100 -101-117md.) 

MEB İnsan Kaynakları Genel 

Müdürlüğü İntibak Bülteni 
26.10.2011 tarih ve 3157/72195 sayılı 

Emeklilik ve 

borçlanma 

hizmetleri ile ilgili iş 

ve işlemler. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

*1 Ekim 2008 tarihinden önce 

5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanunu kapsamında iştirakçi 

(sigortalı) olanlara 5434 sayılı 

Kanunun 5510 sayılı Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten 

önceki yürürlükte bulunan son 

hali uygulanacaktır. Bu tarihten 

itibaren ilk kez 5510 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (c) bendi 

kapsamında sigortalı (iştirakçi) 

olanlara ise 5510 sayılı 

Kanun uygulanacaktır. 

16.06.2006 / 26200 RG  
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İN
S

A
N

  

K
A

Y
N

A
K

L
A

R
I 

İnsan Kaynakları 

Yönetimi 

Sağlık ve İzin 

Hizmetleri ile İlgili 

İş ve İşlemler 

657 Sayılı DMK 

99.100.101.102.103.104.105.106.107.108. 

maddeleri                                       

Değişik: 13/2/2011-6111/104-105-106-107-

108-117  md. 

MEB Personeli İzin Yönergesi 

Tebliğler Dergisi: Mart 2001/2522 

Ek ve Değişiklikler: 

1) Temmuz 2001/2526 TD 2) 21.07.2004/25529 RG                                             

2) Şubat 2013 tarih ve 2665 sayılı TD.(16.01.2013 

tarihli ve 34932 sayılı Makam Onayı ile ) 

Pasaport ile İlgili İş 

ve İşlemler 

657 Sayılı DMK 36/VI. mad. 

5682 Sayılı Pasaport Kanunu 

Kabul Tarihi: 15/07/1950 

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı : 

24/07/1950 - 7564 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Gn. 

Müd. Yazısı 

30.09.2003 tarih ve 175327 sayılı uygulama rehberi                                                         

18.04.2013 tarih ve 79390016 -54108-41932-1839-

84061 sayılı yazıları 

A
T

A
M

A
 

Yönetici 

Atama 
Hizmetleri 

Yönetici Atama, Yer 

Değiştirme, Yönetici 
Görevlendirme 

(Vekâlet) 

ve Norm Kadro 
Hizmetleri 

ile İlgili İş ve 

İşlemler 

Eğitim Kurumları Yöneticileri” 

konulu genelge 

31 Ekim 2008 Tarih ve 2008/74 Sayılı genelge                       

 Eğitim Kurumları Yöneticileri 15.09.2009 tarih ve 
sayılı 2009/73 Nolu Genelge 

6518 Sayılı Kanun 19.02.2014  tarih  ve 28918  sayılı RG. 

MEB okul ve kurumların 

yönetici ve öğretmenlerin norm 
kadrolarına ilişkin yönetmelik 

10.8.1999 tarih ve 23782 sayılı RG.                                                                                             

Değişikliklere: 17/1/2011-2011/1331 B.K.K. 

22.2.2011/27854 RG  
3) 25/03/2013-2013/4530 B.K.K 26.04.2013/28629 

RG 

MEB yönetici ve öğretmenlerin 

ders ve ek ders saatlerine ilişkin 

BKK 

Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01/12/2006 Sayı: 

2006/11350 Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih: 

16/12/2006 Sayı: 26378                                                                                                 
Değişiklik: Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 

24/09/2012  

Sayı: 2012/3773 
Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 

09/10/2012 Sayı: 28436 

Branş Öğretmeni 

Atama Hizmetleri 

Atama, yer 

değiştirme, norm 

kadro ve sözleşmeli 

öğretmen 

görevlendirme 

hizmetleri ile ilgili iş 

ve işlemler 

MEB okul ve kurumların 

yönetici ve öğretmenlerin norm 

kadrolarına ilişkin yönetmelik 

10.8.1999 tarih ve 23782 sayılı RG.                                                                                             

Değişiklikler:  

17/1/2011-2011/1331 B.K.K. 22.2.2011/27854 RG  

25/03/2013-2013/4530 B.K.K 26.04.2013/28629 RG 

18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı RG 

MEB öğretmenleri atama ve 

yer değiştirme yönetmeliği 
04/08/2013 tarih ve 28728 sayılı RG. 

MEB TTK’nin 119 ve 133 

sayılı kararları 
  

657 sayılı DMK 4/b 

Sınıf Öğretmeni 

Atama Hizmetleri 

Sınıf 

öğretmenlerinin, 

atama, yer 

değiştirme, norm 

kadro sözleşmeli ve 

vekil öğretmen 

görevlendirme 

hizmetleri ile ilgili iş 

ve işlemler 

MEB Öğretmenleri Atama ve 

Yer Değiştirme Yönetmeliği 
04/08/2013 tarih ve 28728 sayılı RG. 

MEB okul ve kurumların 

yönetici ve öğretmenlerin norm 

kadrolarına ilişkin yönetmelik 

10.8.1999 tarih ve 23782 sayılı RG.                                                                                             

Değişiklikler:  

17/1/2011-2011/1331 B.K.K. 22.2.2011/27854 RG  

25/03/2013-2013/4530 B.K.K 26.04.2013/28629 RG 

18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı RG 

MEB TTK’nin 119 ve 133 

sayılı kararları 
  

MEB Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü’nün yazıları 
04.08.2006 Tarih ve 2250 Sayılı TD 
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 Hizmetler İşlemler Yasal Dayanak Belgesi Yasal Doküman İle İlgili Açıklamalar 

A
T

A
M

A
 

Diğer Personelin 

Atama Hizmetleri 

Diğer personelin 

atama yer değiştirme 

geçici personel ve 

kontenjan belirleme 

ile ilgili iş ve 

işlemler. 

657 Sayılı DMK 
Kanun Numarası: 657 

Kabul Tarihi: 14/7/1965 

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23/7/1965 Sayı: 

12056 

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 3044 

 

657 Sayılı DMK 4/b 

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 

8/c 

MEB Personel Genel Md. 

Çalışma Takvimi 

H
İZ

M
E

T
İÇ

İ 

E
Ğ

İT
İM

 

Hizmetiçi Eğitim 

Hizmetleri 

Hizmetiçi eğitim 

hizmetleri ile ilgili iş 

ve işlemler. 

MEB Hizmetiçi Eğitim 

Yönetmeliği 

04.01.1995 Tarih ve 22161 Sayılı Resmi Gazete 

T.D. :24.10.1994/2419, Düzeltme: 21.11.1994/2419 

D
E

S
T

E
K

 

Öğretmene 

Hizmet ve Sosyal 

İşler Hizmetleri 

Öğretmen evleri, 

öğretmen lokalleri, 

dinlenme kampları 

ve lojman tahsisi ile 

ilgili iş ve işlemler 

MEB’e Bağlı Öğretmen Evleri, 

Öğretmen Evi ve Akşam Sanat 

Okulları, Öğretmen Lokalleri 

ve Sosyal Tesisler Yönergesi 

24 Nisan 2006 Tarih ve 1287 Sayılı Bakan Onayı 

 

Kamu Konutları Yönetmeliği 

16/7/1984-84/8345 BKK 23.9.1984/18524 RG 

Ek ve Değişiklikler: 

1) 1.9.1986 - 86/10974 B.K.K.  

2) 11.9.1987 - 87/12144 B.K.K. 

3) 15/1/1991 - 91/1391 B.K.K.  

4) 30/6/1992 - 92/3245 B.K.K. 

5) 31/8/1992 - 92/3457 B.K.K  

6) 28/9/2000-2000/1391 

B.K.K.(18.10.2000/24204 RG.)  

7) 1/5/2002-2002/4133 B.K.K. 

8) 2/6/2004 – 2004/7461 B.K.K.                                                                   

9) 22/8/2011-011/2164 B.K.K. 20.09.2011/28060 RG 

10) 17/2/2012-012/2835 B.K.K. 27.03.2012/28246 

RG 

Bütçe Muhasebe 

Hizmetleri 

Bütçe muhasebe 

hizmetleri ile ilgili iş 

ve işlemler. 

MEB İl ve İlçe Millî Eğitim 

Müdürlükleri Yönetmeliği 
18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı RG 

5018 Sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

Kabul Tarihi 10/12/2003 

Resmî Gazete 24.12.2003/25326 

Ek ve Değişiklikler: 

K.No. 6218/31.3.2011 14.4.2011/27905 RG  

Taşınır Mal Yönetmeliği Genel 

Tebliği 1-2-3 

08.09.2007/26637 RG                                                       

03.12.2009 /  27421 RG                                                                             

19.12.2010 / 27790 RG 

Taşımalı Eğitim 

Hizmetleri 

Taşımalı eğitim 

hizmetleri ile ilgili iş 

ve işlemler. 

MEB Taşımalı İlköğretim 

Yönetmeliği 

Resmî Gazete: 15.4.2000/24021 

Tebliğler Dergisi: Mayıs 2000/2512 

Ek ve Değişiklikler: 

1) 17.8.2000/24143 RG (Eylül 2000/2516 TD) 

2) 27.2.2004/25386 RG 

3) 25.4.2005/25796 RG, 

Düzeltme: 10.05.2005/25811 Mük. RG (Haziran 

2005/2573 TD)                                                                                           

4) 16/10/2009-27378 RG                                                                                     

5) 1/9/2012-28398 RG  
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D
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Eğitim Araçları ve 

Donatım 

Hizmetleri 

Eğitim araçları ve 

donatım hizmetleri 

ile ilgili iş ve 

işlemler. 

 

4734 sayılı Kamu İhale kanunu 

Kabul Tarihi: 4/1/2002 Resmî 

Gazete22.1.2002/24648 

Ek ve Değişiklikler: 

1) K.No. 4761 / 12.6.2002 (22.6.2002/24793 RG) 

2) K.No. 4964 /30.7.2003 (15.8.2003/25200 RG) 

3) K.No. 5020 / 12.12.2003 (26.12.2003/25328 

RG) 

4) K.No. 5148 / 27.4.2004 (7.5.2004/25455 RG) 

5) K.No. 5226 /14.7.2004 (27.7.2004/25535 RG) 

6)K.No. 5255/10.11.2004 (13.11.2004/25642 RG) 

7) K.No. 5312 /3.3.2005 (11.3.2005/25752 RG) 

8) K.No. 5398/3.7.2005 (21.7.2005/25882 RG) 

9)K.No. 5436/22.12.2005 (24.12.2005/26033 RG) 

MEB Eğitim Araçları Donatım 

Da. Bşk. Genelgesi 
07.04.2006 Tarih ve 2006/29 Sayılı  

Ayniyat Talimatnamesi 

Resmî Gazete: 1.6. 1939/4221 

Ek ve Değişiklikler: 

1) Malî Müşavere Encümeni Kararı(23.07.1941-

1941/466 ) 

2) Malî Müşavere Encümeni Kararı 

(18.10.1957/6088 ) 

3) 26.12.1980/17202 RG 

4) 31.12.1987/19681 RG Mük. 

5) 19.1.1988/19699 RG 

6) 5.5.1994/21925 RG 

7) 2.2.1996/22542 RG 

Arşiv ve İdare 

Hizmetleri 

Gelen evrak, giden 

evrak ve posta ile 

ilgili iş ve işlemler 

Resmî Yazışmalarda 

Uygulanacak Esas Ve Usuller 

Hakkında Yönetmelik 

18/10/2004-2004/8125 B.K.K. 2.12.2004/25658 

RG 

İN
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A
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Yatırım 

Hizmetleri 

Yatırım Hizmetleri 

İle İlgili İş Ve 

İşlemler 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

Kabul Tarihi: 4/1/2002 Resmî Gazete 

22.1.2002/24648 

Ek ve Değişiklikler: 

K.No. 5917/25.6.2009 10.7.2009/27284 RG                                      

2942 Sayılı Kamulaştırma 

Kanunu 

08.11.1983 tarih ve18215 sayılı RG 

Kabul Tarihi: 4/11/1983 

Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 8/11/1983 Sayı: 

18215 

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 843              

Ek ve Değişiklikler                                                                                                                              

12/7/2013-6495/26 md 

MEB Strateji Geliştirme 

Başkanlığının 

2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama 

konulu 02/07/2012 tarih ve 4890 sayılı yazı ve 

ekleri 

4842 Sayılı Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarında 

Değişiklik Hakkındaki Kanun 

25088 RG 24 Nisan 2003 

Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu 

2014 yılı ve 6512 sayılı                                                                                                     

27.12.2013 tarih ve  28864 sayılı RG 
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İN
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Yatırım 

Hizmetleri 

Yatırım Hizmetleri 

İle İlgili İş Ve 

İşlemler 

MEB Strateji Geliştirme 

Başkanlığı “Stratejik Planlama” 

konulu genelgesi 

16/09/2013 Tarih ve 2013/26 Sayılı 

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanunu 

Resmî Gazete: 12.1.1961/10705                                                                               

Ek ve Değişik:                                                                                                                      

1) 12/11/2003 - 5002                                                                                     

2) 30/03/2012-6287     

4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu 

22 Ocak 2002 Tarih ve 24648 Sayılı Resmi Gazete                         

Ek ve Değişiklikler:                                                                                                                

1)30/7/2003-4964                                                                                                                                    

2) 30/7/2008 – 5794 

Onarım ve Tadilat Teklifleri İle 

Harcamalarda 
1999/49 

İN
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A
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A
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A
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Basın ve Halkla 

İlişkiler 

Hizmetleri 

Basın ve Halkla 

İlişkiler Hizmetleri 

ile ilgili iş ve 

işlemler. 

657 Sayılı DMK 15. maddesi 

4982 Sayılı Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu 

24 Ekim 2003 Tarihli 25269 sayılı Resmi Gazete 

Kabul Tarihi: 09.10.2003 

Devlet Bakanlığının emirleri 07.11.2001 Tarih ve 2791 Sayılı 

Sivil Savunma 

Hizmetleri 

Sivil savunma 

hizmetleri ile ilgili iş 

ve işlemler. 

7126 Sayılı Sivil Savunma 

Kanunu 

Kanun Kabul Tarihi: 09/06/1958 

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1958 

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9931 

Binaların yangından korunması 

hakkında yönetmelik 

27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı BKK  

19.12.2007 tarih ve 26735 RG 

09.09.2009 tarih ve 27344 RG - 2009/15316BKK 

Tablo 8: Yasal Dayanak Belgeleri 
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2.4. AYSİO FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER  

 

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. 

Sunulan Hizmet  

1.1.2 

Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, ders 

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

Sunulan Hizmet  

1.1.3 
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

1.1.4 
Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet  

1.1.5 
Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

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

Sunulan Hizmet  

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

Sunulan Hizmet  

1.1.8 
Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 

Sunulan Hizmet  

1.1.9 
Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, 

Sunulan Hizmet  

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

Sunulan Hizmet  

1.1.11 
Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. 

 

 

 

 

Faaliyet Alanı-

1: 
Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-

1.2 
Kuruma yönelik görevler 

Sunulan Hizmet  

1.2.1 
Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, 

Sunulan Hizmet  

1.2.4 
Paydaş kurumlar arasında işbirliğini sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

1.2.5 
Kurumun idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

1.2.6 
Kurumdaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

1.2.7 
Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak, 

Sunulan Hizmet  

1.2.8 
Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak 
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Faaliyet Alanı-1: Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı- 

1.3 
Öğrencilere yönelik görevler 

Sunulan Hizmet  

1.3.1 
Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

1.3.2 

Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, 

yaptırmak. 

Sunulan Hizmet  

1.3.3 

Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve 

işlemlerinin yürütülmesini sağlamak 

Sunulan Hizmet  

1.3.4 
Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

1.3.5 

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve 

işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

1.3.6 
Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

Sunulan Hizmet  

1.3.7 
Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 

Sunulan Hizmet  

1.3.8 
Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

 

 

 

 

Faaliyet Alanı-1: Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı- 

1.4 
İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler: 

Sunulan Hizmet  

1.4.1 
Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek 

Sunulan Hizmet  

1.4.2 
Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 

Sunulan Hizmet  

1.4.3 
Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, 

Sunulan Hizmet  

1.4.4 
Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek 

 

 

 

 

Faaliyet Alanı-2 Temel Eğitim Hizmetleri 

Faaliyet Alanı- 

2.1 
Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet  

2.1.1 
Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet  

2.1.2 
İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini sağlamak. 
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Faaliyet Alanı-3 Din Öğretimi Hizmetleri 

Faaliyet Alanı 

-3.1 
Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet  

3.1.1 
Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

3.1.2 
Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 

Sunulan Hizmet  

3.1.3 
Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek. 

 

 

 

Faaliyet Alanı-4 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Faaliyet Alanı- 

4.1 
Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet  

4.1.1 
Bilim Sanat Merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

4.1.2 
Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak 

Sunulan Hizmet  

4.1.3 
Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

4.1.4 
Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet  

4.1.5 
Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak 

Sunulan Hizmet  

4.1.6 
Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak, 

 

 

 

Faaliyet Alanı-5 Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri 

Faaliyet Alanı- 

5.1 
Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet  

5.1.1 
Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici Stratejiler almak, 

Sunulan Hizmet  

5.1.2 
Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek, 

Sunulan Hizmet  

5.1.3 
Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

5.1.4 
Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet  

5.1.5 
Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak, 
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Faaliyet Alanı-6 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri 

Faaliyet Alanı- 

6-1 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri 

Sunulan Hizmet  

6.1.1 
Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

6.1.2 
Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

6.1.3 
Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 

Sunulan Hizmet  

6.1.4 

Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen 

proje ve araştırmaları takip etmek ve uygulamak. 

Sunulan Hizmet  

6.1.5 
Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

6.1.6 
Eğitim Bilişim Ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

6.1.7 
Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

6.1.8 
Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

6.1.9 
İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek, 

 

 

 

 

Faaliyet Alanı-7 Strateji Geliştirme Hizmetleri 

Faaliyet Alanı- 

7-1 
Strateji Geliştirme Hizmetleri 

Sunulan Hizmet  

7.1.1 
Kurum iş takvimini hazırlamak, 

Sunulan Hizmet  

7.1.2 
Kurum stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

7.1.3 
Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

7.1.4 
Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet  

7.1.5 
Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek, 

Sunulan Hizmet  

7.1.6 
Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

Sunulan Hizmet  

7.1.7 
Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

7.1.8 

İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve 

eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak 

Sunulan Hizmet  

7.1.9 

Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri 

yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

7.1.10 
Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, 

Sunulan Hizmet  

7.1.11 

İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini 

geliştirici çalışmalar yapmak, 
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Faaliyet Alanı-8 Hukuk Hizmetleri 

Faaliyet Alanı- 

8-1 
Hukuk Hizmetleri 

Sunulan Hizmet  

8.1.1 
Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

8.1.2 
Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak, 

Sunulan Hizmet  

8.1.3 

İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak, idari ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

8.1.4 
Mevzuatı takip etmek, mevzuatın uygulanmasını gözetmek, 

Sunulan Hizmet  

8.1.5 
Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek. 

  

 

 

 

 

Faaliyet Alanı-9 İnsan Kaynakları Hizmetleri 

Faaliyet Alanı- 

9-1 
İnsan Kaynakları Hizmetleri 

Sunulan Hizmet  

9.1.2 
Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

9.1.3 
Özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet  

9.1.4 
Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

9.1.5 
Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak, 

Sunulan Hizmet  

9.1.6 
Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

Sunulan Hizmet  

9.1.7 
Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak, 

Sunulan Hizmet  

9.1.8 
Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimleri teşvik etmek, 

Sunulan Hizmet  

9.1.9 
Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, 

Sunulan Hizmet  

9.1.10 
Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak 

Sunulan Hizmet  

9.1.11 
Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek, 

Sunulan Hizmet  

9.1.12 

Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan 

değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak, 

Sunulan Hizmet  

9.1.13 
Sendikalı personelin sendikal faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak. 

Sunulan Hizmet  

9.1.14 

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri 

yürütmek. 
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Faaliyet Alanı-10     Destek Hizmetleri 

Faaliyet Alanı 

10-1 
Destek Hizmetleri 

Sunulan Hizmet  

10.1.1 
Yayın faaliyetlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

10.1.2 
Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, 

Sunulan Hizmet  

10.1.3 
“Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi”ni yürütmek 

Sunulan Hizmet  

10.1.4 
Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

10.1.5 
Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek 

Sunulan Hizmet  

10.1.6 
Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

10.1.7 
Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet  

10.1.8 
Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

 

 

 

 

Faaliyet Alanı-11     İnşaat ve Emlak Hizmetleri 

Faaliyet Alanı 

-11-1 
İnşaat ve Emlak Hizmetleri 

Sunulan Hizmet  

11.1.1 
Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Tablo 9: AYSİO Faaliyet Alanları Ve Hizmet Alanları 

 

 

2.5.PAYDAŞ ANALİZİ 

 

Stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanabilmesi için 

AYSİO Müdürlüğü ile iletişim, etkileşim içinde bulunan kurum ve kuruluşların görüşleri 

dikkate alınarak stratejik planın karar vericiler ve uygulayıcılar tarafından sahiplenilmesine 

çalışılmıştır.  

Stratejik Planlama sürecinde katılımcılığa önem veren kurumumuz tüm paydaşların 

görüş, talep, öneri ve desteklerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesini hedeflemiştir. 

AYSİO, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyetlerin saptanması 

konularında başta iç paydaşlar olmak üzere kamu kurumları, işverenler, sivil toplum 

kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan dış paydaşların büyük bölümünün 

stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıştır.  
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Kurumun dışarıdan algılanması ve kuruma ilişkin beklentiler, kuruma ilişkin durum 

tespiti, kurumsal işbirliği ve eşgüdüm, GZFT, önerilerin tespiti vb gerçekleştirmeye yönelik 

olarak AYSİ kurum yöneticileri ile toplantılar düzenlenmiş ve katılımcıların paylaşımları 

sonucunda kurumumuzun paydaşlarla ilişkilerinin seviyesi ve önceliklerin tespit edilmesine 

çalışılmıştır. Paydaş katılımcılığının sağlanmasında önemli araçlarından biri anket 

çalışmalarıdır. Bununla birlikte anket uygulamaları, genel olarak teknik zorluklarının yanı sıra, 

paydaşların görüş ve deneyimlerini tam olarak yansıtmaya yarayan belirli standartlarda 

yapılamamaktadır. 

Bu nedenle, paydaş toplantılarının yanı sıra, paydaşların tümünü temsil etme 

kabiliyetine sahip bir bölümünün incelenerek, paydaşların tümüyle ilgili çıkarımlar yapmak 

için paydaş anketleri kullanılmıştır. Bu anketlerle bilgi, görüş ve beklentileri belirlenmek 

istenen paydaş kitlesine ilişkin sistematik bir şekilde veri toplanması amaçlanmıştır. 

AYSİO Müdürlüğü paydaşları, iç paydaşlar, dış paydaşlar ve yararlanıcı temelinde 

ayrımlandırılmış; iç /dış paydaş ve yararlanıcıları da, temel ve stratejik konumları belirtilmiştir. 

Bu paydaşlar, kuruma girdi sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iş birliği içinde olunan, 

faaliyetlerimizden etkilenen ve faaliyetlerimizi etkileyen kesimlerden oluşma noktasındaki 

önceliklerine göre aşağıdaki şekliyle sınıflandırılmıştır:  

 

2.5.1. AYSİO PAYDAŞLARINN TESPİTİ 

 

Paydaş analizinin ilk aşamasında Trabzon İl MEM’in paydaşlarının kimler 

olduğunun tespit edilebilmesi için; ‘Kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar 

kimlerdir?’ 

‘Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?’ 

‘Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir?’ 

‘Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerinden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini 

etkileyenler kimlerdir?’ Sorularına cevap aranmıştır.  

Bu aşamada İl 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. 
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  2.5.2. AYSİO PAYDAŞ LİSTESİ 

 

PAYDAŞLAR LİDER 
İÇ 

PAYDAŞ 

DIŞ 

PAYDAŞ 

HİZMET 

ALAN 

TEMEL 

ORTAK 

STRATEJİK 

ORTAK 

Millî Eğitim Bakanlığı    √  √  

Valilik   √  √  

Ortahisar Kaymakamlığı   √  √  

İl Milli Eğitim Müdürü   √  √  

Maarif Müfettişleri Başkanı   √    

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları   √    

İl Milli Eğitim Şube Müdürleri   √    

İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bölümler   √  √  

İlçe Milli Eğitim Müdürü   √  √  

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri   √  √  

Okul Müdürü √      

Müdür Yardımcıları  √  √ √  

Öğretmenler  √  √ √  

Öğrenciler    √   

Kursiyerler    √   

Veliler  √    √ 

Aile Birlikleri  √  √ √ √ 

Kurum Çalışanları  √  √ √  

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü   √   √ 

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü   √   √ 

SGK İl Müdürlüğü   √   √ 

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü   √   √ 

Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü   √   √ 

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü   √   √ 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü   √   √ 

İş-Kur İl Müdürlüğü   √   √ 

Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü   √   √ 

Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü   √   √ 

Trabzon Defterdarlığı   √   √ 

TRT Trabzon Bölge Müdürlüğü   √   √ 

Diğer İl Müdürlükleri   √   √ 

Türkiye Ulusal Ajansı   √   √ 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı   √   √ 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası   √   √ 

Türkiye Kalite Derneği   √   √ 

Türk Kızılayı   √   √ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi    √   √ 

Trabzon Serbest Bölgesi   √   √ 

Karadeniz Engelliler Derneği   √   √ 

Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Odası   √   √ 

Diğer Sivil Toplum Örgütleri   √    

Sendikalar   √    

Sanayi Kuruluşları   √ √  √ 

Yerel Basın Yayın Kuruluşları   √ √   

Ulusal Basın Yayın Kuruluşları   √ √   

Karadeniz Teknik Üniversitesi   √ √  √ 

Avrasya Üniversitesi   √ √  √ 

İstanbul Aydın Üniversitesi   √ √  √ 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi   √ √  √ 

Ortahisar İlçe Belediyesi   √ √  √ 

Diğer İlçe Belediyeleri   √ √  √ 

Hayırseverler   √   √ 

Tablo 10:  AYSİO Paydaş Listesi 
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2.5.3. AYSİO PAYDAŞLARIINN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ:  

 

Paydaşların önceliklendirilmesinde,  paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile 

kurumun faaliyetlerinden etkilenme dereceleri göz önünde bulundurulmuş ve öncelik verilecek 

paydaşlar belirlenerek paydaş listesi hazırlanmıştır. Bu çalışmada paydaş önceliklendirme 

matrisinden yararlanılmıştır. 

 

2.5.4. AYSİO PAYDAŞ ÖNCELİKLENDİRME MATRİSİ  
 

          2.5.4. 1.  AYSİO İÇ PAYDAŞ ÖNCELİKLENDİRME MATRİSİ 

SIRA NO İÇ PAYDAŞLAR 
İÇ 

PAYDAŞ 

DIŞ 

PAYDAŞ 

HİZMET 

ALAN 
ÖNCELİĞİ 

1  Okul Müdürü    1 

2  Müdür Yardımcıları √  √ 1 

3  Öğretmenler √  √ 1 

4  Öğrenciler √  √ 1 

5  Kursiyerler √  √ 1 

6  Veliler √   1 

7  Okul Aile Birliği √  √ 1 

8  Kurum Çalışanları √  √ 1 

Not: √: Tamamı    O:Bir Kısmı 

Tablo 11: AYSİO İç Paydaş Önceliklendirme Matrisi   
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        2.5.4. 2. AYSİO DIŞ PAYDAŞ ÖNCELİKLENDİRME MATRİSİ 

SIRA NO DIŞ PAYDAŞLAR 
İÇ 

PAYDAŞ 

DIŞ 

PAYDAŞ 

HİZMET 

ALAN 
ÖNCELİĞİ 

1  Millî Eğitim Bakanlığı  √  1 

2  Valilik  √  1 

3  Ortahisar Kaymakamlığı  √  1 

4  İl Milli Eğitim Müdürü  √  1 

5  Maarif Müfettişleri Başkanı  √  1 

6  İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları  √  1 

7  İl Milli Eğitim Şube Müdürleri  √  1 

8  İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bölümler  √  1 

9  İlçe Milli Eğitim Müdürü  √  1 

10  İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri  √  1 

11  Muhtar  √  2 

12  Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  √  2 

13  Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  √  2 

14  SGK İl Müdürlüğü  √  2 

15  Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü  √  2 

16  Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü  √  2 

17  Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü  √  2 

18  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  √  2 

19  İş-Kur İl Müdürlüğü  √  3 

20  Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  √  5 

21  Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü  √  2 

22  Trabzon Defterdarlığı  √  3 

23  TRT Trabzon Bölge Müdürlüğü  √  5 

24  Diğer İl Müdürlükleri  √  4 

25  Türkiye Ulusal Ajansı  √  3 

26  Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı  √  2 

27  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  √  3 

28  Türkiye Kalite Derneği  √  4 

29  Türk Kızılayı  √  3 

30  Karadeniz Teknik Üni. Sürekli Eğitim Merkezi   √  3 

31  Trabzon Serbest Bölgesi  √  5 

32  Karadeniz Engelliler Derneği  √  4 

33  Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Odası  √  3 

34  Diğer Sivil Toplum Örgütleri  √  5 

35  Sendikalar  √  3 

36  Sanayi Kuruluşları  √ √ 3 

37  Yerel Basın Yayın Kuruluşları  √ √ 2 

38  Ulusal Basın Yayın Kuruluşları  √ √ 3 

39  Karadeniz Teknik Üniversitesi  √ √ 3 

40  Avrasya Üniversitesi  √ √ 3 

41  Trabzon Büyükşehir Belediyesi  √ √ 1 

42  Ortahisar İlçe Belediyesi  √ √ 1 

43  Diğer İlçe Belediyeleri  √ √ 2 

44  Hayırseverler  √  2 

Not: √: Tamamı    O:Bir Kısmı 

Tablo 12: AYSİO Dış Paydaş Önceliklendirme Matrisi 

 

2.5.5. AYSİO PAYDAŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:  

Stratejik Planlama Ekibi paydaşın, kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgili olduğunu 

ve kurumumuz ile paydaşların birbiri için taşıdıkları önem ve etkileme gücünü gösteren bir 
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Etki/Önem matrisi ile Yararlanıcı Hizmet matrisi hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu matris 

sayesinde öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilebilecek çalışmaları ve izlenecek politikaların 

niteliği gösterilmiştir. Bu matrisle etki (zayıf ve güçlü), paydaşın kurumumuz faaliyet ve 

hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü; önem ise kurumumuzun 

paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusunda verdiği önceliğin belirlenmesinde 

kullanılmıştır. Paydaşların kurumumuz açısından etkisi ve önemine göre takip edilecek 

politikalar “İzle”, “Bilgilendir”, “İşbirliği yap” ve “Birlikte çalış” olarak belirlenmiştir. 

2.5.6. AYSİO PAYDAŞ ÖNEM  / ETKİ MATRİSİ 

 

Önemli Paydaşlar 

Paydaşın Kuruma Etkisi Taleplerine Verilen Önem 

Zayıf Güçlü Önemsiz Önemli 

İzle Bilgilendir 
Çıkarlarını Gözet/ 

Çalışmalara Dâhil Et 

Birlikte 

Çalış 

Millî Eğitim Bakanlığı  √  √ 

Valilik  √   

Ortahisar Kaymakamlığı  √ √  

İl Milli Eğitim Müdürü  √   

Maarif Müfettişleri Başkanı  √   

İl Milli Eğitim Müdür 

Yardımcıları 

 √   

İl Milli Eğitim Şube Müdürleri  √   

Millî Eğitim Müdürlüğü Bağlı 

Bölümler 

 √   

İlçe Milli Eğitim Müdürü  √  √ 

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri  √  √ 

Okul Müdürü  √  √ 

Müdür yardımcıları  √  √ 

Öğretmenler  √  √ 

Öğrenciler  √  √ 

Kursiyerler   √ √ 

Veliler  √ √  

Aile Birlikleri  √ √  

Kurum Çalışanları  √  √ 

Muhtar   √ √ 

Trabzon İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

 √  √ 

Trabzon Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü 

 √  √ 

SGK İl Müdürlüğü  √  √ 

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü  √  √ 

Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü  √  √ 

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü  √  √ 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  √ √  

İş-Kur İl Müdürlüğü  √  √ 

Trabzon İl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü 

 √ √  

Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar 

İl Müdürlüğü 

 √  √ 

Trabzon Defterdarlığı  √  √ 

TRT Trabzon Bölge Müdürlüğü √  √  

Diğer İl Müdürlükleri O  O  

Not: √: Tamamı    O:Bir Kısmı 

Tablo 13-a: AYSİO Paydaş Önem/Etki Matrisi 
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Önemli Paydaşlar 

Paydaşın Kuruma 

Etkisi 

Taleplerine Verilen 

Önem 

Zayıf Güçlü Önemsiz Önemli 

İzle Bilgilendir 

Çıkarlarını 

Gözet/ 

Çalışmalara 

Dâhil Et 

Birlikte 

Çalış 

Türkiye Ulusal Ajansı  √  √ 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı  √  √ 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası √  √  

Türkiye Kalite Derneği √  √  

Türk Kızılayı √   √ 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim 

Merkezi 

√   √ 

Trabzon Serbest Bölgesi √   √ 

Karadeniz Engelliler Derneği √   √ 

Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti 

Odası 

√   √ 

Diğer Sivil Toplum Örgütleri O  O  

Sendikalar  √  √ 

Sanayi Kuruluşları  √  √ 

Yerel Basın Yayın Kuruluşları √  √  

Ulusal Basın Yayın Kuruluşları     

Karadeniz Teknik Üniversitesi  √  √ 

Avrasya Üniversitesi  √  √ 

Trabzon Büyükşehir Belediyesi  √  √ 

Ortahisar İlçe Belediyesi  √  √ 

Diğer İlçe Belediyeleri √   √ 

Hayırseverler √   √ 

Not: √: Tamamı O:Bir Kısmı 

Tablo 13-b: AYSİO Paydaş Önem/Etki Matrisi 
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        2.5.7. YARARLANICI HİZMET MATRİSİ 
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Paydaş 

Millî Eğitim Bakanlığı √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Valilik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Ortahisar Kaymakamlığı √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 

İl Milli Eğitim Müdürü √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Maarif Müfettişleri Başkanı √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

İl Milli Eğitim Şube Müdürleri √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Millî Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bölümler √ √ √ √ √ √ O √ √ √ O √ O 

İlçe Milli Eğitim Müdürü √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Okul Müdürü √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Müdür Yardımcıları √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Öğretmenler   √ √ O √    O    

Öğrenciler  √ √ √ O O O       

Veliler  √ √ O O  O       

Aile Birlikleri √ √ √   √   √  √ √ √ 

Kurum Çalışanları O √   O O  √  √    

Muhtar √    √ √      √  

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü √ √ √   √   √    √ 

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü √ √ √ √  √ √  √  O   

SGK İl Müdürlüğü   √   √ √  √ √    

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü √ √ √  √ √ √  √    √ 

Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü √ √ √  √ √ √  √    √ 

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü √ √ √  √ √ √ √ √    √ 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü      √   √     

İş-Kur İl Müdürlüğü   √  √ √   √     

Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdü. √     √   √     

Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür. √ √ √ √ √ √ √  √     

Trabzon Defterdarlığı    √ √    √ √  √ √ 

TRT Trabzon Bölge Müdürlüğü   √  O √   √     

Diğer İl Müdürlükleri O O O   O O O √ O O O O 

Türkiye Ulusal Ajansı         √     

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı   √      √     

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası   √ √  √   √    √ 

Türkiye Kalite Derneği         √     

Türk Kızılayı √ √       √     

Karadeniz Teknik Üni. Sürekli Eğitim Merkezi         √     

Trabzon Serbest Bölgesi      √   √     

Karadeniz Engelliler Derneği     √    √    √ 

Trb. Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Odası         √     

Diğer Sivil Toplum Örgütleri    O O O   O    O 

Sendikalar     √ O   √ √    

Sanayi Kuruluşları   O          √ 

Yerel Basın Yayın Kuruluşları      O        

Ulusal Basın Yayın Kuruluşları         √     

Karadeniz Teknik Üniversitesi     √    √     

Avrasya Üniversitesi    O     √     

Trabzon Büyükşehir Belediyesi √ √ √ √ √ √   √    √ 

Ortahisar Belediyesi      √   √    √ 

Hayırseverler     O        √ 

Tablo 14: Yararlanıcı Hizmet Matrisi  
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2.5.8. AYSİO PAYDAŞ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİN ALINMASI VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ:  

 

AYSİO-SPE iç ve dış paydaşlardan alınacak görüş ve öneriler için, anket ve mülakat 

yöntemlerinin uygun olacağına karar vermiştir. Ekipte görev dağılımı yapılarak hangi paydaşla 

kimin nasıl ve hangi sıklıkta görüş alacağı zaman belirlenmiş,  paydaş görüş ve önerilerinin 

alınması işlemi sistematik bir şekilde sürdürülmüştür.  

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. 

 

AYSİO PAYDAŞ GÖRÜŞ ALMA  

 

Paydaş Adı 
Etki-Önem 

Derecesi 

Paydaş Görüşü 

Alma Yöntemi 

Görüş Alacak Birim-

Kişi 
Görüş Alınma Süresi 

Kurum Yönetici 5 Mülakat-Anket SPE 4 ay 

İç Paydaşlar 5 Anket SPE 3 ay 

Dış Paydaşlar 5 Anket SPE 3 ay 

Tablo 15: AYSİO Paydaş Görüş Alma 

 

 

AYSİO Müdürlüğünün faaliyetlerini nasıl değerlendirdiğine ilişkin görüşlerini içeren iç 

paydaş anketi çalışmasına kurumda 112 kişi katılmıştır Anket, basılı evrak üzerinden 

çoğaltılarak uygulanmış ve uygulama 150 TL maliyet ile sonuçlanmıştır. 
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2.5.8.1. İÇ PAYDAŞLARIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

-Okulun fiziki imkânları eğitim öğretim için yeterlidir. 

 -Sınıflardaki internet bağlantısı, bilgisayar ve projeksiyon sayesinde eğitim öğretim 

faaliyetleri eksiksiz olarak yapılabilmektedir. 

 -Öğrenci sayısının fazla olmaması ve sınıfların alan itibariyle geniş olması huzurlu bir 

eğitim ortamı sağlamaktadır. 

 -Öğrenciler arasında disiplinsiz, kavgacı ve kötü örnek oluşturan bireylerin olmaması 

bir avantajdır. 

 -Sevgi Evlerinden gelen öğrenciler uyum problemi yaşamaktadır. Öğrencilerle 

anlaşmakta zorluk çekmektedir. Kurallara uymamakla birlikte sadece bu öğrenciler sorun 

çıkarmaktadır. Okulumuza bu kurumdan gelen öğrencilerin sayısı azaltılmalıdır. Aynı sınıfta 

bulunmamaları gerekmektedir. 

 -Öğrencilerimiz saygı, sevgi, işbirliği, yardım, kurallara uyma gibi konularda örnek 

teşkil etmektedir. 

 -Personelin işbirliği memnuniyet vericidir. 

 -Personel son derece iyi anlaşmakta, birbiriyle yardımlaşmakta, iyi ve kötü günde 

birbirini desteklemektedir. 

 -Personel arasında siyasi görüş ayrılığı bulunmamaktadır. 

 

2.5.8.2. İÇ PAYDAŞLARIN OKULUMUZDAN BEKLENTİLERİ 

-Nitelikli eğitim kadrosu önemsenmelidir. 

-Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi verilmelidir. 

-Uygulamalı hizmetiçi eğitimler verilmelidir. 

-Performans değerlendirme önemsenmelidir. 

-Öğretmen açığının giderilmesi gerekmektedir. 

-Yöneticilerin atanmasında siyasi baskıların engellenmesi gerekmektedir. 

-Okullardaki temizlik sorunun, hizmetli kadrolarının çoğaltılarak çözümlenmesi 

gerekmektedir. 
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-Yönetici atamalarında liyakate önem verilmesi gerekmektedir. 

-Kurumlar arası işbirliği artırılması gerekmektedir. 

-Okullarla milli eğitim müdürlükleri arasındaki iletişimin artırılması gerekmektedir. 

-Derslik başına düşen öğrenci sayısının 20 ye düşürülmesi gerekmektedir. 

-Okulların fiziki yapılarının yenilenmesi gerekmektedir. 

-Okullar arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir.                                                      

-Eğitimin kalitesini artırıcı tedbirler alınmalıdır. 

-Okul öncesi eğitime önem verilmelidir. 

-Suç işleyen ve suç işlemeye yatkın öğrencileri topluma kazandırmaya yönelik bir 

bolumun kurulması gerekmektedir. 

-Eğitimde fırsat eşitliğini uygulamada onculuk etmek gerekmektedir. 

-Eğitimin kalitesini artırıcı tedbirler alınmalıdır  

-Performans değerlendirme önemsenmelidir. 

-Öğretmen açığının giderilmesi gerekmektedir. 

-Yöneticilerin atanmasında siyasi baskıların engellenmesi gerekmektedir. 

-Yönetici atamalarında liyakate önem verilmesi gerekmektedir. 

-Kurumlar arası işbirliği artırılması gerekmektedir. 

-Okullarla milli eğitim müdürlükleri arasındaki iletişimin artırılması gerekmektedir. 

-Derslik başına düşen öğrenci sayısının 20 ye düşürülmesi gerekmektedir. 

-Okullar arası eşitsizliğin ortadan kaldırılması gerekmektedir.           

               

2.5.8.3. DIŞ PAYDAŞLARIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

-Yönetici ve öğretmenlerin akademik birikimlerinin okuldaki seviyeyi çok 

yükseltmektedir. 

-Okul personelinin güler yüzü, tatlı sohbetlerinden ötürü dış paydaşlar mutlu 

olmaktadır. 
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 -Öğrencilerin bilişsel ve duygusal anlamda beslenmekte ve ileriye gitmekte 

olduğundan,  anne ve babalar bu olumlu gelişmelerini gözlemlemekten mutluluk duymaktadır. 

-Öğretmenlerin ve tüm personelin öğrenci ve velilere bir aile gibi davranmaktadır ve 

evindeymiş gibi hissettirmektedir. 

-Öğrenci-öğretmen ilişkilerindeki rahatlık ve sıcaklık, özgüvenli ve kendini rahat ifade 

edebilen bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktadır. 

-Uygulanan farklı yöntemler velilere de öğretilmektedir. Böylece çocukların nasıl doğru 

temellerle yetiştiği görülmektedir. 

-Her konuda çocukların yanında olunduğu ve onu korunduğu, velilerin her konuda 

bilgilendirildiği, akademik ve sosyal gelişime katkı sağlandığı, öğrencilerin ve velilerin 

korkularını atlatmalarına yardımcı olunduğu, herkese sevecen ve güler yüzlü  davranıldığı, 

öğrencilerin ve velilerin ilkokul dönemine hazırlanıldığı anlaşılmıştır. 

-Öğrenci sayısının azlığından dolayı öğrencilerle ilgilenmenin ve onlara ayrılan sürenin 

fazlalığı memnuniyet verici olmaktadır. 

-Öğrenciler arasında kötü alışkanlıklara sahip örneklerin olmaması rahatlık ve huzur 

sağlamaktadır. 

-Okulda disiplinsizlik olayları görülmemektedir. 

 

2.5.8.4. DIŞ PAYDAŞLARIN OKULUMUZDAN BEKLENTİLERİ 

-Eğitimin kalitesini artırıcı tedbirler alınmalıdır. 

-Okullaşma oranının artırılması gerekmektedir. 

-Okul öncesi eğitime önem verilmelidir. 

-Öğrenci kayıtlarındaki sorunlar çözülmelidir. 

-Sosyal, araştıran ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirilmesi gerekmektedir. 

-Eğitimde fırsat eşitliğini uygulamada onculuk etmek gerekmektedir. 

-Okullarımızda öz Türkçemizin kullanılmasına önem verilmelidir. 

-Suç işleyen ve suç işlemeye yatkın öğrencileri topluma kazandırmaya yönelik bir 

bolumun kurulması gerekmektedir. 
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-Eğitimde fırsat eşitliğini uygulamada onculuk etmek gerekmektedir. 

-TEOG sınav başarısızlığının nedenlerinin araştırılması gerekmektedir. 

-TEOG sınavlarına katılacak maddi durumu zayıf öğrencilere kurs organizasyonunun 

yapılması gerekmektedir. 

-Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, işbirliği içinde 

çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir yurttaş olarak yetişmelerini 

sağlamak gerekmektedir. 

-Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini 

geliştirmeleri kazandırılmalıdır. 

-Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak ilgileri, 

ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve 

hayata hazırlanmaları gerekmektedir 

-Öğrenci tutum ve davranışları ile ilgili çalışmalar yaygınlaştırılmalıdır. 

-Öğrencilere daha fazla spor yapma imkânı verilmelidir. 

-Öğrencilere yönelik sosyal faaliyetler önemsenmelidir. 

-Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün İlke ve devrimlerine, laik eğitime her koşulda 

önem verilmesi gerekmektedir. 

-Okul dışı zamanın aktif olarak değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. 

-Okullarımızda; Atatürk ve Cumhuriyetimiz ile ilgili film, slâyt gösterimi, panel, 

konferans düzenlemek gerekmektedir. 

-Okul dışı faaliyetlere yönlendirmede ortak çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

-Okul ortamının öğrenciler için cazip hale getirilmesi ve çevre sorunlarının giderilmesi 

gerekmektedir 

-Okul aile işbirliği önemsenmelidir. 

-Veli eğitimi önemsenmelidir. 

-Ev hanımlarının eğitimine önem verilmesi gerekmektedir. 

-Sınavlara hazırlıkta velilerle işbirliği önemsenmelidir. 
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-Sağlık hizmetleri eğitimleri verilmelidir. 

-Dış kaynaklı projeler yapılmalıdır. 

-Semt ve bölgeler nedeni ile yaşanan problemler çözülmelidir. 

-Okul güvenliği sağlanmalıdır. 

-Yaratıcı düşüncelerin on plana çıkartılması gerekmektedir. 

-Eğitim faaliyetlerinin planlanmasında, uygulanma aşamalarında toplumu bilgilendirme 

çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 

-Öğrencilerin kitap okuma oranının artırılması gerekmektedir. 

-Eğitim kalitesinde standartlaşma yapılmalıdır. 

  -Anne babalar çocukları hakkında iyi şeyler duymayı arzu ederler.  

- Velileri, mümkün olduğu kadar, iyi haberler vermek için de okula davet edip onlarla 

görüşülmesinde fayda vardır. 

-Veli, öğretmenin kendi çocuğuyla samimi olarak ilgilendiğini hissetmek ister; bunu 

hissederse okulla ve öğretmenle ilişkisini daha olumlu hale getirmekten çekinmez. 

-. Her anne baba, çocuğunun okulda yapıp tamamladığı bir işi, sürpriz olarak evde 

görmekten büyük zevk duyar. Öğretmenden bu zevki kendilerine tattırmasını ister. 

-Her anne baba çocuk yetiştirirken birtakım hatalar yapar ama bunların yüzüne 

vurulmamasını ister. Hele bu hataların sınıfta çocuklar önünde veya diğer velilerin yanında 

belirtilmesini hiç arzu etmez. 

-Veli öğretmeni bir meslekî otorite olarak kabul eder. Ama kendisiyle konuşurken çok 

teknik terim kullanmasını arzu etmez. 

-Okula veya sınıfa geldiğinde daima güler yüzle karşılanmak ister. 

-Eğer veli çocuğun herhangi bir davranışını beğenmiyor veya endişesini belirtiyorsa 

buna dikkat etmeli ve velinin niçin bu duyguya kapıldığını anlamaya çalışmalıdır. 

       -Problemin hali veya alınacak tedbirler konusunda, veli bir şeyler düşünmüşse ve bir teklifi 

varsa, öğretmen önce bunu kabul etmelidir. Kendi düşünce ve tedbirlerini daha sonra ortaya 

atmalıdır.
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2.6. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

2.6.1. KURUM İÇİ ANALİZ 

2.6.1.1. AYSİO ORGANİZASYON ŞEMASI 
 

  Şekil 5: Organizasyon Şeması 
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         2.6.1.2.AYSİO OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR VE KURULLAR  

S.NO 
Kurul-Komisyon- 

Ekip Adı 
GÖREVLERİ 

1 
Zümre Öğretmenler 

Kurulu 

     Öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve 

teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki 

mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek 

okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur. 

2 
Şube Öğretmenler 

Kurulu 

     Şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkileri, başarıları 

ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür  

3 

Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma 

Hizmetleri Yürütme 

Komisyonu 

     Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi sırasında 

hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunların inceler, değerlendirir 

ve bunların çözümüne ilişkin önerileri belirler. Eğitim ortamında; öğrenciler, 

aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar arasında sağlıklı ve 

uyumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli önlemleri görüşür ve yapılacak 

çalışmaları belirler. 

4 
BEP Geliştirme 

Birimi 

     BEP geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde, 

bireyin gereksinimleri doğrultusunda kurum içi düzenlemeleri yapar. Yapılan 

çalışmaları değerlendirmeleri izler, araç-gerecin geliştirilmesi veya sağlanması 

için çalışır. 

5 

Okullarda Şiddetin 

Önlenmesi Çalışma 

Ekibi 

     Okul ve dışında güvenliği sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Şiddet, 

saldırganlık ve zorbalık oluşmasına neden olabilecek risk faktörlerini okuldaki 

akran ilişkileri ve çevre özelliklerini dikkate alarak belirlemeye çalışır ve bu 

faktörleri ve etkilerini en aza indirecek tedbirleri alır. Öğrencilerin birbirlerine 

isim taktıklarını, kendi aralarında gruplaşıp bazılarını dışladıklarını, 

birbirlerine kırıcı davrandıklarını, fiziksel olarak incittiklerini, aileden ve 

sosyal unsurlardan dolayı olumsuz yaşantılarını tespit ettiğinde, ya da sorunu 

fark ettiğinde, gecikmeden psiko-sosyal ve eğitsel destek almalarını sağlar. 

6 
Okul Risk Takip 

Kurulu 

     Çocukların devamsızlık yapmalarını önlemek, devamsızlık yapan 

çocukların okula kazandırılmasını sağlamak ve bu çocukların okula devamını 

izlemek amacıyla çalışır. Devamsızlık yapan çocuklarla ilgili olarak eğitim 

desteği, psikolojik destek gibi uygun müdahalelerin takibini sağlar. Okula 

devamsızlığın önlenmesi konusunda sınıf öğretmeni, şube rehber öğretmeni, 

okul yöneticileri arasında koordinasyonun sağlanması için toplantılar yapar. 

Devamsızlıkla ilgili yasal süreç başlatılacak çocukların dosyasının 

hazırlanması ve okul yönetimi aracılığı ile ilçeye gönderir. 

7 

Öğrenci 

Davranışlarını 

Değerlendirme 

Kurulu 

     Okulda örnek davranışlarda bulunan, derslerde başarılı olan, bilimsel, 

sanatsal, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak üstün başarı gösteren 

öğrencileri belirleyerek ödüllendirilmelerine karar verir. Uyum sağlamakta 

güçlük çeken öğrencinin davranışlarını inceler, nedenlerini araştırır, 

değerlendirir ve bu konuda uygun görülen rehberlik çalışmalarının 

yapılmasını sağlar ve gerektiğinde ailesi, rehberlik ve araştırma merkezleri ile 

iş birliği yapar. Öğrencilerin gösterdikleri olumsuz davranışlarıyla ilgili olarak 

okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile eş güdüm içerisinde çalışır.  

Öğrencilerde görülen olumsuz davranışların, olumlu hâle getirilmesinde 

yaptırım yerine çatışma çözme, arabuluculuk ve benzeri çözüm yöntemlerini 

kullanır. Öğrencilerin olumlu davranış kazanmalarına katkıda bulunur,  zararlı 

alışkanlıklardan korunmaları için veli ve çevre ile iş birliği yapar.  Okul 

müdürünün havale ettiği olumsuz davranışlarla ilgili olayları inceler ve karara 

bağlar. 
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S.NO 
Kurul-Komisyon- 

Ekip Adı 
GÖREVLERİ 

8 
Öğrenci Meclisi ve 

Öğrenci Kurulu 

     Eğitim ve öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, öğrenci 

sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla 

teklifler hazırlar.  Komisyon raporlarını değerlendirir. Komisyonların faaliyet 

raporlarını inceler. Gündemde belirlenen konuları görüşüp karara bağlar. 

Konuyla ilgili eğitici kol/öğrenci kulübü üyeleriyle ortak çalışmalar yapar. 

Öğrencilerin problemleri ile ilgili konuları değerlendirir. 

9 Etik Kurulu 

     Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış 

ilkelerini belirler. Etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla resen veya 

yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapar. Kamuda 

etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapar veya yaptırır ve bu konuda 

yapılacak çalışmalara destek verir. Hediye alma yasağının kapsamını belirler 

ve uygulamasını izler. Kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri 

konusunda uygulamada karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak görüş bildirir. 

10 
Sosyal Etkinlikler 

Kurulu 

     Sosyal kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir 

şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve 

diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı 

etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi 

için gerekli tedbirleri alır. 

11 
Çocuk Kulübü 

Yönetim Kurulu 

     Velilerin ve çocukların istekleri doğrultusunda kulüp etkinlik alanlarını 

belirler. Kulüp etkinlik programını hazırlatır, onaylar ve uygulanmasını sağlar. 

Kulüp ücretlerini,  Yönerge esaslarına göre belirler. Ödenecek ücret miktarı 

ile diğer giderleri bu Yönerge hükümlerine uygun olarak tespit eder ve 

ilgililere duyurur. Çocuk kulübü adına kamu bankalarının birinde hesap açar. 

Kulübün gelir ve giderlerinin usulüne uygun olarak kayıt edilmesini ve 

harcanmasını sağlar. Kulüp etkinliklerinin düzenli yürütülmesi için zamanında 

gerekli tedbirleri alır 

12 
Okul Spor Kulüpleri 

Yönetim Kurulu 

     Sınıflar arası yarışmaları programa bağlar ve uygulanmasını sağlar. Her yıl, 

yıllık faaliyet programları ile millî eğitim müdürlüğünce (lig heyetince) 

gönderilen program ve emirlere göre okul çalışma programlarını yapar, 

okullar arası yarışmalarda okulun katılacağı spor branşı ve kategorileri tespit 

eder, okul müdürünün onayına sunar ve ilgililere duyurur. Onaylanan yıllık 

çalışma programlarının bir örneğini okulun öğretime başladığı tarihi takip 

eden bir ay içinde Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar. Okullar 

arası spor faaliyetlerinin istenilen biçimde düzenlenmesine katkıda bulunur. 

Halk oyunları, eğlenceli oyunlar, müzikli ve müziksiz jimnastik ve spor 

gösterileri ile gelir getirici diğer faaliyetleri düzenler, yapılacak harcamalar 

için karar verir. Spor disiplinine uymayan öğrenciler hakkında gerekli 

önlemleri alır ve ilgili kurullara iletir. Öğretim yılı sonunda genel kurula 

sunmak üzere çalışma raporunu hazırlar. 

13 
Okul Meclisi Seçim 

Kurulu 

     Okul seçim çevresi içinde seçimin düzenli bir şekilde yürütülmesi için 

gereken tedbirleri alır ve seçim işlerini denetler. Oy sandıklarını kurar ve diğer 

seçim araç gerecini sağlar. Sandık Kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve 

kararlarına karşı yapılan itirazları inceler,  karara bağlar. Sandık kurulu 

başkanlıklarınca, seçim işlerinin yürütülmesinde tereddüde düşülen konuları 

açıklığa kavuşturur. Sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirerek okul 

seçim bölgesi için bir tutanak düzenler. Seçim çevresindeki seçim takvimini 

belirler. 
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S.NO 
Kurul-Komisyon- 

Ekip Adı 
GÖREVLERİ 

14 
Okul Meclisi Sandık 

Kurulu 

     Sandık alanında, sandığın konulacağı yeri belirler. Sandık alanı içinde oy 

kullanma işleminin düzenli olması için gereken tedbirleri alır ve oy kullanma 

işlerini yürütür. Oy kullanma işlemi hakkında ileri sürülen itirazları inceler, 

karara bağlar ve tutanağa kaydeder. Tutanaktaki kararlara karşı yapılan 

itirazları derhal okul seçim kuruluna gönderir. Sandığa atılmış olan oy 

pusulalarını sayar, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirir, bunları seçim 

işlerine ait diğer evrak ile birlikte zamanında okul seçim kuruluna teslim eder. 

15 
Yazı İnceleme 

Kurulu 

     Öğrenci ve öğretmenlere ait dergi, gazetelerde ve panolarda yayımlanacak 

öğrenci yazıları, öğretmenlere ait yazıları değerlendirir. Yayımlanan yazılarda 

anlatım ve yazım hatası olmamasına ve sade bir dil kullanılmasına dikkat 

eder. Okullarda yayınlanan dergi, gazete ve yıllıklarda yer alan yazı, resim ve 

karikatürlerin birer örneği ile duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları, 

dosyalarında iki yıl süreyle saklar. 

16 
Okul Web Yayın 

Ekibi 

     Okul-öğrenci-veli iletişimini kolaylaştırmak ve güçlendirmek için çalışır. 

Teknoloji kullanımının yaygınlaşmasına önayak olur.  

 Okulumuzda düzenlenen çeşitli organizasyon, faaliyet ve kampanyaları ülke 

bazında duyurur, gerçekleştirdiğimiz projelerin yaygınlık kazanmasını sağlar. 

Okul dışındaki fakülte, şirket ve diğer kişi/kuruluşlara da hitap edecek bilgiler 

verip okulumuzun tanıtımını sağlar. Edinilen bilgi ve tecrübeyi ekonomik ve 

sosyal çevreye katkıda bulunacak şekilde paylaşır. 

17 
Törenler ve Kutlama 

Komisyonu 

     Ulusal bayram, resmi bayramlar, mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri 

ve diğer belirli gün ve haftaların kutlanması için görev dağılımı yapar.  

Velilerin azami derecede katılımını ve coşku ile kutlanmasını sağlar. Milli 

onur gereklerine uygun tören ve kutlama programlarını hazırlar ve 

uygulanacak genel esasları belirler. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 

toplum kuruluşlarının bu konuda yapacakları faaliyet ve hizmetlerde 

koordinasyon ve birliği sağlar. 

18 
Muayene ve Kabul 

Komisyonu 

     Satın alınan eşya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri 

çevirmek üzere gereken işlemleri yapar. 

19 
Satın Alma 

Komisyonu 

     İlköğretim kurumlarının satın alma iş ve işlemleri ile her türlü harcamaları 

yürütür. 

20 
Taşınır Değer Tespit 

Komisyonu 

     Değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili 

diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat 

araştırması sonuçlarından yararlanır. 

21 
Okul Öncesi 

Harcama Komisyonu 

     Ücret tespit komisyonunca belirlenen ve velilerden alınan ücretlerden 

oluşan gelirin harcamasını gösteren tahminî bütçe, eylül ayında hazırlanarak 

okul müdürünce onaylanır. Onaylanan tahminî bütçe en geç yirmi iş günü 

içinde e-Okul sisteminde EK-12’ye işlenir. Velilerden alınan aylık ücret, 

kurum adına bir kamu bankasında hesap açar. Ödemeleri gerçekleştirir. 
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S.NO 
Kurul-Komisyon- 

Ekip Adı 
GÖREVLERİ 

22 

Okul Öncesi 

Muayene ve Kabul 

Komisyonu 

     Satın alınan eşya ve gereci muayene ve kontrol ederek kabul veya geri 

çevirmek üzere gereken işlemleri yapar. 

23 
Okul Öncesi Satın 

Alma Komisyonu 
     Satın alma iş ve işlemleri ile her türlü harcamaları yürütür. 

24 
Fatih Projesi Teslim 

Alma Komisyonu 

     Fatih Projesi kapsamında okulda gerçekleştirilen iş ve işlemleri denetler, 

işler olup olmadığını kontrol eder. 

25 
Taşınır Sayım 

Komisyonu 

     Sayım kurulu öncelikle, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisince ambarda 

bulunduğu veya ambardan çıktığı halde belgesi düzenlenmediği ve kayıtları 

yapılmadığı belirtilen taşınırlara ilişkin işlemlerin yaptırılmasını sağlar. Sayım 

Tutanağının "Kayıtlara Göre Ambardaki Miktar" sütunu, defter kayıtları esas 

alınarak doldurulduktan sonra ambarlardaki taşınırlar fiilen sayılır ve bulunan 

miktarlar Sayım Tutanağının "Ambarda Bulunan Miktar" sütununa kaydedilir. 

Ambar sayım işlemleri tamamlandıktan sonra oda, büro, bölüm, geçit, salon, 

atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar 

Dayanıklı Taşınır Listeleri ve bunların verilme sırasında düzenlenen Zimmet 

Fişleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında gösterilir. 

Kullanım amacıyla kişilere zimmetle verilmiş olan taşınırlar için, sayım 

yapılmaksızın Sayım Tutanağının "Kayıtlara Göre Kişilere Verilen Miktar" 

sütunundaki bilgiler dikkate alınır. Sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar 

arasında fark bulunması halinde miktarlarında farklılık bulunan taşınırların 

sayımı bir kez daha tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar "Fazla" veya 

"Noksan" sütununa kaydedilir. Sayım kurulunca, taşınırların fiili miktarlarının 

kayıtlı miktarlardan eksik oluğunun tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme 

Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi; fazla olduğunun tespit edilmesi 

halinde ise Taşınır İşlem Fişi düzenlettirilerek, defter kayıtlarının sayım 

sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır. Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir 

örneği, muhasebe kayıtlarının yapılması için muhasebe birimine gönderilir. 

Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu 

tarafından Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Cetvel, sayım kurulu 

ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından imzalanır. Bu Cetvel ve eki 

sayım tutanağı ile sayım sonuçlarına göre düzenlenen giriş ve çıkış belgeleri, 

taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yıl sonu hesabını oluşturur. 

26 Okul Aile Birliği 

     Eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve 

uygulamasına destek olur. Okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, 

müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin 

düzenlenmesine katkı sağlar. Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve 

hizmet satın alır, okula yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul eder,kayıtlarını 

tutar, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenler, şartlı bağışları 

amacına uygun olarak kullanır. 

27 
Okul Aile Birliği 

Denetleme Kurulu 

     Okul Aile Birliği yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler, ara raporlarını 

bilgi ve gereği için yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulunun faaliyet 

dönemine ilişkin nihai raporunu ise genel kurula sunar. 
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S.NO 
Kurul-Komisyon- 

Ekip Adı 
GÖREVLERİ 

28 
Stratejik Planlama 

Ekibi 

     TKY projenin uygulama sürecinde: gerekli gördüğü hususlara müdahale 

ederek geliştirilmesini sağlar. Birimin geldiği noktaya ilişkin ara ve sonuç 

raporunu hazırlayarak kalite kuruluna sunar. Birimin değerlendirilmesi 

neticesinde gerekli tedbirlerin alınması için kalite kuruluna önerilerde bulunur. 

Okul ile ilgili tüm verileri analiz eder. Okulun Stratejik Planını hazırlar. Amaç 

ve hedefleri belirler. Rapor ve değerlendirmeleri tüm paydaşlarla paylaşır.  

29 TKY Kalite Kurulu 

     Toplam kalite yönetimi uygulama projesiyle ilgili koordinasyonu sağlar. 

Kalite geliştirme ekibinin yöneticisini seçer. Kalite geliştirme ekibinin çalışma 

esaslarını belirler. Kalite geliştirme ekibinin yapacağı çalışmalara destek verir, 

kaynakları temin eder ve çalışma ortamını hazırlar. Kalite geliştirme ekibinin 

vereceği mevcut durum analizine göre birimin stratejik plânını hazırlar. 

Yapılan geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirir. 

30 
TKY Kalite 

Geliştirme Ekibi 

     Eğitim ve öğretimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmak, okulun fizikî 

ve insan kaynaklarını geliştirmek, öğrenci merkezli eğitim yapmak, eğitimde 

planlı ve sürekli gelişim sağlamak amacıyla çalışır. 

31 
Yangın Söndürme 

Ekibi 

     Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine 

mani olur ve söndürür. Yangın yerinin altındaki, üstündeki ve yanlarındaki 

odalarda gereken tertibatı alır, yangının genişlemesini önlemeye ve 

söndürmeye çalışırlar. 

32 Kurtarma Ekibi 

     Yangın vukuunda can ve mal kurtarır işlerini yürütür. Önce canlıları 

kurtarır. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı, 

olay yerinde bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında 

mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hâle getirir. 

Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin gerek görmesi hâlinde binanın henüz 

yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak 

boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin 

emriyle başlanır. 

33 Koruma Ekibi 

     Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korur, yangın nedeniyle ortaya 

çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önler. Boşaltılan eşya ve evrakı, 

güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına 

alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim eder. 
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S.NO 
Kurul-Komisyon- 

Ekip Adı 
GÖREVLERİ 

34 İlk Yardım Ekibi      Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapar. 

35 
Bina Koruma ve 

Güvenlik Amiri 

     Ekiplerin, yapılarda meydana gelecek yangınlara müdahale etmeleri ve 

kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri 

bulundurur. Yapının büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma 

sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre, mahalli itfaiye teşkilatı ve 

sivil savunma müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi, 

teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler 

bulundurur. Bulundurulacak malzemeler, itfaiye teşkilatında kullanılan 

malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve malzemenin bakımı ve 

korunması, iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin sorumluluğu altında 

görevliler tarafından yapılır. 

36 
Okul Sütü 

Komisyonu 

     Afişleri öğrencilerin görebileceği uygun yerlere asar. Dağıtım öncesinde 

veli izninin de yer aldığı Süt Alerjisi ve/veya Laktoz İntoleransı Varlığı 

Tespiti ve Süt İçimi Veli İzin Formu’nun doldurmasını sağlar ve toplar. Süt 

Alerjisi ve/veya laktoz intoleransı varlığı tespit edilen öğrencilerin bilgileri ve 

veli izin bilgilerinin  

e-Okul sistemine (süt duyarlılığı, süt rahatsızlığı ekranı) işler. Herhangi bir 

öğrencide süt alerjisi ve/veya süt içilmesinden kaynaklanan rahatsızlıkların 

gelişmesi durumunda 112 Acil Yardım Merkezinin aranması veya velisinin 

bilgisi dâhilinde en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesini sağlar. Oluşan 

Şikâyet Formu’ nu doldurur. İçilen sütlerin boş kutularının okulda 

bekletilmeden geri dönüşümünü sağlar. Okul sütü kolilerinin uygun 

ortamlarda muhafaza edilmesini ve depolanması kontrol eder. Yüklenici firma 

tarafından getirilen sütlerin; kutularının kontrol edilmesi, sayılması, tutanakla 

ve sevk irsaliyesi ile teslim alınmasını gerçekleştirir. Her bir parti sütten en az 

3’er adet şahit numune alırı, raf ömrü sonuna kadar gerektiğinde analiz 

edilmek üzere saklar. 

Tablo 16: AYSİO Oluşturulan Komisyonlar Ve Kurullar 
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Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı ve birimlerin görevleri 14.9.2011 tarihli ve 28054 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmektedir. Buna göre 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden ve Okul/Kurumlardan 

oluşmaktadır.  

AYSİO Müdürlüğü görev tanımında yer alan faaliyetleri sürdürürken paylaşımda 

bulunduğu 44 türde dış paydaş belirlemiştir. Hazırlanan anketlerin paydaşlara nasıl 

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

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

önemli olduğu paydaşlara belirtilmiştir. 

İç ve dış paydaş analiz sonuçlarına göre paydaşlarımızın Müdürlüğümüzü nasıl gördüğü 

değerlendirilmiş, yapılan analiz güçlü ve zayıf yönlerimizin belirlenmesinde katkı sağlamıştır. 

 

 

2.6.1.3. AYSİO İNSAN KAYNAKLARI ANALİZİ 

 

Okulumuz Ahmet Yahya Subaşı İlk-Ortaokulu 26’sı kadrolu ve 2’si ücret karşılığı 

olmak üzere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında 28,  3’ü destek sınıfında ve 3’ü İŞ-KUR işçi 

statüsünde olmak üzere toplam 34 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. 
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2.6.1.3.-1. AYSİO İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI 

AYSİO MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU 

Görev Unvanı Asil Vekil Toplam 

Okul Kurum Yöneticisi Asil Vekil Toplam 

Okul Müdürü 1 - 1 

Okul Müdür Yardımcısı 2 - 2 

Toplam 3 - 3 

Eğitim Öğretim Sınıfı Norm Mevcut İhtiyaç Toplam 

Sınıf Öğretmeni 9 9 - 9 

Ana Sınıf Öğretmeni 4 4 - 4 

Türkçe Öğretmeni 1 1 - 1 

Matematik Öğretmeni 1 1 - 1 

Fen ve Teknoloji Öğretmeni 1 1 - 1 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni 1 1 - 1 

Yabancı Dil Öğretmeni (I:Kademe) 1 1 - 1 

Yabancı Dil Öğretmeni (II:Kademe) 1 1 - 1 

Din Kül. Ve Ah. Bil. Öğretmeni 1 1 - 1 

Beden Eğitimi Öğretmeni 1 1 - 1 

Müzik Öğretmeni - - 1 - 

Görsel Sanatlar Öğretmeni 1 1 - 1 

Görsel Tasarım Öğretmeni 1 1 - 1 

BT Rehber Öğretmeni - - 1 - 

Rehberlik Öğretmeni - - 1 - 

Toplam 23 23 3 23 

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ HARİCİ PERSONEL DURUMU 

Personel Görev ve Unvanı Norm Mevcut Durum İhtiyaç Toplam 

Memur 1 1 - 1 

Toplam 1 1 - 1 

DİĞER STATÜLER 

Türü Toplam 

Geçici Personel (İŞ-KUR) 3 

Sürekli İşçi 2 

Ders Karşılığı Ücretli Öğretmen (BT Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi Öğretmeni) 2 

Toplam 7 

Genel Toplam 34 

 Tablo 17: AYSİO İnsan Kaynakları Dağılımı  
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2.6.1.3.-2. AYSİO PERSONELİN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE 

DAĞILIMI 

 

 

Tablo 18: AYSİO Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

 

2.6.1.3.-3. AYSİO  PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI 

 

2014 17 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 + TOPLAM 

Sayı 7 8 10 3 1 29 

Oran 24 28 35 10 3 100 

Tablo 19:AYSİO Personelin Yaş Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Durumu 

Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 

Sayı Oran 

Doktora - - 

Yüksek Lisans (Tezli) 2 7 

Yüksek Lisans (Tezsiz) - - 

Lisans 24 82 

Ön Lisans - - 

Enstitü - - 

Lise 3 11 

İlköğretim - - 

İlkokul - - 

Genel Toplam 29 100 
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Grafik 1: Personel Yaş Aralığı Grafiği 

 

 

 

Grafik 2: Personel Yaş Aralığı Oran Grafiği 
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PERSONEL YAŞ ARALIĞI GRAFİĞİ 

17-30 yaş 31-40 yaş 41-50 yaş 51-60 yaş 61+ yaş

24% 
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3% 

PERSONEL YAŞ ARALIĞI ORAN GRAFİĞİ 

17-30 yaş 31-40 yaş 41-50 yaş 51-60 yaş 61+ yaş
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2.6.1.3.-4. AYSİO  MEVCUT PERSONEL YAPISI 
 

ÖĞRETMENİN KIDEMİ ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ 

SN. ÖĞRETMENİN ADI ve SOYADI Branşı/Unvanı 
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Öğretmen Kadro 

Durumu 
Eğitim Düzeyi HİZMETİÇİ EĞİTİM 

PERFOR
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A
si

l 

Ü
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Ö
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S
a

y
ıs
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1 Ahmet YARDIM Müdür 20 1 X - X - 11 4 10 

2 Ali DEMİRTAŞ Müdür Yardımcısı 35 1 X - X - 1 2 - 

3 Cem EYÜBOĞLU Müdür Yardımcısı 14 2 X - X X 8 19 3 

4 Metin İNCE Sınıf öğretmeni 25 13 X - X - 6 2 3 

5 Hakan Rüştü CEYLAN Sınıf öğretmeni 21 11 X - X - 24 2 6 

6 Adem ERTÜRK Sınıf öğretmeni 22 7 X - X - 4 - - 

7 Özen İMAMOĞLU Sınıf öğretmeni 18 8 X - X - 6 1 - 

8 Ömer ALCAY Sınıf öğretmeni 23 6 X - X - 4 1 1 

9 Tekin AKYÜZ Sınıf öğretmeni 19 11 X - X - 4 - - 

10 Süleyman SELÇUK Sınıf öğretmeni 25 7 X - X - 3 - 3 

11 Barış EYÜBOĞLU Sınıf öğretmeni 16 7 X - X - 6 3 1 

12 Elif BEKTAŞ Sınıf öğretmeni 5 3 X - X X 2 - - 

13 Selen ARİFOĞLU Türkçe Öğretmeni 12 8 X - X - 6 1 1 

14 Özenay BAYRAMÇAVUŞ Fen Ve Teknoloji Öğr. 16 4 X - X - 4 2 1 

15 Seher ÖZDEMİR Matematik Öğretmeni 16 12 X - X - 3 - - 

16 Esra AYAN Sosyal Bilgiler Öğr. 19 6 X - X X 4 - - 

17 Nagihan ASLAN DKAB Öğretmeni 14 1 X - X - 11 4 4 

18 Ayhan PALA Beden Eğitimi Öğr. 20 4 X - X - 4 1 23 

19 Nilüfer AKYILDIZ Görsel Sanatlar Öğr. 16 3 X - X - 8 2 1 

20 Tuğba VAROL Tek.Tasarım Öğr. 8 1 X - X - 3 - 1 

21 Ümran KALKIŞIM İngilizce 1.Kad.Öğr 5 1 X - X - 3 1 - 

22 Meryem AYDIN İngilizce 2.Kad.Öğr. 2 2 X - X - 1 - - 

23 Alev ÇOLAK Ana sınıfı 12 10 X - X - 21 3 4 

24 Havva ŞAHİN Ana sınıfı 5 6 X - X - 12 2 - 

25 Selmahan MARAB Ana sınıfı 5 4 X - X - 11 2 - 

26 Neslihan Selma DEMİR Ana sınıfı 5 4 X - X - 11 2 - 

Tablo 20:AYSİO Mevcut Personel Yapısı 
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   2.6.1.4.FİZİKİ KAYNAKLAR ANALİZİ    

   2.6.1.4.-1. OKULUN YERLEŞİM ALANI 

YERLEŞİM 

TOPLAM ALAN BİNALARIN ALANI BAHÇE ALANI 

3.200 m2 650 m2 2.550 m2 

Ek bina ihtiyacı 
Var 

 

Yok 

 

Kat ilavesi 
Yapılır 

 

Yapılmaz 

  

     

            2.6.1.4.-2. OKULUN FİZİKİ İMKÂNLARI  

FİZİKİ İMKÂNLAR 
SIRA 

NO 
FİZİKİ İMKÂNIN ADI SAYISI AÇIKLAMA  

1 Derslik  18 - 

2 Fen Bilgisi Laboratuvarı 1 - 

3 Bilgi Teknoloji sınıfı (BT Sınıfı) 1 - 

4 Yabancı Dil Dersliği (Laboratuvarı ) - YOK 

5 Müdür odası 1 - 

6 Müdür yardımcısı odası 2 - 

7 Rehberlik servisi 1 - 

8 Öğretmenler odası 1 - 

11 Resim Odası - YOK 

12 Müzik Odası - YOK 

13 Ekipman Odası 1 - 

14 Memur odası 1 - 

15 Hizmetliler odası 1 - 

16 Konferans Salonu (Çok amaçlı salon) 1 - 

17 Kapalı Spor salonu - YOK 

18 Beden Eğitimi (Spor Odası) 1 - 

19 Kütüphane 1 - 

20 Kantin 1 - 

21 Yemekhane - YOK 

22 Pansiyon - YOK 

23 Arşiv 1 - 

24 Revir 1 - 

25 Diğer   

          Tablo 21:AYSİO Yerleşim Alanı ve Fiziki İmkânları 
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Yukarı 

D D D 
D 

D 

D 

D 
D D D D 

D 

D 

Ağaç 

Ağaç 

Ağaç Ağaç Ağaç 
Ağaç Ağaç Ağaç Ağaç 

Ağaç 

Ağaç 

Ağaç 

Ağaç 

Ağaç Ağaç Ağaç Ağaç 

3 - A SINIFI 2 - B SINIFI 2 - A SINIFI 

2 - C SINIFI 1 - A SINIFI 1 - B SINIFI 

 
3-B SINIFI  
 

MÜDÜR - 
YARD.  

 ODASI 

MÜDÜR  
YARD .  
ODASI 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

 

 

 

 

 

 

 

T 

Yukarı 
Y u k a r ı 

AHMET YAHYA SUBAŞI İLKÖĞRETİM OKULU YERLEŞİM PLANI 
GİRİŞ KATI 

OKUL  
BAHÇESİNE VE  
OKUL BİNASI  

ÖNÜNE 

YANGIN 

2.6.1.4.-3. OKUL GİRİŞ KATI YERLEŞİM 

PLANI 

Şekil 6: Okul Giriş Katı Yerleşim Planı 
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Ağaç 

Ağaç Ağaç Ağaç Ağaç 

6 - A SINIFI 7 - A SINIFI 5 - A SINIFI 

8 - A SINIFI 4 - A SINIFI 
BİLİŞİM  

TEKNOLOJİLERİ  
LABORATUVARI 

7-B SINIF  

MÜDÜR  
ODASI 
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T 
T 

T 

Yukarı 
Y u k a r ı 4 - B  

SINIFI 

AHMET YAHYA SUBAŞI İLKÖĞRETİM OKULU YERLEŞİM PLANI 
1 . KAT 

YANGIN 

OKUL  
BAHÇESİNE VE  
OKUL BİNASI  

ÖNÜNE 

2.6.1.4.-4. OKUL 1. KAT YERLEŞİM PLANI 

Şekil 7: Okul 1.Kat Yerleşim Planı 
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FEN VE TEKNOLOJİ  
LABORATUVARI MUTFAK 

ÖĞRETMENLER 
  

ODASI 

DEPO ÇOK AMAÇLI SALON  

KANTİN 

ANA SINIFI 
1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

Yukarı 
Y u k a r ı 

ANA SINIFI 
2 

AHMET YAHYA SUBAŞI İLKÖĞRTİM OKULU YERLEŞİM PLANI 
ALT KAT 

REHBERLİK 
SERVİSİ 
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BAHÇESİNE VE  
OKUL BİNASI  

ÖNÜNE 

YANGIN 

2.6.1.4.-5. OKUL ALT KAT YERLEŞİM PLANI 

Şekil 8: Okul Alt Kat Yerleşim Planı 

 



 

 
81 

 
 

2 4 5 0 0 , 0 0 

Yukarı 

D D D 
D 

D 

D 

D 
D D D D 

D 

D 

Ağaç 

Ağaç 

Ağaç Ağaç Ağaç 
Ağaç Ağaç Ağaç Ağaç 

Ağaç 

Ağaç 

Ağaç 

Ağaç 

Ağaç Ağaç Ağaç Ağaç 

KALORİFER DAİRESİ 
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AHMET YAHYA SUBAŞI İLKÖĞRTİM OKULU YERLEŞİM PLANI 
KALORİFER DAİRESİ 

SPOR  

ODASI 

SOYUNMA  

ODASI 

BİNA ZEMİNİ 
YANGIN 

OKUL  
BAHÇESİNE VE  
OKUL BİNASI  

ÖNÜNE 

2.6.1.4.-6. OKUL KALORİFER KATI 

YERLEŞİM PLANI 

Şekil 9: Okul Kalorifer Katı Yerleşim Planı 
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2.6.2. 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.  

Dünyada, ülkemizde, bölgemizde ve ilimizde kurum olarak müdahale edemediğimiz 

fakat stratejilerimize dayanak oluşturacak, dışsal dinamiklerimizi içeren PEST analizimiz 

öncesinde geniş bir literatür taraması yapılmış, çalışmamız esnasında özellikle üst politika 

belgelerine atıfta bulunulmuştur.  
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2.6.3. ÜST POLİTİKA BELGELERİ  

 

Üst politika belgelerinde Bakanlığımız görev alanına giren konular ayrıntılı olarak 

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

kapsamında taranmış olan politika belgeleri aşağıda verilmiştir. 

- MEB 2010-2014 Stratejik Planı  

- MEB 2015-2019 Stratejik Planı  

- Millî Eğitim Şura Kararları  

- Millî Eğitim Kalite Çerçevesi  

- Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi  

- Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi  

- Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi  

- Ortahisar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 

 

2.6.4. PEST ANALİZİ 

 

POLİTİK EĞİLİMLER 

 

1.Türk kamu yönetiminde; toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem 

veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve etkin bir kamu yapılanması 

benimsenerek 5018 sayılı yasayla Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hayata 

geçirilmiş olması.  

 

2.10.Kalkınma Planı’nda “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” başlığı altında insan için ve 

insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin toplumun farklı 

kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalara yer verilmesi. (FIRSAT) 

 

3.İlimizin içinde bulunduğu geniş kültürel havzanın, eğitimle ilgili fırsatlara 

dönüştürülebilmesi ve potansiyelin daha verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için 

bölgesel ve uluslararası işbirliği hareketliliğin artması beklenmektedir. Böylece çok sayıda 

öğrencinin yurtdışında eğitim görme eğiliminde olduğu günümüzde, Trabzon’un gelişen 

eğitim kurumlarıyla bu alandaki ihtiyaca cevap verebilecek donanıma sahip olması.  
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4.Eğitimde beşeri ve fiziki alanda güçlü reformlar (tüm kademelerde okullaşma 

oranlarında artış sağlanması, derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması, kız çocukların 

okullaştırılması, ücretsiz ders kitabı temini, şartlı eğitim yardımları, taşımalı eğitim gibi 

uygulamalar gerçekleştirilmesi, öğretmenlerin istihdamında ve hizmet içi eğitimlerinde artış 

sağlanması, eğitime ayrılan kamu kaynağının artırılması, FATİH Projesi’nin başlatılması, 12 

yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemine geçilmesi ve müfredatın bu doğrultuda yenilenmesi) 

yapılmasına rağmen, ülkemizin okul öncesi eğitim ve ortaöğretime erişimde ve başarı 

performansını değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 

araştırmasında uluslararası ortalamaların altında kalması.  

 

5.Eğitime erişim başta olmak üzere eğitim sistemimizde kaydedilen iyileşmelere 

rağmen, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı düzeyi 

farklılıklarının azaltılmasına duyulan ihtiyaç önemini korumaktadır. Bu kapsamda öğrenme 

ortamlarının niteliğinin eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde artırılması, öğretmen yetiştirme ve 

geliştirme sisteminin yeterliliklerini esas alan bir şekilde yeniden yapılandırılması, kariyer 

gelişim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması, izleme ve değerlendirme 

faaliyetlerinde etkinlik sağlanması, akademik personelin nicelik ve niteliğinin artırılması, bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun sağlanması, okul öncesi eğitimin 

yaygınlaştırılması ve eğitim ile istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik mekanizmaların 

etkinliğinin artırılması ihtiyacı devam etmektedir. 

 

6.Yükseköğretime olan yoğun talebin karşılanması amacıyla, Dokuzuncu Kalkınma 

Planı dönemi başında 93 olan üniversite sayısı 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla 170’e ulaşarak 

yükseköğretim ülke geneline yaygınlaştırılmış ve kontenjanlar önemli ölçüde artırılmıştır. Bu 

gelişmelerin sonucunda brüt okullaşma oranı örgün eğitimde yüzde 42,9’a, toplamda ise 

yüzde 81,6’ya ulaşmış ve Dokuzuncu Kalkınma Planı hedefleri aşılmıştır. Ancak, 

yükseköğretim sisteminin merkeziyetçi yapısı, hizmet sunumunda çeşitliliğin yeterince 

sağlanamaması ile eğitim ve araştırma kalitesine ilişkin sorunlar yükseköğretim sisteminin 
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rekabet edebilirliğini, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilme kapasitesini ve üretkenliğini 

olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir.  

 

7.Kaliteli, geliştirici ve koruyucu erken dönem çocuk gelişimi programlarının 

yetersizliği ve bu programların okulla sınırlı olması, çocukların gelişim potansiyellerine 

ulaşmalarını sınırlamaktadır.  

 

8.Toplumsal bütünleşme ve dayanışmanın artırılması amacıyla hoşgörü ortamını, 

toplumsal diyalogu ve ortak kültürümüzü güçlendirici politika ve uygulamalara ihtiyaç 

duyulması.  

9.Spor alanında tesisleşme, lisanslı sporcu, antrenör ve kulüp sayılarında önemli 

gelişmeler sağlanması, spor federasyonlarının statüsünün güçlendirilmesi ve hizmet 

sunumunda etkinliği artırmak amacıyla merkez ve bağlı teşkilatların yeniden yapılandırılmış 

olması.                                                     

10.İç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının, stratejik yönetimin etkinliğini 

artıracak bir biçimde hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların varlığı.  

 

11.Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, tütün kullanımı, alkol ve madde 

bağımlılığıyla mücadele ile gıda güvenilirliğinin, koruyucu sağlık hizmetlerinin ve ruh 

sağlığının geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların amacına ulaşmaması.  

 

12.MEB’nin eğitimde yerelleşme ve demokratikleşme çabalarının olması.  

 

13.İmam Hatip Ortaokullarının yaygınlaştırılmasının, okullaşma oranının artması ve 

zorunlu eğitimin benimsenmesine olan katkısı. , 

 

14.İlimizde sadece üstün zekâlı öğrencilerin eğitimine dönük bir kurumun olmaması  

 

15.AB tarafından finansmanı sağlanan projelerin varlığı.  

 

16.Temel Eğitimin Desteklenmesi Projesi (100 milyon Euro), Türkiye’de Mesleki 

Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (858 milyon Euro), Mesleki ve Teknik 
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Eğitim Kurumlarının Modernizasyonu Projesi- çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin 

sanayinin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalar.  

 

17.Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu 

öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine 

dayalı, kalite odaklı dönüşümün sürdürülmesi isteği. 

 

18.Bakanlığın aile eğitimine dönük politikalarının ilimizde okul kurum ve 

kuruluşlardaki olumlu yansımalarının olması.  

19.Yeni üniversitelerin açılması ve mevcut üniversite kontenjanlarının artırılması.  

 

20.MEB’in ortaöğretimde okul türlerinin azaltılması yönündeki çalışmaları. 

 

21.TEOG sınav uygulamasının okul veli işbirliğini, öğretmenler arası rekabeti, ölçme 

değerlendirmedeki objektiflik düzeyini artırması yönleriyle çocuklar ve aileler üzerindeki 

olumlu etkileri. 

 

22.YGS-LYS sınav başarı kaygısının çocuklar ve aileler üzerindeki olumsuz etkileri. 

 

23.Okulöncesi eğitime katılımı arttırmaya yönelik olarak Onuncu Kalkınma Planı 

(2014-2018)   okulöncesi eğitim ve bakım faaliyetleri arasında,(2014-2018), düşük gelir 

düzeyine mensup 36-66 ay arası çocuklar için Mobil Derslik projesi ve 60-66 aylık Çocuklar 

için Yaz Anaokulu uygulamasının yer alması.  

 

24.İlkokul ve ortaokulların birbirinden ayrılması, okulların yeniden yapılandırılması 

çalışmaları.  

 

25.Eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde Taşımalı Eğitim programı. 

 

26.MEB in adrese Dayalı Kayıt Sistemine (2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanunu) geçmiş olması ve eğitimin dışında kalmış çocukların takip edilebilmelerine ve 

okullaşmaya olan katkısı.  
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27.İlk ve orta öğrenime katılım oranlarının arttırılması ve ailelerin eğitim bilincinin 

yükseltilmesi ve işgücü piyasasıyla bağların arttırılması dezavantajlı ve özel ihtiyaç sahibi 

öğrencilerle ilgili MEB in Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılması Projesinin 

varlığı. 

 

28.MEB in Hayat Boyu Öğrenme Stratejinin eğitime olan katkıları. 

 

EKOLOJİK EĞİLİMLER 

 

 

1.“Yeşil büyüme” kavramının önem kazandığı günümüzde temel hak ve özgürlükler 

zemininde adil, güvenli ve huzurlu bir okul ortamına duyulan ihtiyacın artması.  

 

2.Ülkemizde ve özellikle şehrimizde aşırı ve niteliksiz büyüme, barınma, trafik, 

güvenlik, altyapı, sosyal uyum ve çevre sorunları önemini korumaktadır. İlimizin, bu tür 

riskleri yöneterek, uygun müdahalelerle yaşanabilir, çocukların ve gençlerin fiziksel ve ruhsal 

gelişimine destek verecek projelere duyulan ihtiyaç.  

 

3.TEMA Vakfının çevre eğitimi ile ilgili çalışmalarının varlığı.  

 

4.K.T.Ü, TÜBİTAK işbirliği ile öğretmenlere yönelik Doğa Eğitimi Projelerinin 

hazırlanması. 

 

5.İlimizde kentsel dönüşüm ve iç göç nedeniyle yeni okullara ihtiyaç duyulurken; aynı 

zamanda bazı okulların öğrencisiz kalması, buna karşılık bazı okullara olan talebin artması.  

 

EKONOMİK EĞİLİMLER 

 

 

1.İlimiz kırsal alanında ikamet eden velilerimizin gelirlerinin tarımsal üretime 

dayanması ve gelir durumunun mevsimsel dalgalanmalardan etkilenmesi.   

 

2.Hayırsever iş adamlarının varlığı.  

 

3.Eğitime % 100 Destek kampanyasının okul ve kurumlara olumlu etkisi.  
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4.İŞ-KUR’ un okul ve kurumların yardımcı personel ihtiyacına yönelik çalışmaları.  

 

5.AB Projelerinin okullara ekonomik desteği.  

 

6.Bakanlığın, temel eğitimde okul aile birliklerine dönük bütçe desteği sunmaması.  

 

7.GSMH’ dan eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olması. 

 

ETİK EĞİLİMLER 

 

 

1.Asıl amacı toplumu aydınlatmak olan kitle iletişim araçlarının yanlış kullanımı ve 

denetlenmemesi sonucunda çocuklarda şiddet, madde bağımlılığı gibi istenmeyen durumların 

yaygınlaşması. 

 

2.Geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş sebebiyle kültürel aktarımın 

istenilen düzeyde olmaması 

 

3.Çocuk ve gençlerin sanal ortamda daha fazla zaman geçirmeleri ve bunu hayat tarzı 

haline getirmelerinden dolayı sosyal medyada yaşanan olumsuzluklar, aile denetiminin 

eksikliği ve toplumsal değerlerde yaşanan yozlaşma.  

 

SOSYAL EĞİLİMLER 

 

 

1.İlimizdeki eşitsizliklere dayalı iç göçlerin artışına bağlı olarak yaşanan demografik 

yapıdaki değişimin, eğitim üzerindeki etkilerinin artarak devam etmesi. 

 

2.İlimizde halkın; sınav odaklı akademik başarıyı artırıcı faaliyetlere, davranış 

merkezli eğitim faaliyetlerine oranla daha çok önem vermesi. 

 

3.Sosyal medya, televizyon dizileri etkisiyle hızlı değişen sosyal yaşam algısı ile bu 

durumun veli ve öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri. 
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4.Küçük yerleşim merkezlerinde, kırsal alanda ailelerin genişledikçe kopmamaları 

geniş bir soy yapısı oluşturmaları bireyler üzerinde baskı unsuru olurken aynı zamanda sosyal 

hayat içerisinde kültürel değerlerimizin erken yıpranmasını önlemektedir.  

Fakat büyük yerleşim alanlarında yaşıyor olmak ve akraba gruplarından kopmak 

bireyler üzerindeki kontrol mekanizmasını zayıflatmaktadır. 

5.İnsanların değişen sosyal yapı ile birlikte geleneklerinden uzaklaşması ve artan 

yoksulluk, işsizlik gibi sorunlar, kişisel rekabetin artmasına, sosyal dayanışmanın 

zayıflamasına yol açmaktadır. Güven duygusunun önemli oranda azalması da bu olgunun 

sonuçlarından biridir. Bu nedenlerden dolayı öğrenci davranışlarında da olumsuz tutumlar 

sergilenmektedir. 

 

TEKNOLOJİK EĞİLİMLER 

 

 

1.Dünyada ve ülkemizde, bilginin öneminin ve değerinin giderek artması, yenilikçilik 

ve farklılık yaratmanın en önemli rekabet unsurlarından biri haline gelmesiyle birlikte, bilim 

ve teknoloji alanındaki gelişmeler ile bilgiye dayalı üretimin, büyümenin temel belirleyici 

gücü olması. 

 

2.Yeni teknolojilerin yaygınlaşması, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların aynı anda 

yeni bilgilere hızlı ve kolay erişimlerini sağlamaktadır. Bu durum, ilimiz eğitim faaliyetlerinin 

de yerleşik norm ve yaklaşımlarını değiştirmeyi zorunlu kılmaktadır. 

 

3.Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve yoğunlaşan kültürler arası etkileşimin, 

önümüzdeki dönemde eğitim faaliyetlerindeki çok boyutlu zenginleşmeyi artırması; Bununla 

birlikte; bireylerin etkileşime, değişime uyum sağlama becerilerinin geliştirilmesi, yeni bilgi 

ve teknolojilerin sadece kullanıcısı değil, araştırıcısı ve üreticisi olması. 
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2.6.5. AYSİO TEMALARA GÖRE GZFT ANALİZİ 
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GÜÇLÜ YÖNLER 

1. Personel eksikliğinin olmaması, kısa aralıklarla değişmemesi ve kalıcı olması. 

2. Veli, okul, öğrenci işbirliğinin güçlü olması. 

3. Öğrencileriyle ilgilenen bir veli profiline sahip olması, öğrenci ve velilerin öğretmenlere 

güvenmesi 

4. Okulumuzun eğitime uygun bir okul binasına, geniş ve sportif faaliyetlere uygun bir okul 

bahçesine sahip olması. 

5. Öğrenci ve personel sayısının az olması sayesinde öğrencilerle ilgilenme, onları tanıma ve 

akademik başarı oranının yüksek olması. 

6. Bulunduğu çevrede sportif, kültürel, sanatsal ve akademik yönden başarılı bir okul olması 

7. Okulumuzda okul öncesi eğitiminin isim yapmış olması, tercih edilmesi ve biriminin ayrı 

olması. 

8. Sınavla öğrenci alan liselere yerleşme oranının yüksek olması 

ZAYIF YÖNLER 

1. Sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirebilecek bir konferans salonunun 

spor salonunun ve branş sınıflarının olmamasından dolayı sosyal, sanatsal,  kültürel ve 

sportif faaliyetlerin istenilen düzeyde ve çeşitlilikte olmaması 

2. Okul girişinin engelli bireylere uygun olmaması 

3. Güvenlik önlemlerinin zayıf olması 

FIRSATLAR 

1. Personel eksikliğinin olmaması ve kısa aralıklarla değişmemesinden dolayı okul kültürünün 

gelişmesi sayesinde velilerle ilişkilerin güçlenmesi.  

2. Okulumuzun sağlık kuruluşlarına ve şehir merkezine yakın olması. 

3. Şehir gürültüsünden uzak ve ulaşım açısından uygun bir yerleşim bölgesinde olması. 

4. Çevrenin güvenli olması ve kötü örnek teşkil edecek bireylerin bulunmaması. 

TEHDİTLER 

1. İlimizde kentsel dönüşüm ve iç göç nedeniyle demografik yapıda ortaya çıkan değişimden 

dolayı okulumuzun ilkokul kısmından mezun olan öğrencilerin başka ortaokullara nakil 

olması. 

2. Başka ortaokul ve farklı ortaokul tiplerine nakil olan başarılı öğrencilerden dolayı akademik 

başarının istenilen düzeyde olmaması.  
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GÜÇLÜ YÖNLER 

1. Genç, dinamik, problemsiz, uyumlu, mevzuata hâkim, deneyimli ve özverili bir eğitim kadrosuna 

sahip olması. 

2. Kurumumuzun başarılı, alanlarında kendini kanıtlamış öğretmenlerin görev yapmak için tercih ettiği 

bir okul olması. 

3. Kurumumuzun diğer kurum, kuruluş ve STK’lar ile sürdürülebilir ve verimli işbirliklerinin olması. 

4. Demokratik tavır sergileyen yönetim anlayışına sahip, öğretmenlerle ilgilenen, motivasyonu arttıran 

bir idareye sahip olması 

5. Bulunduğu çevrede sportif, kültürel, sanatsal ve akademik yönden başarılı bir okul olması. 

ZAYIF YÖNLER 

      1.   Bir üst öğrenime geçişte uygulanan merkezi sistem sınavlarında başarının istenen düzeyde olmaması. 

       2.    Merkezi sistem sınavları ile okullarda yapılan sınavların ölçme ve değerlendirme sonuçları arasındaki 

uyumun yeterli düzeyde olmaması. 

       3.   Kurum çalışanlarının bir kısmının bilişim teknolojilerinin etkin kullanamaması. 

       4.   Bazı personel arasında iletişim ve koordinasyon eksikliğinin olması. 

       5.  Öğretmenler tarafından hazırlanan her türlü örnek uygulamalar için etkin bir arşivleme sisteminin 

yerleşmemiş olması. 

      6.  Sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirebilecek bir konferans salonunun spor 

salonunun ve branş sınıflarının olmamasından dolayı sosyal, sanatsal,  kültürel ve sportif faaliyetlerin istenilen 

düzeyde ve çeşitlilikte olmaması 

FIRSATLAR 

1. Norm kadro uygulamaları sayesinde personel eksikliğinin olmaması, kısa aralıklarla değişmemesi ve 

kalıcı olmasından dolayı okul kültürünün gelişmesi. 

2. Okul veli işbirliğinin artması, çocuklar ve ailelerin sınav psikolojisinin olumsuz etkilerinden 

kurtulabilmesi, öğretmenler arasında sinerji oluşması ve ölçme değerlendirmede objektifliğin tam olarak 

sağlanması amacıyla, TEOG (MOS) sınav uygulamasına geçilmesi. 

3. İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, AFAD gibi kurumlar 

ile sürdürülebilir, verimli işbirliklerimizin olması. 

4. MEB tarafından hazırlanan öğretmen ders kılavuz kitaplarının,  EBA ve Vitamin gibi internet 

sitelerin olması. 

5. Kurum personelinin ihtiyaçlara cevap verecek ve kişisel gelişimi, verimliliği arttıracak mahalli 

hizmet içi eğitim faaliyetlerin düzenleniyor olması 

6. İlimizde mezunlarımızın gidebilecekleri Fen Liseleri, Anadolu Öğretmen/ Teknik/Meslek/ Sağlık/ 

Turizm ve Otelcilik Liseleri, Anadolu Liseleri, Spor/Kız/ Ticaret Meslek Liseleri, Sosyal Bilimler Lisesi gibi 

liselerin bulunması. 

7. İlimizde kapalı spor salonları, yüzme havuzları, tenis kortları vb spor komplekslerin bulunması,  

8. İlimizde tiyatro, kültür merkezleri, sinemalar vb. kültür merkezlerin olması 

TEHDİTLER 

1. Çevrede yapılaşmanın fazla olması nedeniyle öğrenci sayısının giderek artması ve okulun fiziki 

yapısının yeterli olamaması, okula yeni gelen öğrencilerin uyum güçlüğü yaşaması 

2. Sevgi Evlerinden gelen öğrencilerin problemli olması, davranış bozuklu göstermesi, diğer 

öğrencilerle uyum güçlüğü çekmesi 

3. Öğretim programlarının ve uygulamalarının sık olarak değişime uğraması. 

4. Kişisel gelişimi özendirici performans değerlendirme sisteminin olmaması. 

5. YGS-LYS sınav kaygısının ve üst düzey akademik başarı beklentisinin, çocuklar ve aileler üzerinde 

olumsuz etkiye neden olması 

6. Öğrencilerin internet ortamında fazla zaman geçirmeleri nedeniyle akademik başarının olumsuz 

etkilenmesi, sosyal hayatlarının zayıflaması ve okuma kültürünün yeterince yerleşememesi. 

7. Öğrenci ders kitapları ve çalışma kitaplarında alıştırmaların az sayıda ve doldurulması gereken 

alanların yetersiz olması. 

8. MEB İnternet sitesinden eğitim öğretime faydalı sitelere girişin engellenmesi. 

9. Norm kadro uygulamaları nedeniyle okulumuzda Rehberlik Öğretmen, Müzik Öğretmeni, BT 

Öğretmeni kadrolarının bulunmaması. 

10. Eğitimde formatörlük ve uzmanlıklara önem verilmemesi, uygulanmaması. 
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GÜÇLÜ YÖNLER 

1. Sınıfların teknolojik eğitim araçları ile donatılmış olması ve ders araç gereç yönünden sıkıntı 

yaşanmaması. 

2. Süreçler yönetimine geçilmesi ve süreç bazlı yönetimin benimsenmesi. 

3. İletişim ve yazışmalarda teknolojik donanımın etkin kullanılmasından dolayı, her türlü bilgi, 

etkinlik, proje, mevzuat vb. alanlarla ilgili bilgilendirmelerin hızlı bir şekilde elde edilmesi 

ZAYIF YÖNLER 

1. Kurum içi motivasyon artırıcı etkili performans ve başarı kriterlerinin bulunmaması. 

2. Personelin bir kısmında olumlu bir kurum kültürünün yerleşmemiş olması ve “biz” duygusunun 

yeterince gelişmemesinden kaynaklanan iş kaybının olması. 

3. Kurum personelinden bir kısmının gelişime (teknolojik, mesleki yeterlilik) kolay uyum 

sağlayamaması, yenilikleri ve gelişmeleri takip etmemesi. 

FIRSATLAR 

1. Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS ve e-okul sisteminin okul iş ve işlemlerini kolaylaştırıyor 

olması. 

2. İŞ-KUR’un okul ve kurumların yardımcı personel ihtiyacına yönelik çalışmalarının olması 

3. İl AR-GE birimin ve İlçe AR-GE Bölümü ile etkin ve verimli işbirliğinin olması. 

4. Okul ve kurumlara hizmet veren RAM, Bilim ve Sanat Merkezi, Halk Eğitim Merkezleri vb. 

kurumların varlığı ve etkin çalışıyor olması 

5. Okulumuzu yaptıran ve katkıda bulunmaya istekli hayırsever iş adamlarının olması. 

6.  Kurum personelinin ihtiyaçlara cevap verecek ve kişisel gelişimi, verimliliği arttıracak mahalli 

hizmet içi eğitim faaliyetlerin düzenleniyor olması 

TEHDİTLER 

1. Çevrede yapılaşmanın fazla olması nedeniyle öğrenci sayısının giderek artması ve okulun fiziki 

yapının yeterli olamaması 

2. Sınıf kapılarının ve pencerelerinin içeriye doğru açılması 

3. Sportif faaliyetler için kapalı spor salonunun olmaması 

4. Derslik sayısının yetersiz olmasından dolayı resim, müzik, branş sınıfları vb. ilave birimlerin 

açılamaması 

5. Mahalli Hizmetiçi Eğitime katılımı özendirici bir sistemin olmaması. 

6. Kişisel gelişimi özendirici bir performans değerlendirme sisteminin olmaması. 

7. Bakanlığın, okullara bütçe desteği sunmaması ve okul finansal kaynaklarının yetersiz olması. 

Tablo 22: AYSİO Temalara Göre GZFT Analizi 
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AYSİO Müdürlüğü’nün 2014-2019 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında iç ve dış 

paydaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonrasında elde ettiğimiz GZFT verilerine göre 

kurumumuzun güçlü, zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerimizi belirledik. Böylece 

kurumumuzun, stratejik planı için hayati önem taşıyan stratejiler için ön hazırlığımız 

tamamlanmış oldu. Analiz sonrası ortaya çıkan genel kanı: Atıfta bulunulan üst politika 

belgelerinde yer alan hedeflere ulaşmak için fiziki ve beşeri altyapının geliştirilmesi ile ilgili 

güçlü, uygulanabilir, hitap ettiğimiz kitlenin tamamının verimliliğini artıracak çalışmalara 

ihtiyaç vardır. 

 

AYSİO 2010-2014 Stratejik Planı GZFT analiziyle karşılaştırıldığında kurumun iç 

dinamiklerinden kaynaklanan Güçlü ve Zayıf Yönlerinde önemli bir değişiklik olmadığı buna 

karşılık Fırsat ve Tehdit bölümlerinde PEST analizimizin de etkisiyle önemli değişikliklerin 

gözlendiğidir. Bu değişiklikler genel olarak: Dezavantajlı grupların okula erişiminin 

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

ruhsal açıdan sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve toplumsal refahın sağlanmasına hizmet 

edilmesidir. 
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2.6.6. AYSİO GELİŞİM VE SORUN ALANLARI 

 

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

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

gruplandırılarak plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. 

1- Eğitim ve Öğretime Erişim 

-Okul öncesi eğitimde okullaşma 

-İlköğretimde okullaşma 

-İlköğretimde devamsızlık  

-Zorunlu eğitimden erken ayrılma 

-Temel eğitimden ortaöğretime geçiş 

-Okul türlerinin tanıtımı 

-Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kendilerine uygun eğitime erişimi 

-Özel öğretimin payı 

-Özel öğretim okullarının doluluk oranı 

-Hayat boyu öğrenmeye katılım 

-Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı 

 

2- Eğitim ve Öğretimde Kalite 

-Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler 

-Okuma kültürü 

-Okul sağlığı ve hijyen 

-Zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar 

-Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler 

-Öğretmen yeterlilikleri  

-Program geliştirme sürecinde katılımcılık 

-Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı 

-Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları 

-Temel dersler önceliğinde ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci başarı durumu 

-Sınav kaygısı 

-Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri 

-Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim öğretim hizmetleri  

-Hayat boyu rehberlik hizmeti 

-Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan kursların çeşitliliği ve niteliği  

-Önceki öğrenmelerin belgelendirilmesi 

-Akreditasyon  

-Yabancı dil yeterliliği 

-Uluslararası hareketlilik programlarına katılım 
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3- Kurumsal Kapasite 

-İnsan kaynaklarının mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi 

-İnsan kaynakları planlaması ve istihdamı 

-Çalışma ortamlarının iş motivasyonunu sağlayacak biçimde düzenlenmesi 

-Çalışanların ödüllendirilmesi 

-Hizmet içi eğitim kalitesi 

-Uzaktan eğitim uygulamaları 

-Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersizliği  

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

-Eğitim, çalışma, sosyal hizmet ortamlarının kalitesinin artırılması 

-İkili eğitim yapılması ve derslik yetersizliği 

-Donatım eksiklerinin giderilmesi 

-Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu  

-Özel eğitim okullarının yetersizliği (Hafif, orta, ağır düzeyde öğrenme güçlüğü alanlarında 

özellikle ortaöğretim düzeyinde) 

-Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 

-Alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi 

-Uluslararası fonların etkin kullanımı 

-Okul-Aile Birlikleri 

-Kurumsal aidiyet duygusu 

-Stratejik planların uygulanabilirliği 

-Basın ve yayın faaliyetleri  

-Mevcut arşivlerin tasnif edilerek kullanılır hale getirilmesi 

-İstatistik ve bilgi temini 

-Bilgiye erişim imkânlarının ve hızının artırılması 

-Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi 

-Mobil uygulamaların yaygınlaştırılması 

-Elektronik içeriğin geliştirilmesi ve kontrolü 

-Uluslararası işbirliği ve etkinliğin artırılması 

-İş güvenliği ve sivil savunma 

-Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği  

-Kamu Hizmet Standartlarının yeniden düzenlenmesi  

-Bürokrasinin azaltılması 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 23: AYSİO Gelişim Ve Sorun Alanları 
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   2.6.7. GENEL PLAN MİMARİSİ 

 

1. Eğitim ve Öğretime Erişim 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

   1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama 

   1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 

   1.1.3. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

   11.4. Özel eğitime erişim ve tamamlama 

 

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 

    2.1.2.1. Hizmetiçi eğitim 

    2.1.2.2. Motivasyon 

    2.1.2.3. Verimlilik 

   2.1.3. Öğretim programları ve materyalleri 

   2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 

   2.1.5. Program ve türler arası geçişler 

   2.1.6. Rehberlik 

   2.1.7. Ölçme ve değerlendirme 

2.2. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

    2.3.1. Yabancı dil yeterliliği 

   2.3.2. Uluslararası hareketlilik 

 

3.Kurumsal Kapasite 

3.1. Beşeri Alt Yapı  

   3.1.1. İnsan kaynakları planlaması 

   3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi 
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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. Eğitim tesisleri ve alt yapı 

   3.2.4. Donatım  

 

3.3. Yönetim ve Organizasyon 

   3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması 

3.3.1.2. İş analizleri ve iş tanımları 

   3.3.2. İzleme ve değerlendirme 

   3.3.3. Avrupa Birliğine uyum ve uluslararasılaşma 

   3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim  

3.3.4.1. Çoğulculuk  

3.3.4.2. Katılımcılık  

3.3.4.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

   3.3.5. Kurumsal iletişim 

 

3.4. Bilgi Yönetimi 

   3.4.1. Bakanlık hizmetlerinin e-devlet, MEBBİS, e-okul vb. kanallar 

aracılığıyla sunumu 

   3.4.3. Veri toplama ve analiz 

   3.4.4. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 
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3.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER ve İLKELERİMİZ  

 

 3.1.1. MİSYONUMUZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.2.VİZYONUMUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri 

doğrultusunda,  Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olarak 

yetiştirdiğimiz gençleri; gelişime açık, öğrenmeyi öğrenmiş, 

öğrendiklerini günlük yaşamla ilişkilendiren ve öğrendikçe gelişen, 

iletişim becerileri gelişmiş, sorun çözme becerisine sahip, üretken, 

yaratıcı, özgüvenli, girişimci, etik değerleri özümsemiş, ulusal ve 

küresel değerlere sahip, sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler 

yetiştirmektir. 

 

 

İçinde yaşadığı topluma karşı sorumluluklarını yerine getiren, 

hayat boyu öğrenme ilkesini benimseyen öğrenciler yetiştirerek 

 akademik ve sosyal yönden en iyi şekilde yetiştirdiğimizi “meşalelerle 

sadece Trabzon’umuzun değil; ülkemizin geleceğini aydınlatabilecek, 

topluma model olabilecek, bir eğitim kurumu olmaktır. 
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3.1.3. KURUMSAL DEĞERLERİMİZ 

 

* Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz. 

* Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.  

* Çalışanları tanır, yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini 

destekleriz.   

* Performansımızın değeri katılımcılığımızla ölçülür.  

* Her işimiz önemlidir, ihmal edilemez.  

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

* İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız.  

* Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz.  

* İnisiyatif kullanmaktan çekinmeyiz.   

*Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte 

bütüncül yaklaşırız.   

* Yenilikçiyiz. Öğrenmeyi yenilikçilik için fırsat sayar, değişimin önemine inanırız. 

* Her durumu kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat sayar,  eleştiri ve uyarıları 

kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak değerlendiririz.  

* Zamanın değerine inanırız.  

* Çevreye karşı duyarlıyız. 

* Teknolojik gelişmeleri izler, kullanılmasına önem veririz.  

* Geleceği bu günde yaşarız.  

* Sabırlıyız. Dinlemesini biliriz.  

* Değerler hayatın temelinde yatan evrensel ilke ve süreçlerle ahenk içinde olmalıdır 
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3.1.4. KURUMSAL İLKELERİMİZ  
 

* Bütün öğrenciler farklı öğrenme teknikleriyle de olsa öğrenebilir. Öğrencilerin başarıları için 

veli, öğretmen, öğrenci arasında mutlaka sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma olmalıdır.  

* Okulumuzda demokratik liderlik fark edilir bir davranış biçimi olmalıdır. 

* Örnek olmak için değişime kendimizden başlarız  

*Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi ilk önceliktir. 

* Öğrenciler bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır ve amaçlarımıza temel oluşturur. 

* Biz öğrencilerimizi ve velilerimizi toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak 

şekilde geliştirmek için yüreklendiririz. 

* Biz hepimiz öğrencilerimizin başarısını arttırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır ve 

verimli bir şekilde çalışırız.    

* Biz birbirimize ve kendimize güveniriz. Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar onları 

koruyup gözetiriz.  

* Farklılıklarımızın bilincindeyiz ve bunların birer zenginlik kaynağı olduğuna inanıyoruz. 

Birbirimizi anlıyor, farklılıkları ve görüş ayrılıklarını bir zenginlik olarak kabul ederiz.  

* Biz bütün öğrencilerimizin evrensel, kültürel ve ailevi değerlerin bilincine varıp insanlık 

değerlerine de sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunuruz. 

* Biz öğrencilerimizin bilimsel, akılcı ve mantıklı düşünebilen bireyler olarak yetişmeleri için 

çalışırız. 

* Biz, sürekli olarak yeni öğrenme biçimlerine kendimizi adapte edecek beceriler geliştiririz. 

Aynı zamanda değişim ihtiyacı ile geçmiş değerlerimiz arsındaki dengeyi de koruruz. 

Farkındayız ki... 

Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz. 
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3.2. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

 

STRATEJİK AMAÇ-1 

Demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların ortaya çıkardığı 

dezavantajlardan etkilenmeksizin, AYSİO her bireyin eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ışığında 

hakkı olan eğitime eşit ve adil olarak ulaşabilmesini ve bu eğitimi tamamlayabilmesini 

sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 1.1. 

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

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

Stratejik Hedef 1.2: Plan dönemi sonuna kadar ilimizde bulunan her bireyin eğitim 

ve öğretimin her türünde ve kademesinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkleri oranlarını 

azaltmak. 

 

STRATEJİK AMAÇ-2 

Her eğitim ve öğretim kademesinde, özverili ve deneyimli personelle; Ruhsal ve 

fiziksel gelişim süreçleri dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası ölçütlerde düzenlenen sportif, 

sanatsal ve kültürel aktiviteler eşliğinde; akademik bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ilgi 

ve yeteneğine göre beceri, tutum ve davranış geliştirebilen, dil becerileri yüksek, iletişime ve 

öğrenmeye açık, özgüven sahibi, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı bireylerin yetişmesini 

sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 2.1: Öğrencilerin akademik başarı ve öğrenme kazanımları dikkate 

alınarak, ilimizde bulunan okul türleri arasındaki başarı düzeyi farklılıklarını azaltmak ve 

eğitim kalitesini yükseltmek. 

 

Stratejik Hedef 2.2:Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ile önceki öğrenmelerin 

tanınmasını sağlayarak, bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası alanda öğrenci ve 

öğretmen hareketliliğini artırmak. 
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STRATEJİK AMAÇ-3:  

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

dâhilinde yapılacak etkin insan kaynağı planlaması ve enformasyon teknolojileri desteğiyle 

beşeri, fiziki ve mali yapıyı en verimli şekilde kullanarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. 

 

Stratejik Hedef 3.1: İşlevsel bir insan kaynakları planlamasında, kurumumuzda görev 

yapan yönetici ve her kademede görev yapan personelin iş tanımları dâhilinde mesleki 

yeterliliğini artırmak 

 

Stratejik Hedef 3.2: Plan dönemi sonuna kadar kurumumuzun mali imkânları 

dâhilinde, finansal kaynakların etkin dağıtımını yaparak tüm eğitim kurumlarının alt yapı ve 

donatım ihtiyacını karşılamak. 

 

Stratejik Hedef 3.3: Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, 

bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve 

organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

 

Stratejik Hedef 3.4: Verilerin elektronik ortamda toplanması, analizi, güvenli bir 

şekilde iletimi ve arşivlenmesini sağlamak amacıyla enformasyon teknolojilerinin kullanımını 

artırmak. 
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3.3. TEMA, AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 

 

3.3.1. TEMA 1- EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

 

EĞİTİME VE ÖĞRETİME ERİŞİM: Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, 

sosyal, kültürel ve demografik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil 

şartlar altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesidir. 

 

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

ortaya çıkardığı dezavantajlardan etkilenmeksizin, okulumuzdaki her bireyin eğitimde fırsat 

eşitliği ilkesi ışığında hakkı olan eğitime eşit ve adil olarak ulaşabilmesini ve bu eğitimi 

tamamlayabilmesini sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 1.1: Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar öncelikli olmak 

üzere, okulumuzda bulunan her bireyin eğitim ve öğretimin her türünde ve kademesinde 

katılım oranlarını artırmak. 

 

HEDEFİN MEVCUT DURUMU 

Bireylerin eğitim ve öğretime katılması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın 

sürdürülebilmesinde en önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle ilimizde, eğitim alanında adil 

ve sürdürülebilir bir ilerlemenin kaydedilebilmesi için; tüm bireylerin hazır bulunuşluk 

düzeyleri ile ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, eğitim öğretimin her aşamasına katılımını ve 

eğitim sisteminin içinde kalmalarını sağlamak hedeflenmektedir. 

İnsan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde; kız çocukları ve dezavantajlı gruplar 

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

yeteneklerinin keşfedilip harekete geçirilmesi, kendi yaşantıları ve toplumsal refaha katkı 

sağlamaları amacıyla, örgün öğretim ve yaygın eğitimi tamamlama oranlarının artırılması, 

devamsızlığın, okul terklerinin ve sınıf tekrarlarının azaltılması hedeflenmektedir. 
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Ayrıca, ‘Eğitim ve Öğretime Erişim’ teması çerçevesinde, örgün öğretimin her 

kademesinde okullaşma oranlarının ve hayat boyu öğrenmeye katılımın artması, özellikle kız 

öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim 

olanaklarının ve özel öğretim kurumlarının payının artırılması ve hayat boyu öğrenme 

kavramının toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması da hedeflenmektedir. 

 

Eğitim ve Öğretime Erişim 

Stratejik Amaç-1 

Stratejik Hedef 1.1. 

Stratejiler 
Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 
Yasal Dayanak Tahmini Maliyet 

1-Diğer kurum-kuruluş, 

hayırseverler ve STK’ların 

işbirliği ile eğitime erişimi 

sağlayacak projeler 

artırılacaktır. 

İlçe MEM 

Strateji 

Geliştirme 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 

-Ortaöğretim Şubesi 

-Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

-Din Öğretimi Şubesi 

-İnşaat ve Emlak Şubesi 

MEB İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği,  

Madde, 9/4  

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

2-Mesleki ve Teknik 

Eğitimi özendirici ve tanıtıcı 

çalışmalar yapılacaktır. 

İlçe MEM 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 

-Strateji Geliştirme 

Şubesi 

-Özel Öğretim Şubesi 

MEB İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği,  

Madde, 12/a-b-c 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

3-Üstün zekâlı öğrencilerin 

tespit edilmesi ve 

yeteneklerinin 

geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

İlçe MEM  

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Şubesi 

-Strateji Geliştirme 

Şubesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MEB İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği,  

Madde, 14/i-j-k 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

4-Örgün eğitimin dışında 

kalan bireylerin eğitime 

erişim imkânlarından 

faydalanması için öğrenme 

fırsat ve imkânlarını 

destekleyici çalışmalar 

yapılacaktır. 

İlçe MEM 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

Şubesi 

-Hizmetiçi Eğitim Şubesi 

MEB İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği,  

Madde, 15/a-b-c-ç 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

Tablo 24-a: Stratejiler 1.1. 
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Eğitim ve Öğretime Erişim 

Stratejik Amaç-1 

Stratejik Hedef 1.1. 

Stratejiler 
Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 
Yasal Dayanak Tahmini Maliyet 

5-Okul yöneticileri ile 

müftülük, muhtarlar, okul 

aile birliği başkanlarının 

işbirliğiyle okulöncesi 

eğitim öncelikli olmak 

üzere, erişimin 

sağlanmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

İlçe MEM 

Temel Eğitim 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 

-Özel Öğretim Şubesi 

MEB İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği, 

Madde, 7/c 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

6-Yatılılık ve bursluluk 

imkânlarının tanıtılmasına 

yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

İlçe MEM Orta 

Öğretim Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 

-Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi  

-Din Öğretimi Şubesi 

-Özel Öğretim Şubesi 

-Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

MEB İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

Yönetmeliği 

Madde 9/c-4 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

7-Barınmaya ihtiyaç 

duyacak öğrencilerin 

sayıları ve uygun yurtların 

kapasiteleri belirlenerek 

öğrencilerin barınma 

ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

İlçe MEM Özel 

Öğretim 

Kurumları 

Hizmetleri 

Şubesi 

-Ortaöğretim Şubesi 

-Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

-Din Öğretimi Şubesi 

MEB İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği, 

Madde 9/b-3 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

8-Bireylerin istihdamını 

artırmaya yönelik olarak, 

sektör ve ilgili taraflarla iş 

birliği yaparak,  hayat boyu 

eğitim anlayışı çerçevesinde 

mesleki kursların çeşitliliği 

ve katılımcı sayısı 

artırılacaktır. 

İlçe MEM 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

Şubesi 

-Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

-Din Öğretimi Şubesi 

  

MEB İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği, 

Madde, 15/a-c 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

Tablo 24-b: Stratejiler 1.1. 
 

Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Plan 

Dönemi 

Sonu 
Eğitim ve Öğretime Erişim 

Hedef 1.1. 

2012-

2013 

2013-

2014 

1 

Okul öncesi eğitimde 

okullaşma oranı  

Net 3-5 yaş   - - - 

Net 4-5 yaş  - 12 - 

Net 5 yaş ve üzeri  53 55 90 

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı (%): Ortalama 67 78 96 

2 

İlköğretimde okullaşma oranı 

(Okulumuz öğrencilerinin 

başka kurumlara nakil 

gitmesi durumun göre) 

İlkokulda net okullaşma oranı (%) 64 35 70 

Genel ortaokulda net okullaşma oranı(%) 57 43 73 

3 

Ortaöğretimde okullaşma 

oranı  

Genel Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı 

(%) 
81 83 90 

Mesleki ve Teknik öğretimde Net Okullaşma 

Oranı (%) 
19 17 10 

Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı (%): Toplam 100 100 100 

Tablo 25: Performans Göstergesi 1.1. 
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Stratejik Hedef 1.2: Plan dönemi sonuna kadar okulumuzda bulunan her bireyin 

eğitim ve öğretimin her türünde ve kademesinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkleri 

oranlarını azaltmak. 

 

 Hedefin Mevcut Durumu 

Dönemi 

Devamsızlıktan Kalan Öğrenci Sayısı Okuldan İlişiği Kesilen Öğrenci Sayısı 

1
.S

ın
ıf

 

2
.S

ın
ıf

 

3
.S

ın
ıf

 

4
.S

ın
ıf

 

5
.S

ın
ıf

 

6
.S

ın
ıf

 

7
.S

ın
ıf

 

8
.S

ın
ıf

 

1
.S

ın
ıf

 

2
.S

ın
ıf

 

3
.S

ın
ıf

 

4
.S

ın
ıf

 

5
.S

ın
ıf

 

6
.S

ın
ıf

 

7
.S

ın
ıf

 

8
.S

ın
ıf

 

2011-

2012 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

2012-

2013 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

2013-

2014 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Tablo 26: Devamsızlıktan Kalan Ve İlişiği Kesilen Öğrenci Sayıları 

 

 

Eğitim ve Öğretime Erişim 

                                                                     Stratejik Amaç-1 

  Stratejik Hedef 1.2. 

Stratejiler 
Koordinatör 

Birim 
İlişkili Alt Birim/Birimler 

Yasal 

Dayanak 

Tahmini 

Maliyet 

1-Sürekli devamsız 

öğrencilerin 

velilerinin ekonomik 

durumları incelenerek 

gerekli görülenler 

sosyal yardımlaşma 

ve dayanışma vakfına 

yönlendirilecektir. 

İlçe MEM 

Temel Eğitim 

Hizmetleri 

Şubesi 

-Ortaöğretim Şubesi 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Şubesi 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi  

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği, 

Madde 9/a-3, 

9/c-7, 9/a-4 

Mali 

yükümlülük 

içermemektedir. 

2-Müftülük, köy, 

mahalle muhtarları, 

okul aile birliği 

başkanları ile 

işbirliğine gidilerek 

okula devamın 

artırılmasına yönelik 

çalışmalar 

yapılacaktır. 

İlçe MEM 

Temel Eğitim 

Hizmetleri 

Şubesi 

-Ortaöğretim Şubesi 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

-Din Öğretimi Şubesi 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi  

-Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği, 

Madde 7/c-7 

Mali 

yükümlülük 

içermemektedir. 

3-Engelli öğrencilerin 

okula devamsızlık 

sebeplerinin ortadan 

kaldırılması için 

çalışmalar 

yapılacaktır 

İlçe MEM    

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 

-Ortaöğretim Şubesi 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

-Din Öğretimi Şubesi 

-Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği, 

Madde, 4, 9/a-3, 

9/c-7 

Mali 

yükümlülük 

içermemektedir 
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4- Bütün okul tür ve 

kademelerinde 

devamsızlık, sınıf 

tekrarı ve okul terki 

bulunan öğrenciler 

tespit edilerek 

nedenleri araştırılarak 

gerekli çalışmalar 

yapılacaktır. 

İlçe MEM 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 

-Ortaöğretim Şubesi 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

-Din Öğretimi Şubesi 

-Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği, 

Madde 9/a-4, 

9/c-2, 9/c-7 

Mali 

yükümlülük 

içermemektedir. 

5-Velilerin 8383 ve     

e-okul veli 

bilgilendirme 

sistemleri hakkında 

bilgilendirilerek, bu 

sistemlerin kullanım 

oranları artırılacaktır. 

İlçe MEM 

Bilgi İşlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

Şubesi 

-Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği, 

Madde 9/b-10 

Mali 

yükümlülük 

içermemektedir. 

6-Okullarda 

uygulanan ulusal ve 

uluslararası projelere 

katılan öğrenci 

sayısını artırarak, 

projeye katılacak 

öğrenci seçimlerinde 

okul terki riski 

bulunan öğrencilere 

de yer verilmesi 

sağlanacaktır. 

İlçe MEM 

Strateji 

Geliştirme 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 

-Ortaöğretim Şubesi 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

-Din Öğretimi Şubesi 

 

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği, 

Madde 9/a-4, 

9/c-5-6-9 

Mali 

yükümlülük 

içermemektedir. 

7-Arkadaş gruplarının 

olumsuz etkilerini 

azaltmak için sosyal, 

sportif ve kültürel 

faaliyetler 

arttırılacaktır. 

İlçe MEM 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 

-Ortaöğretim Şubesi 

-Din Öğretimi Şubesi 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi 

 

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği, 

Madde 9/c-5-9-

10 

Mali 

yükümlülük 

içermemektedir. 

Tablo 27: Stratejiler 1.2. 

 

 

 

Performans Göstergeleri 

Eğitime ve Öğretime Erişim 

Hedef 1.2. 

Önceki Yıllar 
Plan Dönemi Sonu 

2019 
2012-

2013 

2013-

2014 

1 Örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı 6 4 
% 100 

devamı sağlamak 

2 
Örgün eğitimde okul 

terki oranı 

İlkokulda terk oranı 0 0 0 

3 Ortaokulda terk oranı 0 1 
0% 100 

devamı sağlamak 

5 Örgün eğitimde okul terki ortalama oranı (%) 0 0 0 

6 
Taşımalı Eğitimden Yararlanan 

Öğrenci Sayısı 

İlkokul-Ortaokul 0 0 0 

Engelli Öğrenciler 0 0 0 

Tablo 28: Performans Göstergesi 1.2. 
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3.3.2. TEMA 2- EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE: 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: Her eğitim ve öğretim kademesinde, özverili ve deneyimli 

personelle; Ruhsal ve fiziksel gelişim süreçleri dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası 

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

iletişim teknolojileri alanında ilgi ve yeteneğine göre beceri, tutum ve davranış geliştirebilen, 

dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven sahibi, girişimci, yenilikçi ve 

yaratıcı bireylerin yetişmesini sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 2.1: Öğrencilerin akademik başarı ve öğrenme kazanımları dikkate 

alınarak, okulumuzda bulunan okul türleri arasındaki başarı düzeyi farklılıklarını azaltmak ve 

eğitim kalitesini yükseltmek. 

            

 

           HEDEFİN MEVCUT DURUMU 

 

          Toplumun sosyal ve ekonomik refahının artması, eğitim ve öğretimde kalitenin 

artmasıyla doğru orantılıdır. Özgüvene sahip ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân 

sağlayacak kaliteli bir eğitim sisteminin verimli bir şekilde uygulanabilmesi için, bireylerin 

bedensel, duygusal ve zihinsel gelişimleri desteklenerek; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

potansiyelleri açığa çıkarılmalı ve akademik alanda başarılı olmaları sağlanmalıdır. Bu 

nedenle ilimizde kaliteli bir eğitim ortamına ulaşmak için bütün bireylerin bedensel, duygusal 

ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik 

başarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. 
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          Kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak ve sunulan hizmetin verimli bir şekilde 

uygulanabilirliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim sistemlerinin ulusal 

ve uluslararası alanda belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla ilimizin, Türkiye genelinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG), 

ile uluslararası alanda uygulanan PISA (Programme for International Student Assessment), 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) ve PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) sınavlarındaki başarı durumu değerlendirilmelidir. 

          Temel eğitim düzeyinde akademik başarının önemli göstergesi olan TEOG sınavının 

2013-2014 öğretim yılı değerlendirmesinde; öğrencilerimizin Türkçe Dersi net ortalaması 

14,10, Matematik Dersi net ortalaması 8,80,  Fen ve Teknoloji Dersi net ortalaması 11,00, 

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi net ortalaması 12,27,  Yabancı Dil Dersi, net 

ortalaması 9,03 ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi net ortalaması 14,52’dır.  

          TEOG Sınavı ilk olarak 2013-2014 öğretim yılında uygulandığı için, bir önceki yıl ile 

karşılaştırılması yapılamamıştır. Puan oranlarının gelecek yıllarda arttırılması için, başarıyı 

artırıcı faaliyetlerde (okul kursları, öğretmenlere yönelik bilgilendirici eğitimler vb.) 

bulunulacaktır. 

          Kaliteli eğitim ve öğretimin önemli göstergelerinden olan kültürel, sanatsal ve sportif 

alanlarda düzenlenen faaliyetlerin sayısı 2012-2013 eğitim-öğretim yılında toplam 6,  

2013-2014 eğitim-öğretim yılında ise 8 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamdaki faaliyetlerin 

arttırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

          Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere 

katılımının desteklenmesi, eğitimde kaliteyi arttıracak önemli unsurlardan biridir. 

Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel 

düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektir.  Ancak mevcut durumda 

söz konusu faaliyetlerin izlenmesine olanak sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır.   
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          Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusuna sahip olması, 

eğitim ve öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir.  Onur ve iftihar 

belgesi alan öğrenci oranı da bu kapsamda temel göstergelerden biri olarak ele alınmıştır.                             

          Benzer şekilde, disiplin cezalarındaki azalış da, yine bu bağlamda ele alınmaktadır.  

Özel uzmanlık gerektiren alanlardan biri olan üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili 

olarak; öğretmenlere 2013-2014 eğitim-öğretim yılında beş seminer verilmiştir. Bunun yanı 

sıra eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kapsamında üç adet seminer ve kurs düzenlenmiştir. 

 

Eğitim ve Öğretimde Kalite 

                                                                     Stratejik Amaç-2 

  Stratejik Hedef 2.1. 

Stratejiler 
Koordinatör 

Birim 
 İlişkili Alt Birim/Birimler Yasal Dayanak 

Tahmini 

Maliyet 

1-Örgün ve yaygın eğitim kapsamında, 

öğrencilere yönelik sosyal, sportif ve 

kültürel faaliyetler ile yarışmalardaki 

çeşitliliği nitelik ve nicelik yönünden 

artırıcı çalışmalar yapılacaktır. 

İlçe MEM 

Strateji 

Geliştirme 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi  Ortaöğretim 
Şubesi -Mesleki ve Teknik Eğitim 

Şb -Din Öğretimi Şubesi 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Şb 
-Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

-Özel Öğretim Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

MEM.Yön. Madde 

9/a-4, 9/c-5-6-9 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

2-Örgün eğitimde, öğretmenlerin 

öğrencilere birebir rehberlik yapacağı 

bir koçluk sistemi oluşturulacaktır. 

İlçe MEM 

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi -Ortaöğretim 

Şubesi -Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şb -Din Öğretimi Şubesi 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Şb 

MEB İl ve İlçe 

MEM.Yön. Madde 

9/a-7, 9/c-6 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

3-Öğrencilerin akademik başarılarını 

ve öğrenme kazanımlarını artırmaya 
yönelik kurslar açılacak ve katılımın 

sağlanması için çalışmalar 

yapılacaktır. 

İlçe MEM 
Strateji 

Geliştirme 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 
-Ortaöğretim Şubesi 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Şb 
-Din Öğretimi Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

MEM.Yön., 

Madde 9/c-6 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

4-Okullar bazında kullanılabilecek 

basit, anlaşılır ve uygulanabilir bir 

ölçme değerlendirme takip portalı 
oluşturulacaktır. 

İlçe MEM 
Strateji 

Geliştirme 

Şubesi 

- Bilgi İşlem ve Eğitim  

Teknolojileri Şubesi 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Şb 

MEB İl ve İlçe 

MEM.Yön. Madde 

17/a-h, 18/m 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

5-Yerel ve ulusal düzeyde yapılan 

yarışmalar, sınavlar, sosyal, sportif ve 
kültürel etkinliklerdeki başarılar 

ödüllendirilerek öğrencilerin 

güdülenmesi sağlanacaktır.  

İlçe MEM 

Ortaöğretim 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Şb 
-Din Öğretimi Şubesi 

-Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Şb 

MEB İl ve İlçe 

MEM.Yön. Madde 

9/c-5-6 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

6-Öğrencilerdeki madde bağımlılığına 

ve teknolojik bağımlılığa karşı 
mücadele çalışmaları artırılacak. 

İlçe MEM Özel 

Eğitim ve 

Rehberlik Şub 

-Temel Eğitim Şubesi -Ortaöğretim 

Şubesi -Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şb -Din Öğretimi Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

MEM.Yön., 

Madde 14/g 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

7-Örgün ve yaygın eğitim kapsamında; 

Okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve 

velilere öfke kontrolü, akran baskısına 
karşı koyabilme, çatışma çözebilme, 

sınav kaygısı vb. eğitimler verilecektir. 

İlçe MEM Özel 

Eğitim ve 

Rehberlik 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi  
-Ortaöğretim Hizmetleri Şubesi  

-Mesleki ve Teknik Eğitim Şb 

-Din Öğretimi Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

MEM.Yön. Madde 

9/a-7, 14/g 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

8-Okul sağlığı ve hijyen konularında 

öğrencilerin, velilerin ve okul 

personelinin bilinçlendirilmesine 

yönelik faaliyetler yapılacaktır.  

İlçe MEM 

Temel Eğitim 
Şubesi 

-Ortaöğretim Şubesi -Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şb -Din Öğretimi 

Şubesi -Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi. -Özel Eğitim ve Rehberlik 

Şb -Özel Öğretim Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

MEM.Yön., 

Madde 9/b-7 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

9-Eğitimde Fırsatları Artırma ve 

Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 
(FATİH) Projesi ile örgün ve yaygın 

eğitim kurumlarında yönetici, 

öğretmen ve öğrencilerin bilişim 
teknolojileri becerileri geliştirilecektir. 

İlçe MEM   

Bilgi İşlem ve 

Eğitim 
Teknolojileri 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 
-Ortaöğretim Şubesi 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Şb 

-Din Öğretimi Şubesi 
-Hayat Boyu Öğrenme Şubesi  

-Özel Eğitim ve Rehberlik Şb 

-Özel Öğretim Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

MEM.Yön. Madde 

9/ç-3-4, 17/e-h-m 

Maliyetler, İl 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 
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10-Merkezi sınav sonuçlarının il, ilçe 

ve okul düzeyinde analizleri 

yapılacaktır.  

İlçe MEM 

Strateji 

Geliştirme 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 
-Ortaöğretim Şubesi 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Şb 

-Din Öğretimi Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

MEM.Yön. Madde 

18/m 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

11-Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik 

faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer 

kurumların beşeri ve fiziki 

kaynaklarının kullanılabilmesi 

amacıyla işbirliğine gidilecektir. 

İlçe MEM   
Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 

-Ortaöğretim Şubesi 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Şb 
-Din Öğretimi Şubesi 

-Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

MEM.Yön. Madde 

14/b-d, 20/h 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

12-Bilinçli internet kullanımı 

konusunda öğrencilere ve ebeveynlere 
yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

İlçe MEM   

Bilgi İşlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi -Ortaöğretim 
Şubesi -Mesleki ve Teknik Eğitim 

Şb -Din Öğretimi Şubesi 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Şb 
-Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

MEM.Yön. Madde 

9/a-8 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

13-Arkadaş gruplarının olumsuz 

etkilerini azaltmak için sosyal, sportif 

ve kültürel faaliyetler arttırılacaktır. 

İlçe MEM 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Şubesi 

-Temel Eğitim Şubesi 

-Ortaöğretim Şubesi 

-Din Öğretimi Şubesi 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi 
 

MEB İl ve İlçe 

MEM.Yön. Madde 

9/c-5-9-10 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

Tablo 29: Stratejiler 2.1. 

 

Performans Göstergesi 

Kaliteli Eğitim ve Öğretim 

Hedef 2.1. 

Önceki Yıllar 

Plan 

Dönemi 

Sonu 

1 

Temel eğitimden 

ortaöğretime 

geçiş ortak sınav 

puanları 

 

TEOG  

1.dönem 

Ders 

 

Soru 

Sayısı 

2013-2014 

TEOG 1. 

SP 

HEDEFİ 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 14,34 17,00 

Fen ve Teknoloji 20 10,92 13,50 

Matematik 20 8,47 11,00 

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 20 12,47 15,00 

Türkçe 20 13,50 16,00 

Yabancı Dil 20 8,05 10,50 

2 

Temel eğitimden 

ortaöğretime 

geçiş ortak sınav 

puanları 

 

TEOG  

2.dönem 

Ders 
Soru 

Sayısı 

2013-2014 

TEOG 2. 

SP 

HEDEFİ 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 14,72 17,00 

Fen ve Teknoloji 20 11,08 13,50 

Matematik 20 9,13 11,50 

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 20 12,08 14,50 

Türkçe 20 14,72 17,00 

Yabancı Dil 20 10,02 12,50 

3 

Uluslararası 

sınavlara katılan 

öğrenci sayısı 

Sınavlar 2013-2014 
SP 

HEDEFİ 

PIRLS (%) - 1 

TIMMS (%) - 1 

PISA (%) - 1 

4 Düzenlenen sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyet sayısı 
2013-2014 

SP 

HEDEF 

4 9 

Tablo 30: Performans Göstergesi 2.1. 

 



 

 

112 

 

Grafik 3: 2013-2014 TEOG 1.Dönem Ders Bazında Net Ortalaması 

 

 

Grafik 4: 2013-2014 TEOG 2.Dönem Ders Bazında Net Ortalaması 
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Grafik 5: 2013-2014 TEOG 1.Dönem Ders Bazında Puan Ortalaması 

 

 

 

Grafik 6: 2013-2014 TEOG 2.Dönem Ders Bazında Puan Ortalaması 
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Stratejik Hedef 2.2: Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ile önceki öğrenmelerin 

tanınmasını sağlayarak, bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası alanda öğrenci ve 

öğretmen hareketliliğini artırmak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Günümüzde küreselleşme ile birlikte iş hayatında, kültürel faaliyetlerde, en önemlisi 

de eğitimde ulusal ve uluslararası işbirliğinde hareketlilik ön plana çıkmaktadır. İlimizin 

içinde bulunduğu geniş kültürel havzanın, eğitimle ilgili fırsatlara dönüştürülebilmesi ve 

potansiyelin daha verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için bölgesel ve uluslararası 

işbirliği hareketliliğin artması beklenmektedir.  

Çok sayıda öğrencinin yurtdışında eğitim görme eğiliminde olduğu günümüzde, 

Trabzon’un gelişen eğitim kurumlarıyla, bu alandaki ihtiyaca cevap verebilecek donanıma 

sahip olması önem arz etmektedir. Bu nedenle ilimizde öğrenci ve öğretmenlerin ulusal ve  

 

uluslararası hareketliliğini artırmak için, uygulanan programlardan daha fazla yararlanması 

hedeflenmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında aldığı kararla, yabancı dil 

öğretiminin başlangıcını 4. sınıftan 2. sınıfa çekmiştir. Mevcut Yabancı dil öğretim 

programları da bu düzenlemeye uygun olarak güncellenmiştir.  

2013-2014 yılında uygulamaya konulan Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı 

(TEOG) sonuçlarına göre ilimizde, İngilizce dersinin net ortalaması 9,03’dur. Önceki yıllarda 

uygulanan Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ile TEOG arasındaki farklılıklardan dolayı netler 

bazında herhangi bir karşılaştırma yapılamamış, yıllar arasındaki değişim gözlenememiştir. 

Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için 2014-2015 eğitim-öğretim yılında tamamlanacak olan 

TEOG Sınavı sonuçlarının bilinmesi gerekmektedir. 
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Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımızda çoklu 

ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil 

Eğitimi Sistemi oluşturulmuştur.  

Eğitim ve Öğretimde Kalite 

Stratejik Amaç-2 

Stratejik Hedef 2.2. 

Stratejiler 
Koordinatör 

Birim 

 İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Yasal 

Dayanak 

Tahmini 

Maliyet 

1-Eğitimde İyi Örnekler çalışmaları ile 

okul/kurumlarımızda uygulanan 

projelerden iyi örnek teşkil edebilecek 

olanların paylaşımı ve 

yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

İlçe MEM Strateji 

Geliştirme Şubesi 
-Tüm Birimler  

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği 

Madde 9/b-7 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

2-AB Projeleri, Merkezi Finans Birimi 

Projeleri, TÜBİTAK destekli 

uluslararası projeler aracılığıyla 

uluslararası hareketlilik ve etkileşim 

artırılacaktır. 

İlçe MEM Strateji 

Geliştirme Şubesi 
-Tüm Birimler  

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği 

Madde 9/a--9 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

3-Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, 

teorik bilgilerini uygulama yoluyla 

kullanıp geliştirebilmeleri amacıyla 

sektör ve ilgili kurumlarla işbirliği 

yapılacaktır. 

İlçe MEM Hayat 

Boyu Öğrenme 

Şubesi 

-Ortaöğretim 

Bölümü 

-Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği 

Madde 12/a-b-c 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

               Tablo 31: Stratejiler 2.2. 

 

 

 

 

 

No 

Performans Göstergesi 

Kaliteli Eğitim ve Öğretim 

Hedef 2.2. 

Önceki 

Yıllar 
Plan 

Dönemi 

Sonu 

2019 2014 

1 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte yabancı dil net ortalaması 9,35 14,00 

3 Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısı 0 1 

4 Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı 0 1 

5 Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması 72,50 85,00 

6 
AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yapılan kurumsal/bireysel proje başvuru 

sayısı 
0 1 

            Tablo 32: Performans Göstergesi 2.2. 
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3.3.3. TEMA 3 - KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

 

KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME:  Kurumsallaşmanın geliştirilmesi adına 

kurumun beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlama, yönetim ve organizasyon 

süreçlerini geliştirme, enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırma süreçlerine bütünsel 

bir yaklaşımdır. 

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

iş analizleri ve iş tanımları dâhilinde yapılacak etkin insan kaynağı planlaması ve 

enformasyon teknolojileri desteğiyle beşeri, fiziki ve mali yapıyı en verimli şekilde kullanarak 

kurumsal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef 3.1: İşlevsel bir insan kaynakları planlamasında, kurumumuzda görev 

yapan yönetici ve her kademede görev yapan personelin iş tanımları dâhilinde mesleki 

yeterliliğini artırmak. 

HEDEFİN MEVCUT DURUMU 

 

Kurumumuzda; eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında 23, genel idare hizmetleri sınıfında 

3,teknik hizmetler sınıfında 1,yardımcı hizmetler sınıfında 2 ve diğer sınıflarda 3 olmak üzere 

toplam 32 personel çalışmaktadır.  

Bu personelden 2’si yüksek lisans eğitimi almıştır. Bu sayının toplam personel 

sayısına oranı % 7,6’dir.  

İlimiz genelinde düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerine toplam 16 personel 

katılmıştır. 2014 yılında ise hizmetiçi eğitim faaliyetlerine toplam 14 personel katılmıştır.                   

Kurumumuz genelinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretmen başına düşen 

öğrenci sayısı 21 öğrencidir.  

Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi 

ve nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması 

gerekmektedir. Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması yoluyla, kurumumuzda 
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görev yapan personelin mesleki beceri düzeyinin arttırılması ve işlevsel bir performans 

değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Eğitim ve Öğretimde Kalite 

Stratejik Amaç-3 

  Stratejik Hedef 3.1. 

Stratejiler 
Koordinatör 

Birim 

 İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Yasal 

Dayanak 

Tahmini 

Maliyet 

1-Üniversiteler ile işbirliğine 

gidilerek,  ilimiz genelinde 

lisansüstü eğitim görmüş 

öğretmen ve personel sayısının 

artırılması için çalışmalar 

yapılacaktır. 

İlçe MEM 

Strateji 

Geliştirme 

Şubesi 

-Tüm Birimler 

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği 

Madde 20/j-k 

Mali yükümlülük 

içermemektedir 

2-Öğretmenlerimiz için 

üniversitelerin ve iş dünyasının 

imkânlarından faydalanarak, 

mahalli düzeyde eğitim 

faaliyetleri planlanacaktır. 

 

İlçe MEM 

Hizmetiçi 

Eğitim Şubesi 

-Tüm Birimler 

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği 

Madde 20/k 

Mali yükümlülük 

içermemektedir 

3-Üniversitelerle işbirliği 

yapılarak, çalışanların 

motivasyonunu yükseltici 

çalışmalar düzenlenecektir. 

İlçe MEM 

Strateji 

Geliştirme 

Şubesi 

-Hizmetiçi Eğitim Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği 

Madde 20/h 

Mali yükümlülük 

içermemektedir 

4-Üniversitelerin ve iş 

dünyasının imkânlarından 

faydalanarak çalışanlara yönelik 

sosyal kültürel ve sportif 

etkinlikler artırılacak. 

İlçe MEM 

Strateji 

Geliştirme 

Şubesi 

-  Strateji Geliştirme 

Şubesi 

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği 

Madde 20/h 

Mali yükümlülük 

içermemektedir 

5-Eğitim Bilişim Ağının (EBA) 

öğrenciler ve öğretmenler 

tarafından etkin kullanımını 

artırmak amacıyla tanıtım 

faaliyetleri gerçekleştirilecek ve 

EBA’ nın etkin kullanımının 

sağlanması için öğretmenlere 

hizmet içi eğitimler 

düzenlenecektir. 

İlçe MEM   

Bilgi İşlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

Şubesi 

-Tüm Birimler 

MEB İl ve İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

Yönetmeliği 

Madde 17/d-m 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

                Tablo 33: Stratejiler 3.1. 

 

 
Performans Göstergeleri 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Hedef 3.1. 

Önceki Yıllar 
Plan 

Dönemi 

Sonu 

2019 
 

2012-2013 

 

2013-2014 

1. Yüksek lisans yapan personel sayısı 2 2 3 

2. 
Yüksek lisans yapan personel sayısının tüm personel sayısına 

oranı 
%7,6 %7,6 %11,5 

3. Doktora yapan personel sayısı 0 0 1 

4. Doktora yapan personel sayısının tüm personel sayısına oranı % 0 0 %4 
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                Tablo 34: Performans Göstergesi 3.1. 

 

 

Stratejik Hedef 3.2: Plan dönemi sonuna kadar kurumumuzun mali imkânları 

dâhilinde, finansal kaynakların etkin dağıtımını yaparak tüm eğitim kurumlarının alt yapı ve 

donatım ihtiyacını karşılamak. 

 

 

 

 

 

 

HEDEFİN MEVCUT DURUMU 

 

Eğitim kurumları, öğrencinin gelişim dönemi, öğrenme kuramları, öğrenme 

kazanımları, eğitim teknolojilerindeki gelişmeler ve eğitim kurumlarının misyonları göz 

önünde bulundurularak adil, güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamı haline getirilmelidir.  

Öğrencilerin bilişsel becerilerinin yanında duyuşsal becerilerini geliştirmek amacıyla 

Müdürlüğümüz tarafından okul/kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek hayat boyu 

öğrenme ilkesi ışığında, alternatif finansal kaynaklarla etkinliğin ve verimliliğin sağlanması 

amaçlanmıştır. 

5. Hizmet içi eğitim gerçekleştirilen alan sayısı 4 4 6 

6. Uzaktan eğitim gerçekleştirilen alan sayısı 0 1 5 

7. Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısı 16 18 26 

8. Her yıl en az bir uzaktan eğitime katılan personel sayısı 1 2 4 

9. 
Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısının 

tüm personel sayısına oranı 
%61 %61 %100 

10. 
Her yıl en az bir uzaktan eğitime katılan personel sayısının tüm 

personel sayısına oranı % 
%3,8 %7,6 %15 

11. Yapılan iş tanımı sayısı 128 128 128 

12. Gerçekleştirilen iş analizi sayısı 128 128 128 

13. 
Eğitim öğretim hizmetleri sınıfında ihtiyaç duyulan personel 

sayısı 
3 3 0 

14. Genel idare hizmetleri sınıfında ihtiyaç duyulan personel sayısı 2 2 2 

15. 
Gerçekleştirilen insan kaynakları planlamasına uygun olarak 

yer değişikliği yapılan personel sayısı 
1 3 26 

16. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 21 20 20 

17. Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı %8 %12 %10 

18 Kurumda çalışan engelli personel sayısı 0 0 0 



 

 

119 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında alınan hibe tutarı bulunmamaktadır. 2013-2014 

eğitim-öğretim yılında fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri giderilen eğitim 

sayısı 16 olmuştur. 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında birimlere ait ihtiyaçların karşılanma oranı %70 iken, 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında bu oran % 80’e ulaşmıştır. 

Var olan kaynakların,  etkin, ekonomik ve verimli kullanılarak, özel eğitime 

gereksinim duyan bireyler öncelikli olmak üzere, ilimizde bulunan eğitim ortamlarının fiziki 

kapasitelerinin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması yoluyla 

paydaşların kullanıcı memnuniyetinin sağlanması ve hayırseverlerin eğitime katkılarının 

artırılması hedeflenmektedir. 

 
 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Stratejik Amaç-3 

Stratejik Hedef 3.2. 

Stratejiler 
Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 
Yasal Dayanak Tahmini Maliyet 

1-İlimizde bulunan okullardaki 

fiziki eksiklikler engelli 

öğrencilerimizin ihtiyaçları 

öncelikli olmak üzere göz 

önünde bulundurularak tespit 

edilecek, yerel yönetimler ve 

STK’ların desteği ile bu 

ihtiyaçlar karşılanacaktır. 

İlçe MEM 

İnşaat Emlak 

Hizmetleri Şubesi 

-Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 

9/b-1-6, 14/b-ğ, 22/b-n 

Maliyetler, İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

bütçesinden 

karşılanacaktır 

2-Okul/kurumlarımızın her türlü 

donatım eksiği öğretim 

programlarının gerektirdiği 

teknolojik gelişmeler göz önünde 

bulundurularak karşılanacaktır.  

İlçe MEM 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

-Tüm Birimler 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 

21/b 

Maliyetler, İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü bütçesinden 

karşılanacaktır. 

3-Yeni yapılacak ve halihazırda 

bulunan okul/kurum bina ve 

eklentileri (pansiyon, laboratuar, 

kantin vb.) tasarruf, hijyen ve 

kullanışlılık şartları dikkate 

alınarak yapılandırılacaktır. 

İlçe MEM 

İnşaat Emlak 

Hizmetleri Şubesi 

-Tüm Birimler 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 

21/h 

Maliyetler, İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü bütçesinden 

karşılanacaktır. 

      Tablo 35: Stratejiler 3.2. 

 

 

 

No 

 

Performans Göstergeleri 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Hedef 3.2. 

Önceki Yıllar 
Plan Dönemi Sonu 

2019 212- 

2013 

2013-

2014 

1 Alınan hibe tutarı (Bin Lira) 0 0 0 

2 
Fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri giderilen eğitim 

sınıf sayısı 
16 16 16 

3 
Fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri giderilen Fen ve 

Teknoloji Laboratuar sınıf 
1 1 1 

4 
Fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri giderilen Bilgi 

ve Teknoloji sınıf 
1 1 1 

5 
Fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri giderilen Ana 

Sınıfı sayısı 
2 2 2 
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  Tablo 36: Performans Göstergesi 3.2. 

 

Stratejik Hedef 3.3: Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, 

bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve 

organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

HEDEFİN MEVCUT DURUMU 

Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik 

anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm 

aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.  

Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile 

katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel ilkelerdir. 

Bakanlığımız tarafından tüm kamu idarelerinde geçerli olan iç kontrol sistemleri ve iç 

denetim uygulamalarının hayata geçirilmesi, stratejik yönetimin etkinliğini artıracaktır. Bu 

nedenle 2023 vizyonu ve kurumumuz vizyonu çerçevesinde toplumun eğitimden 

beklentilerini karşılayacak bir yönetim anlayışı oluşturmak amacıyla, kurumumuz bünyesinde 

rehberlik ve denetim sürecinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi amaçlanmaktadır. 

652 sayılı KHK ile klasik teftiş anlayışından rehberlik ve denetim anlayışına 

geçilmiştir. 6528 sayılı Kanun ile il eğitim denetmenleri ve Bakanlık müfettişleri ‘Maarif 

Müfettişi’ adı altında toplanmıştır. Kurumsal ve bireysel rehberlik ve denetim sistemini, süreç 

6 Onarımı yapılan derslik sayısı 20 20 20 

7 Birimlere ait ihtiyaçların karşılanma oranı  %70 %80 %100 

8 
Donatım standartları hazırlanan veya güncellenen alan/dal/atölye 

sayısı. 
0 0 0 

9 Deprem güçlendirmesi yapılma durumu sayısı 0 0 0 

10 Öğrenci yurtlarına barınan öğrenci sayısı  (Sevgi Evleri) 5 5 5 

11 Dağıtımı yapılan akıllı tahta sayısı 0 0 22 

12 Spor salonu sayısı 0 0 0 

13 Çok amaçlı salon veya konferans salonu sayısı 0 0 1 

14 Kütüphanesi sayısı 1 1 1 

15 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

Okulöncesi 22 17 20 

İlkokul 24 22 25 

Ortaokul 30 26 30 
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ve sonuç odaklı bir hale getirmeye yönelik “Çoklu Veri Kaynaklı Performans Yönetim 

Sistemi” oluşturulmuş ve pilot uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Rehberlik ve denetim süreç 

ve sonuçlarının etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için Rehberlik ve Denetim 

Bilgi İşlem Sistemi (REDBİS) kapsamında “e- İnceleme ve Soruşturma Modülü”  

uygulamaya konulmuş olup e-Rehberlik ve Denetim Sistemi Modülü ile ilgili çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

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

dâhilinde yapılacak etkin insan kaynağı planlaması ve enformasyon teknolojileri desteğiyle 

beşeri, fiziki ve mali yapıyı en verimli şekilde kullanarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

amacıyla toplumun eğitimden beklentilerini karşılayacak bir yönetim anlayışı oluşturmak, 

rehberlik ve denetim sağlamak hedeflenmektedir. 

 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Stratejik Amaç-3 

Stratejik Hedef 3.3. 

Stratejiler 
Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 
Yasal Dayanak Tahmini Maliyet 

1-Alanında uzman ve yeterliğe sahip 

kurum personeli ile kurumsal iletişim 
yapısının etkili hale getirilmesi 

sağlanacaktır. 

İlçe MEM İnsan 

Kaynakları Şubesi 
-Tüm Birimler 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 
Yönetmeliği Madde 18/e, 

20/a 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

2-Tüm paydaşların karar verme sürecine 

katılması ile kurum kültürünün 
geliştirilmesi sağlanacaktır. 

İlçe MEM Strateji 

Geliştirme Şubesi 
-Tüm Birimler 

MEB İl ve İlçe Millî 
Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 6/1, 

7/ğ 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

3-Kurumsal performansın izlenmesine 
dönük kalite standartlarının 

ölçülebilirliğini sağlayacak çalışmalar 

yürütülecektir. 

İlçe MEM Strateji 

Geliştirme Şubesi 
-Tüm Birimler 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 
Yönetmeliği Madde 18/n 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

4-Yönetim ve organizasyon konusunda 
yeterlilik kazandıracak hizmetiçi 

eğitimlere katılım sağlanacaktır. 

İlçe MEM İnsan 

Kaynakları Şubesi 

-Strateji Geliştirme 

Şubesi 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 9/a-
11,9/ b-5, 9/ç-1, 18/n-o 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

5-Kurumumuzun  hizmet ve kalite 

standartları geliştirilerek, kalite yönetim 

sistemine işlerlik kazandırılacaktır. 

İlçe MEM Strateji 

Geliştirme Şubesi 
-Tüm Birimler 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

6-Kurumumuza ait birimlerin stratejik 

plana göre performansları izlenecektir 

İlçe MEM Strateji 

Geliştirme Şubesi 

-Strateji Geliştirme 

Şubesi 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 18/b-
ö 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

7-İhtiyaç analizi, saha araştırmaları, 

anket hazırlama, veri toplama ve analiz 

yapma iş ve işlemlerinin yapılmasında 
belli bir sistematik yapı oluşturulacaktır. 

İlçe MEM Strateji 

Geliştirme Şubesi 

-Strateji Geliştirme 

Şubesi 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 18/i-
l-m 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

8-Özel sektörün, eğitim öğretim 

hizmetlerine yatırımının ve desteğinin 
yükseltilmesi amacıyla katılımcılık ve 

işbirliği faaliyetleri artırılacaktır. 

İlçe MEM Strateji 

Geliştirme Şubesi 

-Strateji Geliştirme 

Şubesi 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 
Yönetmeliği Madde 18/p-

r 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

9-İhtiyaç alanlarına göre en uygun 
projelerin belirlenmesi ve uygulamaya 

konulması sağlanarak, projelerin, teklifi, 

yazımı, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği 
başta olmak üzere tüm süreçlerin etkin 

yönetimi sağlanacaktır. 

İlçe MEM Strateji 

Geliştirme Şubesi 

-Strateji Geliştirme 

Şubesi 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 18/p-
r 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 
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10-Tamamlanmış projelerin etkinliğini 
ölçen çalışmalar yapılarak,  iyi 

uygulamaların yaygınlaştırılması ve 

sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 

İlçe MEM Strateji 

Geliştirme Şubesi 

-Strateji Geliştirme 

Şubesi 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 
Yönetmeliği Madde 18/r 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

11-Kadın çalışanların yönetici 
kademelerinde görev almalarını 

kolaylaştırıcı ve özendirici çalışmalar 

yapılacaktır. 

İlçe MEM İnsan 

Kaynakları Şubesi 

-Strateji Geliştirme 

Şubesi 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 
Yönetmeliği Madde 18/n 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

12-Kurumumuz personeli ve hizmet 

sunmakla sorumlu olduğu vatandaşlar 

kamu hizmet standartları hususunda 
bilgilendirilecektir. 

İlçe MEM Strateji 

Geliştirme Şubesi 

-İnsan Kaynakları 

Şubesi 

-Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 18/n-
o 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

   Tablo 37: Stratejiler 3.3. 

 

No 
Performans Göstergeleri 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Hedef 3.3. 

Önceki Yıllar Plan 

Dönemi 

Sonu 

2019 2012-2013 2013-2014 

1 Belirlenen alanlarda yapılan saha çalışmalarının sayısı 0 0 0 

2 

Stratejik planda yer alan 

hedeflere ulaşma konusunda 

birimlerin performanslarını 

ortaya koyan izleme 

raporlarının sayısı 

İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri 
0 0 0 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 1 

3 
Kurumsal ve idari kapasitenin arttırılmasını yönelik yapılan 

ihtiyaç analizleri ve raporların sayısı 
1 1 1 

4 Kalite standartları belirlenen kurum sayısı 0 0 0 

5 
Öz değerlendirmesini yılda en az bir kere yapan okul/kurum 

sayısı  
1 1 1 

6 
İl düzeyinde, okullarda ve kurumlarda bilimsel araştırma 

yapılmasına ilişkin verilen izin sayısı. 
0 0 0 

7 

Belirli periyotlar halinde düzenli bir şekilde yapılmış 

araştırmalar ve analizlerden oluşan bir izleme ve değerlendirme 

sisteminin varlığı 

0 0 0 

8 Bilgi Edinme Başvurusu Geri Bildirim Oranı (%) %100 %100 %100 

               Tablo 38: Performans Göstergesi 3.3. 

 

Stratejik Hedef 3.4: Verilerin elektronik ortamda toplanması, analizi, güvenli bir 

şekilde iletimi ve arşivlenmesini sağlamak amacıyla enformasyon teknolojilerinin kullanımını 

artırmak. 

HEDEFİN MEVCUT DURUMU 

 

Yeni teknolojilerin yaygınlaşması, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların aynı anda 

yeni bilgilere hızlı ve kolay erişimlerini sağlamaktadır. Bu durum, eğitim faaliyetlerinin 

yerleşik norm ve yaklaşımlarını da değiştirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve 

yoğunlaşan kültürler arası etkileşimin, önümüzdeki dönemde eğitim faaliyetlerindeki çok 

boyutlu zenginleşmeyi artırması beklenmektedir. 
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Kurumumuzda sistematik ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretiminin, paylaşımının 

ve arşivlenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

   “Okul İnternet Sitesi Yönetim Paneli” projesi sayesinde okul internet siteleri çok 

daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yayınlanabilmektedir. Çalışmanın amacı Bakanlığın 

tüm kurumlarının standart bir internet sitesine sahip olmalarını sağlamaktır.  

Bu çerçevede okul internet adresi (www.meb.k12.tr), “@meb.k12.tr” uzantılı ücretsiz 

e-posta adresi güncellemeleri yapılmıştır (Resmi e-posta ortamlarının kapasitesi 300 mb). 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğretmen ve yöneticilerimize, 8 saatlik “Etkileşimli 

Tahta Kullanımı” eğitimi ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğretmen ve yöneticilerimize 

30 saatlik “Eğitimde Teknoloji Kullanımı” eğitimi verilmiştir.  

Kurumumuzda sistematik ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretiminin, paylaşımının 

ve arşivlenmesinin sağlanması yoluyla, okul ve kurumların teknolojik altyapısının 

tamamlanması, bürokrasinin azaltılması, hızlı ve güvenilir veri akışının sağlanması 

hedeflenmektedir. 

 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Stratejik Amaç-3 

Stratejik Hedef 3.4. 

Stratejiler Koordinatör Birim 
İlişkili Alt 

Birim/Birimler 
Yasal Dayanak 

Tahmini 

Maliyet 

1-Veri tabanı güvenliğinin artırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

İlçe MEM 

Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü 

-Bilgi İşlem ve 

Eğitim Teknolojileri 

Şubesi 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 

17/l-m-p 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

2-Ağ iletişim alt yapısının iyileştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

İlçe MEM 

Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü 

-Bilgi İşlem ve 

Eğitim Teknolojileri 

Şubesi 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 

17/d-e-ğ-l-m-p 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 

3-Kurumumuzun iş, işlem ve hizmetlerine ilişkin 

yazışmaların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, 
ihtiyaç duyulan bilgiye kolay ulaşılması, bilginin 

etkin yönetilmesi ve basılı doküman ve ıslak 

imza kullanımının azaltılmasına yönelik olarak 
Doküman Yönetim Sisteminin kullanım alanı 

genişletilecektir. 

İlçe MEM 

Strateji Geliştirme 

Bölümü 

-Bilgi İşlem ve 

Eğitim Teknolojileri 

Şubesi 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 

17/h-j-n-o 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

4-Kurumumuza ait bütün taşınmaz bilgileri ile 

bilgi sistemlerindeki temel veriler elektronik 
ortama taşınacak ve karar verme süreçlerinde 

destek araç olarak kullanılacaktır. 

İlçe MEM 

Destek Hizmetleri 

Bölümü 

-Bilgi İşlem ve 

Eğitim Teknolojileri 

Şubesi 

MEB İl ve İlçe Millî 

Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği Madde 

17/g-h 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

   Tablo 39: Stratejiler 3.4. 
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No 
Performans Göstergeleri 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Hedef 3.3. 

Önceki Yıllar Plan 

Dönemi 

Sonu 

2019 2012-2013 2013-2014 

1 Resmi e-posta ortamlarının kapasitesi 250 mb 300 mb 350 mb 

2 
Mevcut aktif çalışan bir sistem odası ve yedeklemek amaçlı 

kullanılan sistem odası sayısı 
0 0 0 

3 
Fatih projesi kapsamında şartnameye uygun olarak hazırlanan 

network/elektrik sisteminin geçici kabulü yapılan okul sayısı 
0 0 0 

4 Fatih projesi kapsamında akıllı tahta takılan sınıf sayısı (yıllık) 0 0 18 

5 
Fatih projesi kapsamında 8 saatlik, Etkileşimli Tahta 

Kullanımı eğitimi alan öğretmen/yönetici sayısı 
3 3 3 

6 
Fatih projesi kapsamında 30 saatlik, Eğitimde Teknoloji 

Kullanımı eğitimi alan öğretmen/yönetici sayısı 
26 26 26 

7 
Fatih Projesi Kapsamında 10 saatlik, Bilişim Teknolojilerinin 

ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Semineri 
26 26 26 

8 
Fatih Projesi kapsamında dağıtımı yapılan öğretmen tablet 

sayısı 
0 0 0 

9 

Fatih Projesi Kapsamında dağıtımı yapılan öğrenci tablet 

sayısı 
0 0 0 

10 

Fatih Projesi Kapsamında dağıtımı yapılan çok fonksiyonlu 

yazıcı sayısı 
0 1 1 

          Tablo 40: Performans Göstergesi 3.4. 
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4.1. TAHMİNİ OKUL AİLE BİRLİĞİ BÜTÇESİ 

   

ORTAHİSAR KAYMAKAMLIĞI AHMET YAHYA SUBAŞI İLKOKULU-ORTAOKULU 

2015-2019 STRATEJİK PLANI 5 YILLIK TAHMİNİ OKUL AİLE BİRLİĞİ BÜTÇESİ (TL) 

AÇIKLAMA 
2014 YILI 

GERÇEKLEŞEN 
2015 2016 2017 2018 2019 

Bağış ve yardım 4.630 5.000 5.400 5.830 6.290 6.790 

İşletilebilir Alan Geliri 3.340 3.600 3.880 4.180 4.500 4.860 

Et5kinlik ve Organizasyon 930 1.000 1.080 1.140 1.230 1.320 

Aktarım 930 1.000 1.080 1.140 1.230 1.320 

Diğer Gelir 460 500 540 580 620 670 

BİRİM TOPLAM BÜTÇESİ 

(LİRA) 
10.290 11.100 11.980 12.870 13.870 14.960 

TOPLAM BÜTÇENİN 

ARTIŞ ORANI (%) 
8 8 8 8 8 8 

2015-2019 DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI 

AMAÇ VE HEDEFLER MALİYET (TL) ORAN (%) 

Stratejik Hedef 1.1. 1.496 10 

Stratejik Hedef 1.2. 1.496 10 

Stratejik Amaç 1 2.992 20 

Stratejik Hedef 2.1. 1.496 10 

Stratejik Hedef 2.2. 1.496 10 

Stratejik Amaç 2 2.992 20 

Stratejik Hedef 3.1. 1.496 10 

Stratejik Hedef 3.2. 1.496 10 

Stratejik Hedef 3.3. 1.496 10 

Stratejik Hedef 3.4. 1.496 10 

Stratejik Amaç 3 5.984 20 

Genel Yönetim Gideri 2.992 20 

TOPLAM GİDER 14.960 100 

 

 

 

 

Tablo 41: 5 Yıllık Tahmini Okul Aile Birliği Bütçesi 
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5.1.İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

5.1.1.İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

Stratejik yönetimin uygulama aracı olarak hazırlanan stratejik planlar, kamu 

kuruluşlarının mevcut durumlarını inceleme, muhtemel geleceğini öngörme, kurumsal 

hedefleri belirleme, bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri içeren stratejileri 

geliştirme ve nihayet yapılan işlerin sonuçlarını yani performansı ölçme aşamalarından oluşur. 

Performansı belli periyotlarla ölçme, süreci kritik etme ve gerektiğinde sürece katkıda 

bulunma açısından önem arz eden izleme ve değerlendirme çalışmaları aracılığıyla 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesinin gereği olarak mali saydamlık ve 

hesap verme sorumluluğu yerine getirilmiş olur. 

AYSİO 2015-2019 Stratejik Planının uygulanmaya başlanması ile birlikte varlık 

sebebimiz olan misyonumuzun, ideal geleceğimizi ifade eden vizyonumuzun 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?  

AYSİO stratejik planının izlenmesi sürecinde; 

 -Okulumuzun her biriminde stratejik planlarının gerçekleşme düzeyleri 

periyodik olarak incelenecektir. 
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AYSİO stratejik planının gerçekleşme düzeyinin tam olarak belirlenmesi, sorun 

alanlarının tespit edilip zamanında müdahale edilebilmesi; gelişmelerin sağlıklı bir şekilde 

takibi amacıyla AYSİO bağlı birimler, plan kapsamında yaptıkları çalışmaları içeren 3’er 

aylık  “faaliyet raporları” hazırlayacaktır.  

Böylece kurumsal performansın ölçülmesine olanak tanınacaktır. Performans 

hedeflerine ulaşmak için kullanılan yöntem ile yürütülen çalışmaların ve bunlardan elde 

edilen sonuçların değerlendirilmesi, AYSİO-SPÜK birimince gerçekleştirilecektir.  

İzleme raporları da göz önünde bulundurularak uygulama sonuçlarının amaç ve 

hedeflere kıyasla ölçülmesi, belirlenen amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun 

karşılaştırmalı bir analizi yapılması sağlanacaktır.  

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

faaliyet raporu oluşturacaktır. Okulumuzun haziran ayı verilerine göre oluşturduğu rapor, 

süreci iyileştirme, sorun alanlarını belirleyip çözüm geliştirmede bir sonraki yılın 

çalışmalarına rehberlik edecektir. 

AYSİO-SPÜK Stratejik planlarında ortaya konulan amaç ve hedeflere ne ölçüde 

erişildiğini, belirlenen performans göstergelerinden de yararlanarak, sistemli bir şekilde 

izleyecek, il ve ilçeler için  “altı aylık gelişim raporu sonuçları” hazırlayacaktır. 

AYSİO-SPÜK tarafından 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. 

5.1.2. 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.  
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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. 

 5.1.3.İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA TAKVİMİ 

         Tablo 42: İzleme Ve Değerlendirme   

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 
İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

AYSİ Birimlerinin 

Birinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın Aralık 

ayı içerisinde 

1. Adım - Okulun/kurumun Strateji Geliştirmeden 

sorumlu birimi tarafından okulun/kurumun ilgili 

birimlerden amaç ve hedef performans 

göstergelerinin gerçekleşme durumları 

hakkında veriler toplanması ve stratejik plan 

hazırlama ekibine verilerin sunulması, 

2. Adım - Stratejik plan hazırlama ekibi tarafından 

veriler doğrultusunda amaç ve hedeflerin 

gerçekleşme düzeyleri ile ilgili rapor 

hazırlanması, 

3. Adım - Hazırlanan raporun Stratejik Plan Üst 

Kuruluna sunulması ve SP Üst Kurulu 

tarafından değerlendirilerek iyileştirme ve 

çözüm önerilerini içeren raporun hazırlanması 

4. Adım -  SP Üst Kurulu tarafından hazırlanan 

raporun, okulun/kurumun ilgili birimleriyle 

paylaşılması ve iyileştirme çalışmalarının 

yapılması.  

Temmuz-

Aralık 

dönemi 

AYSİ Birimlerinin 

İkinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın Haziran 

ayı içerisinde 

1. Adım - Okulun/kurumun Strateji Geliştirmeden 

sorumlu birimi tarafından okulun/kurumun ilgili 

birimlerden amaç ve hedef performans 

göstergelerinin gerçekleşme durumları 

hakkında veriler toplanması ve stratejik plan 

hazırlama ekibine verilerin sunulması, 

2. Adım - Stratejik plan hazırlama ekibi tarafından 

veriler doğrultusunda amaç ve hedeflerin 

gerçekleşme düzeyleri ile ilgili rapor 

hazırlanması, 

3. Adım - Hazırlanan raporun Stratejik Plan Üst 

Kuruluna sunulması ve SP Üst Kurulu 

tarafından değerlendirilerek iyileştirme ve 

çözüm önerilerini içeren raporun bir sonraki 

eğitim-öğretim döneminde yol gösterici olarak 

kullanmak ve Ortahisar ilçe MEM’e sunulmak 

üzere hazırlanması. 

4. Adım – Okul/Kurum SP Üst Kurulu tarafından 

hazırlanan raporun Ortahisar İlçe MEM’e 

gönderilmesi.  

Ocak-

Haziran 

dönemi 
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TEMA 
STRATEJİK 

HEDEF 
No STRATEJİLER ANA SORUMLU BİRİM DİĞER SORUMLU BİRİMLER 
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1 
Diğer kurum/kuruluş, hayırseverler ve STK’ların işbirliği ile eğitime erişimi 

sağlayacak projeler artırılacaktır. 
Strateji Geliştirme Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-İnşaat ve Emlak Bölümü 

2 Mesleki ve Teknik Eğitimi özendirici ve tanıtıcı çalışmalar yapılacaktır. 
Mesleki ve Teknik Eğitim 

Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Strateji Geliştirme Bölümü 

-Özel Öğretim Bölümü 

3 
Üstün zekâlı öğrencilerin tespit edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Bölümü 
-Strateji Geliştirme Bölümü 

4 

Örgün eğitimin dışında kalan bireylerin eğitime erişim imkânlarından 

faydalanması için öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar 

yapılacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme Bölümü -Hizmetiçi Eğitim Bölümü 

5 

Okul yöneticileri ile müftülük, muhtarlar, okul aile birliği başkanlarının 

işbirliğiyle okulöncesi eğitim öncelikli olmak üzere, erişimin sağlanmasına 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Temel Eğitim Bölümü 
-Temel Eğitim Bölümü 

-Özel Öğretim Bölümü 

6 Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır Orta Öğretim Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Özel Öğretim Bölümü 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 

7 

Barınmaya ihtiyaç duyacak öğrencilerin sayıları ve uygun yurtların kapasiteleri 

belirlenerek öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Özel Öğretim Kurumları 

Hizmetleri Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

8 

Bireylerin istihdamını artırmaya yönelik olarak, sektör ve ilgili taraflarla iş 

birliği yaparak,  hayat boyu eğitim anlayışı çerçevesinde mesleki kursların 

çeşitliliği ve katılımcı sayısı artırılacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme Bölümü -Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 
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TEMA 
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1 
Sürekli devamsız öğrencilerin velilerinin ekonomik durumları incelenerek 

gerekli görülenler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yönlendirilecektir. 

Temel Eğitim Hizmetleri 

Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 

2 
Müftülük, köy, mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları ile işbirliğine 

gidilerek okula devamın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Temel Eğitim Hizmetleri 

Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü  

-Hayat Boyu Öğrenme Bölümü 

3 
Engelli öğrencilerin okula devamsızlık sebeplerinin ortadan kaldırılması için 

çalışmalar yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Hayat Boyu Öğrenme Bölümü 

4 
Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki bulunan 

öğrenciler tespit edilerek nedenleri araştırılarak gerekli çalışmalar yapılacaktır 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Hayat Boyu Öğrenme Bölümü 

5 
Velilerin 8383 ve e-okul veli bilgilendirme sistemleri hakkında bilgilendirilerek, 

bu sistemlerin kullanım oranları artırılacaktır. 

Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü  
-Hayat Boyu Öğrenme Bölümü 

6 

Okullarda uygulanan ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci sayısını 

artırarak, projeye katılacak öğrenci seçimlerinde okul terki riski bulunan 

öğrencilere de yer verilmesi sağlanacaktır. 

Strateji Geliştirme Bölümü  

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

7 
Arkadaş gruplarının olumsuz etkilerini azaltmak için sosyal, sportif ve kültürel 

faaliyetler arttırılacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü  
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1 

Örgün ve yaygın eğitim kapsamında, öğrencilere yönelik sosyal, sportif ve 

kültürel faaliyetler ile yarışmalardaki çeşitliliği nitelik ve nicelik yönünden 

artırıcı çalışmalar yapılacaktır. 

Strateji Geliştirme Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 

-Hayat Boyu Öğrenme Bölümü 

-Özel Öğretim Bölümü 

2 
Örgün eğitimde, öğretmenlerin öğrencilere birebir rehberlik yapacağı bir koçluk 

sistemi oluşturulacaktır. 
Strateji Geliştirme Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 

3 
Öğrencilerin akademik başarılarını ve öğrenme kazanımlarını artırmaya yönelik 

kurslar açılacak ve katılımın sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. 
Strateji Geliştirme Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

4 
Okullar bazında kullanılabilecek basit, anlaşılır ve uygulanabilir bir ölçme 

değerlendirme takip portalı oluşturulacaktır. 
Strateji Geliştirme Bölümü 

-Bilgi İşlem ve Eğitim  

Teknolojileri Bölümü 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü  

5 

Yerel ve ulusal düzeyde yapılan yarışmalar, sınavlar, sosyal, sportif ve kültürel 

etkinliklerdeki başarılar ödüllendirilerek öğrencilerin güdülenmesi 

sağlanacaktır.  

Ortaöğretim Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Hayat Boyu Öğrenme Bölümü  

-Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 

6 
Öğrencilerdeki madde bağımlılığına ve teknolojik bağımlılığa karşı mücadele 

çalışmaları artırılacak. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü  
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E
Ğ

İT
İM

 Ö
Ğ

R
E

T
İM

D
E

 K
A

L
İT

E
 

S
tr

a
te

ji
k

 H
ed

ef
 2

.1
 Ö

ğ
re

n
ci

le
ri

n
 a

k
ad

em
ik

 b
aş

ar
ıl

ar
ı 

v
e 

ö
ğ

re
n

m
e 

k
az

an
ım

la
rı

n
ı 

d
ik

k
at

e 
al

ın
ar

ak
, 

il
im

iz
d

e 
b

u
lu

n
an

 o
k
u

l 
tü

rl
er

i 
ar

as
ın

d
ak

i 
b

aş
ar

ı 
d
ü

ze
y

i 
fa

rk
lı

lı
k

la
rı

n
ı 

az
al

tm
ak

 v
e 

eğ
it

im
 k

al
it

es
in

i 

y
ü

k
se

lt
m

ek
. 

7 

Örgün ve yaygın eğitim kapsamında; Okul yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve 

velilere öfke kontrolü, akran baskısına karşı koyabilme, çatışma çözebilme, 

sınav kaygısı vb. eğitimler verilecektir. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Hizmetleri 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

8 
Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, velilerin ve okul personelinin 

bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır.  
Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Hayat Boyu Öğrenme Bölümü. 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 

-Özel Öğretim Bölümü 

9 

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi 

ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen ve öğrencilerin 

bilişim teknolojileri becerileri geliştirilecektir. 

Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Hayat Boyu Öğrenme Bölümü 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 

-Özel Öğretim Bölümü 

10 Merkezi sınav sonuçlarının il, ilçe ve okul düzeyinde analizleri yapılacaktır.  Strateji Geliştirme Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

11 

Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer 

kurumların beşeri ve fiziki kaynaklarının kullanılabilmesi amacıyla işbirliğine 

gidilecektir. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Hayat Boyu Öğrenme Bölümü 

12 
Bilinçli internet kullanımı konusunda öğrencilere ve ebeveynlere yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Bilgi İşlem ve Eğitim  

Teknolojileri Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü  

-Hayat Boyu Öğrenme Bölümü 

13 
Arkadaş gruplarının olumsuz etkilerini azaltmak için sosyal, sportif ve kültürel 

faaliyetler arttırılacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü  
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TEMA STRATEJİK HEDEF No STRATEJİLER ANA SORUMLU BİRİM DİĞER SORUMLU BİRİMLER 

E
Ğ

İT
İM

 Ö
Ğ

R
E

T
İM

D
E

 

K
A

L
İT

E
 

S
tr

a
te

ji
k

 H
ed

ef
 2

.2
 i

li
m

iz
d

e 
b

u
lu

n
an

 

iş
g

ü
cü

 p
iy

as
as

ıy
la

 i
şb

ir
li

ğ
i 

y
ap

ar
ak

 

h
ay

at
 b

o
y

u
 ö

ğ
re

n
m

e 
p

er
sp

ek
ti

fi
n

d
en

 

h
ar

ek
et

le
, 

b
ir

ey
le

ri
n

 m
es

le
k

i 
g
el

iş
im

 

sü
re

çl
er

in
i 

d
es

te
k

le
y

er
ek

, 
iş

g
ü
cü

 

p
iy

as
as

ın
ın

 t
al

ep
 e

tt
iğ

i 
b

ec
er

il
er

 i
le

 

u
y

u
m

lu
 b

ir
ey

le
r 

y
et

iş
ti

rm
ek

 v
e 

is
ti

h
d

am
 e

d
il

eb
il

ir
li

k
le

ri
n

i 
ar

tı
rm

ak
. 

1 

STK’lar ve yerel medyanın desteğiyle sektörlerdeki gelişmeler göz önünde 

bulundurularak eğitim ile ilgili çalışmalar takip edilecek ve iyi uygulamalar 

yaygınlaştırılacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Bölümü 

-Özel Büro Bölümü 

-Strateji Geliştirme Bölümü 

2 
Temel Eğitim velilerine yönelik yapılacak çalışmalarla öğrenciler ihtiyaç 

duyulan alanlardaki meslek liselerine yönlendirilecektir.  

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

3 
Öğrencilerin bilinçli kariyer planlaması yapmaları noktasında öğrenci ve 

velilerine yönelik rehberlik çalışmaları yapılacaktır. 

Strateji Geliştirme Bölümü  

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Bölümü 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 
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1 
İlimizde bulunan eğitim kurumlarının AB başta olmak üzere eğitimle ilgili hibe 

programlarına başvurularının artırılması sağlanacaktır.  
Strateji Geliştirme Bölümü  Tüm Birimler  

2 

Eğitimde İyi Örnekler çalışmaları ile okul/kurumlarımızda uygulanan 

projelerden iyi örnek teşkil edebilecek olanların paylaşımı ve yaygınlaştırılması 

sağlanacaktır.  

Strateji Geliştirme Bölümü  Tüm Birimler  

3 
AB Projeleri, Merkezi Finans Birimi Projeleri, TÜBİTAK destekli uluslararası 

projeler aracılığıyla uluslararası hareketlilik ve etkileşim artırılacaktır. 
Strateji Geliştirme Bölümü  Tüm Birimler  

4 
Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini uygulama yoluyla kullanıp 

geliştirebilmeleri amacıyla sektör ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır. 
Hayat Boyu Öğrenme Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 
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1 
Üniversiteler ile işbirliğine gidilerek,  ilimiz genelinde lisansüstü eğitim görmüş 

öğretmen ve personel sayısının artırılması için çalışmalar yapılacaktır. 
Özel Büro Tüm Birimler 

2 
Öğretmenlerimiz için üniversitelerin ve iş dünyasının imkânlarından 

faydalanarak, mahalli düzeyde eğitim faaliyetleri planlanacaktır. 
Hizmetiçi Eğitim Bölümü Tüm Birimler 

3 
Üniversitelerle işbirliği yapılarak, çalışanların motivasyonunu yükseltici 

çalışmalar düzenlenecektir. 
Strateji Geliştirme Bölümü Hizmetiçi Eğitim Bölümü  

4 
Üniversitelerin ve iş dünyasının imkânlarından faydalanarak çalışanlara yönelik 

sosyal kültürel ve sportif etkinlikler artırılacak. 
Strateji Geliştirme Bölümü Özel Büro   

5 

Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenciler ve öğretmenler tarafından etkin 

kullanımını artırmak amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek ve EBA’ 

nın etkin kullanımının sağlanması için öğretmenlere hizmet içi eğitimler 

düzenlenecektir. 

Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü 
Tüm Birimler 
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50 

İlimizde bulunan okullardaki fiziki eksiklikler engelli öğrencilerimizin 

ihtiyaçları öncelikli olmak üzere göz önünde bulundurularak tespit edilecek, 

yerel yönetimler ve STK’ların desteği ile bu ihtiyaçlar karşılanacaktır. 

İnşaat Emlak Hizmetleri Bölümü Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 

53 
Okul/kurumlarımızın her türlü donatım eksiği öğretim programlarının 

gerektirdiği teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak karşılanacaktır.  
Destek Hizmetleri Bölümü Tüm Birimler 

55 

Yeni yapılacak ve halihazırda bulunan okul/kurum bina ve eklentileri (pansiyon, 

laboratuar, kantin vb.) tasarruf, hijyen ve kullanışlılık şartları dikkate alınarak 

yapılandırılacaktır. 

İnşaat Emlak Hizmetleri Bölümü Tüm Birimler 

 

 



 

 

135 

 

TEMA 
STRATEJİK 

HEDEF 
No STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU BİRİMLER 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
A

P
A

S
İT

E
N

İN
 G

E
L

İŞ
T

İR
İL

M
E

S
İ 

S
tr

a
te

ji
k

 H
ed

ef
 3

.3
 A

B
 u

y
u

m
 s

ü
re

ci
, 

u
lu

sa
l 

v
e 

u
lu

sl
ar

 a
ra

sı
 s

ta
n

d
ar

tl
ar

 g
ö

ze
ti

le
re

k
 s

o
sy

al
 

ta
ra

fl
ar

ın
 k

at
ıl

ım
ıy

la
 v

e 
u

lu
sa

l 
v

iz
y

o
n

a 
u

y
g

u
n

 o
la

ra
k

, 
b

ü
ro

k
ra

si
n

in
 a

za
lt

ıl
d

ığ
ı,

 ç
o

ğ
u

lc
u
 

k
at

ıl
ım

cı
, 

şe
ff

af
lı

k
 v

e 
h

es
ap

 v
er

eb
il

ir
li

k
 i

lk
es

i 
ış

ığ
ın

d
a,

 t
o

p
lu

m
u

n
 e

ğ
it

m
eğ

i 
b

ek
le

n
ti

le
ri

n
i 

k
ar

şı
la

y
ac

ak
 b

ir
 y

ö
n

et
im

 a
n

la
y

ış
ın

 o
lu

şt
u

rm
ak

 a
m

ac
ıy

la
 r

eh
b

er
li

k
 v

e 
d

en
et

im
 s

ağ
la

m
ak

. 

 

1 
Alanında uzman ve yeterliğe sahip kurum personeli ile kurumsal iletişim 

yapısının etkili hale getirilmesi sağlanacaktır. 
İnsan Kaynakları Bölümü   Tüm Birimler 

2 
Tüm paydaşların karar verme sürecine katılması ile kurum kültürünün 

geliştirilmesi sağlanacaktır. 
Strateji Geliştirme Bölümü  Tüm Birimler 

3 
Kurumsal performansın izlenmesine dönük kalite standartlarının 

ölçülebilirliğini sağlayacak çalışmalar yürütülecektir. 
Strateji Geliştirme Bölümü  Tüm Birimler 

4 
Yönetim ve organizasyon konusunda yeterlilik kazandıracak hizmetiçi eğitimler 

düzenlenecektir. 
İnsan Kaynakları Bölümü   Strateji Geliştirme Bölümü  

5 
Kurumumuzun hizmet ve kalite standartları geliştirilerek, kalite yönetim 

sistemine işlerlik kazandırılacaktır. 
Strateji Geliştirme Bölümü  Tüm Birimler 

6 Kurumumuza ait birimlerin stratejik plana göre performansları izlenecektir Strateji Geliştirme Bölümü  Strateji Geliştirme Bölümü  

7 
İhtiyaç analizi, saha araştırmaları, anket hazırlama, veri toplama ve analiz 

yapma iş ve işlemlerinin yapılmasında belli bir sistematik yapı oluşturulacaktır. 
Strateji Geliştirme Bölümü  Strateji Geliştirme Bölümü  

8 
Özel sektörün, eğitim öğretim hizmetlerine yatırımının ve desteğinin 

yükseltilmesi amacıyla katılımcılık ve işbirliği faaliyetleri artırılacaktır. 
Strateji Geliştirme Bölümü  Strateji Geliştirme Bölümü  

9 

İhtiyaç alanlarına göre en uygun projelerin belirlenmesi ve uygulamaya 

konulması sağlanarak, projelerin, teklifi, yazımı, yürütülmesi ve 

sürdürülebilirliği başta olmak üzere tüm süreçlerin etkin yönetimi sağlanacaktır. 

Strateji Geliştirme Bölümü  Strateji Geliştirme Bölümü  

10 
Tamamlanmış projelerin etkinliğini ölçen çalışmalar yapılarak,  iyi 

uygulamaların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 
Strateji Geliştirme Bölümü  Strateji Geliştirme Bölümü  

11 
Kadın çalışanların yönetici kademelerinde görev almalarını kolaylaştırıcı ve 

özendirici çalışmalar yapılacaktır. 
İnsan Kaynakları Bölümü  Strateji Geliştirme Bölümü  

12 
Kurumumuz personeli ve hizmet sunmakla sorumlu olduğu vatandaşlar kamu 

hizmet standartları hususunda bilgilendirilecektir. 
Strateji Geliştirme Bölümü  

İnsan Kaynakları Bölümü 

-Hayat Boyu Öğrenme 
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TEMA 
STRATEJİK 

HEDEF 
No STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU BİRİMLER 
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1 Veri tabanı güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 

Bölümü  

2 Ağ iletişim alt yapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 

Bölümü 

3 

Kurumumuzun iş, işlem ve hizmetlerine ilişkin yazışmaların hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan bilgiye kolay ulaşılması, bilginin etkin 

yönetilmesi ve basılı doküman ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik 

olarak Doküman Yönetim Sisteminin kullanım alanı genişletilecektir. 

Strateji Geliştirme Bölümü 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 

Bölümü 

4 

Kurumumuza ait bütün taşınmaz bilgileri ile bilgi sistemlerindeki temel veriler 

elektronik ortama taşınacak ve karar verme süreçlerinde destek araç olarak 

kullanılacaktır. 

Destek Hizmetleri Bölümü 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 

Bölümü 

 Tablo 43: Stratejiler Tablosu 
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